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BÆREKRAFT OG SAMFUNNSVAR I LILLESANDS SPAREBANK
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 å ta ansvar både for lokalmiljø og globalt miljø. Både banken og lokalsamfunnet står ovenfor
betydelig omstilling for å nå målene om at Norge skal legge til rette for 55 % utslippskutt frem mot 2030 og bli et
lavutslippsland innen 2050. Samtidig kan fysiske klimaendringer ha betydelige negative konsekvenser. For å imøtekomme
dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrense samtidig som vi håndterer de
negative konsekvensene klimaendringene medfører.
Banken er Miljøfyrtårn-sertiﬁsert, som er et anerkjent miljøledelsessystem rettet mot privat og oﬀentlig sektor. Innenfor
rammene av sertiﬁseringen ønsker banken særlig å prioritere FNs klimamål 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon) og 13 (Stoppe
klimaendringene):

«Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er
bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.
For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å
minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til
økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.
Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Eﬀektene av klimaendringene er synlige over
hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C siden den før-industriell tid, i tillegg fortsetter
havnivået å stige. De fattigste rammes hardest. Land har levert nasjonale planer for reduksjon, men de er ikke omfattende nok.
Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense økningen av
gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. Vi må ﬁnne globale
løsninger på en rekke områder. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye
industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.»
Dette dokumentet er styrende for bankens arbeid med bærekraft og samfunnsansvar, og bankens målsetning er å være på linje
med kravene som stilles her i løpet av 2021.
Dokumentet må også leses i sammenheng med bankens etiske retningslinjer.

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.

FINANSIELL FORVALTNING
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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
ESG- 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 arbeider for tiden 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 klimaog 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
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 klimarisiko 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.
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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.
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