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BAKGRUNN OG FORMÅL 
 
Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkår og utvikle seg bærekraftig. Dette skal 
vi fortsette med, og det betyr at vi skal bidra til en positiv samfunnsutvikling innenfor klima og miljø, økonomi og sosiale 
forhold. En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at 
kommende generasjoner skal få dekket sine behov. 
 
FNs mål for bærekraftig utvikling er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Planen består av 17 mål og 169 delmål som skal fungere som en felles global retning for land, 
næringsliv og sivilsamfunn.  
 
Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale som ble vedtatt i 2015, og Norges mål under denne avtalen er å redusere 
klimagassutslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030, sammenlignet med nivået i 1990. Norge har videre 
som mål å bli et lavutslippssamfunn i 2050.  
 
Både banken og lokalsamfunnet står overfor betydelig omstilling for å nå bærekraftsmålene som er fastsatt. Dette dokumentet 
skal sette de overordnede premissene for bankens bærekraftsarbeid, og gi tydelige føringer for beslutninger og løpende 
operativt arbeid i organisasjonen. Strategien skal også gi offentligheten informasjon om hvordan bærekraft integreres i 
bankens virksomhet. Dokumentet må sees i sammenheng med bankens øvrige interne styringsdokumenter, herunder etiske 
retningslinjer.  



BÆREKRAFTSINITIATIVER 
 
Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale bærekraftsinitiativer som er utarbeidet for å legge til rette for at verden skal nå 
FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen. Banken ønsker særlig å støtte opp om initiativene som er beskrevet nedenfor i 
eget bærekraftsarbeid. 
 
Miljøfyrtårn er et anerkjent miljøledelsessystem rettet mot privat og offentlig sektor, og er Norges mest brukte sertifikat for 
virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Lillesands Sparebank har vært sertifisert i 
ordningen siden 2007. 
 
Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen ble publisert av Finans Norge i 2018, og beskriver veien til en lønnsom, 
bærekraftig og transparent finansnæring i 2030. Lillesands Sparebank er tilsluttet veikartet og vil arbeide aktivt med å 
gjennomføre gitte anbefalinger i egen virksomhet.  
 
FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet (PRB) ble opprettet i 2019, og er et partnerskap mellom FNs miljøprogram og 
finanssektoren kalt United Nations Environment Programme – Finance Initiative. Programmet består av seks prinsipper som 
skal bidra til at banker tilpasser strategi og praksis til FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen. Banken er inntil videre ikke 
formelt tilsluttet PRB, men vil innta prinsippene i sitt bærekraftsarbeid. 
 
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) er et rammeverk for offentliggjøring av opplysninger knyttet til 
styring og kontroll av klimarisiko i virksomheter. Rammeverket har som mål å bidra til å gjøre risikoer og muligheter relatert til 
klimaendringer til en naturlig del av virksomheters risikostyring og strategiprosesser. Markedstransparens på 
klimarisikoområdet vil legge til rette for effektiv kapitalallokering og dermed bidra til mer velinformerte 
investeringsbeslutninger. 
 

MÅLSETNINGER 
 
Visjon:  
 

- bærekraft skal være det naturlige valget i Lillesands Sparebank 
 
Dette innebærer at vi skal innrette bankvirksomheten slik at den samsvarer med og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, 
i henhold til FNs bærekraftsmål, Parisavtalen samt andre nasjonale og regionale rammeverk for bærekraft (jf. prinsipp 1 PRD). 
 
Overordnede mål: 
 

1. Vi skal ta hensyn til bærekraft i små og store beslutninger i hele virksomheten 
 
Dette innebærer at samtlige virksomhetsområder skal integrere bærekraft i praksis i dimensjonene klima og miljø, økonomi og 
sosiale forhold. Banken støtter opp om alle FNs bærekraftsmål og skal tilpasse virksomheten til dette. 
 

2. Vi skal særlig prioritere områder/tema hvor vi har størst mulighet til å utgjøre en forskjell 
 
Gjennom samspill med interessenter og vesentlighetsanalyser skal vi avdekke områder hvor banken skal gjøre en særlig innsats 
for å nå FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen. Dette skal sikre en effektiv ressursbruk i bærekraftsarbeidet. 
 

3. Vi skal aktivt benytte gaveinstituttet som et verktøy i bærekraftsarbeidet 
 
Sparebankmodellen med utdeling til allmennyttige formål er et unikt verktøy med lang tradisjon for å fremme en positiv 
samfunnsutvikling. Det skal vi fortsette med.  
 
  



Prioriterte bærekraftsmål inneværende strategiperiode: 
 

FNs bærekraftsmål nr. 13 - Stoppe klimaendringene, særlig med hensyn på  
- å styrke bankens og kunders evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer 
- å styrke kunders og bankens evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer 

og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette. 
 

 
FNs bærekraftsmål nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon, særlig med hensyn på 
- å stimulere bedriftskunder til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i 

sine rapporteringsrutiner 
- å legge til rette for finansiering av energieffektiv eiendom 
 

FORRETNINGSKULTUR OG ARBEIDSMILJØ 
 
Lillesands Sparebank ønsker å være et forbilde for hvordan vi mener næringslivet kan bidra til lokalsamfunnet. For å bygge opp 
om en sterk kultur, godt arbeidsmiljø og bærekraftig forretningsdrift stiller vi strenge krav til våre interne prosesser.  
 
Overordnet målsetning 
- Aktivt og systematisk legge til rette for et godt arbeidsmiljø  
- Minimere bankens og leverandørers negative miljøpåvirkning 
 
Banken har utarbeidet egne retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet som skal sikre at målene oppnås. 
 
Det skal også utføres særskilte aktsomhetsvurderinger for å sikre at hensynet til grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold er ivaretatt i banken, samt hos leverandører og samarbeidspartnere 

FINANSIELL FORVALTNING 
 
Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst gjennom vår finansielle forvaltning. Vi skal gi god og ansvarlig rådgivning, tilby 
klimasmarte tjenester og vi skal ha klare krav og ønsker til hvilke kunder og prosjekter vi finansierer. 

 
Utlån 
Banken finansierer mange ulike formål i lokalsamfunnet, både til privatpersoner og bedrifter. Gjennom å tilby bærekraftige 
produkter og stille krav til låntakere kan vi bidra til den omstillingen som trengs for å nå klimamålene. Dette innebærer at 
banken fastsetter kriterier og rutiner for engasjementer som er klima- og miljøvennlige, og utvikler låneprodukter som 
stimulerer til klima- og miljøsmart adferd. Det fastsettes også kriterier og rutiner for utelukkelse av engasjementer med negativ 
klima- og miljøpåvirkning.  Banken tilbyr fra 2020 grønne boliglån etter gitte kriterier, og arbeider videre med å implementere 
bærekrafts- og klimarisiko i kredittprosessene.  
 
Kredittsjef er ansvarlig for at kriterier og rutiner innføres i kredittrammeverket, og at det fastsettes konkrete mål med 
tilhørende indikatorer som rapporteres til styret halvårlig. 
 
Finansiering 
Banken finansierer seg ved innskudd fra kunder og ved innlån fra finansmarkedet. Gjennom å tilby klimasmarte spareprodukter 
og benytte grønn markedsfinansiering kan banken legge til rette for at kapital gjøres tilgjengelig for prosjekter som fremmer en 
bærekraftig fremtid. Dette innebærer at banken skal fastsette kriterier og rutiner for finansiering som er klima- og miljøvennlig, 
og utvikle innskudds- og finansieringsløsninger som stimulerer til klima- og miljøsmart adferd. Banken har finansiert deler av 
den grønne utlånsporteføljen med grønt innlån fra Kredittforeningen for Sparebanker, og vil fortsette arbeidet med løsninger 
for innhenting av markedsfinansiering til klimavennlige formål. 
 
Økonomisjef er ansvarlig for at kriterier og rutiner innføres i finansieringsrammeverket, og at det fastsettes konkrete mål med 
tilhørende indikatorer som rapporteres til styret halvårlig. 



Produktselskapene 
Banken tilbyr forsikring gjennom Frende Forsikring, finansiering gjennom Brage Finans samt aksje- og fondshandel gjennom 
Norne Securities. Banken er også deleier i Verd Boligkreditt. Gjennom eierskap i disse selskapene skal vi ta en tydelig og aktiv 
posisjon for selskapenes arbeid med klimaendringer og bærekraftig utvikling. Dette gjelder spesielt produktene vi formidler i 
banken, men også selskapenes bærekraftsarbeid generelt. Styret og adm. banksjef er ansvarlig for aktiv eierstyring. 
 
Kapitalforvaltning 
Banken forvalter egne midler ved plassering av overskuddslikviditet og egne investeringer. Bankens midler skal ikke plasseres i 
verdipapirer med negativ klima- og miljøpåvirkning. Styret fastsetter kriterier for eksklusjon av plasseringer med negativ klima- 
og miljøpåvirkning i bankens markedspolicy. Gjennomlysning av bankens plasseringer foretas årlig i forbindelse med 
bærekraftsrapportering. 

GAVER OG SPONSING 
 
Lillesands Sparebank bidrar hvert år med betydelige midler til lokalsamfunnet gjennom bankens gavefond, sponsorvirksomhet 
og stipender. Banken ønsker gjennom utdelingene å bidra til en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. I tillegg til den ordinære 
gaveutdelingen, gir vi støtte til mange ulike tiltak og arrangementer i løpet av året med hovedfokus på barn og unge for å 
fremme aktivitet og et godt oppvekstmiljø. 
 
Banken har utarbeidet egen gavepolicy som fastsetter mål og kriterier for tildeling og sponsing. 

RISIKOSTYRING 
Bærekrafts- og klimarisiko skal inngå som en integrert del av bankens risikostyring, og må analyseres og håndteres på linje med 
øvrige risikoområder. Ved fastsettelse av strategier, retningslinjer, budsjetter og andre styringsdokumenter inngår slik risiko 
som et viktig vurderingsområde. 

KOMMUNIKASJON 
 
Banken ønsker å være åpen og tydelig om dens arbeid med samfunnsansvar og bærekraft, og gi konkret og relevant 
informasjon til offentligheten. Samtidig må styret løpende motta rapportering som legger til rette for løpende styring og 
kontroll med bærekraftsarbeidet.  
 
Styret mottar halvårlig intern bærekraftsrapport fra administrasjonen.  
 
Banken skal ved offentlig bærekraftsrapportering følge anbefalingene til Task Force on Climate-related Financial Discosures. 
Rapporter publiseres på bankens nettsider. Årlig redegjørelse for samfunnsansvar i henhold til regnskapsloven inngår i bankens 
årsrapport. Innen 30. juni 2023 skal banken også redegjøre for aktsomhetsvurderinger i henhold til ny åpenhetslov. 
 


