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Privatmarked
Økt samfunnsansvar og flere personkunder

SpareBank 1 SMN er markedsledende både på eiendomsmegling og banktjenester for

privatmarkedet. I 2020 ble 37 prosent av alle solgte boliger i Midt-Norge solgt av en eiendomsmegler

fra EiendomsMegler 1 Midt-Norge. Og 28 prosent av alle boliglånskunder var ved årsskiftet kunder i

SpareBank 1 SMN. På tross av den enorme påkjenningen koronapandemien har hatt på verden i

2020, ble det et godt år for SpareBank 1 SMN med økte markedsandeler både for banken og

eiendomsmegleren.

Da nedstengingen av samfunnet var et faktum den 12. mars 2020, ble alle ressurser satt inn for å kunne gi

kundene god rådgivning og samtidig lage løsninger som hjelper folk gjennom krisen.

- Pågangen har vært stor gjennom hele perioden fra kunder som har vært bekymret for

inntektstap, investeringer og sviktende evne til å betjene låneforpliktelser. De viktigste

områdene har vært avdragsfrihet på boliglån og forskuttering av dagpenger. God

informasjon og rådgivning gjennom året har vært helt sentralt. Totalt sett har vi, i

 Det siersamarbeid med kundene våre, håndtert koronapandemien på en god måte.

Nelly Maske, konserndirektør Privatmarked.

SpareBank 1 SMN var først ut med å tilby forskuttering av dagpenger og tilbud om

avdragsfrihet for kunder rammet av koronapandemiens konsekvenser, som oppsigelser

og permitteringer. Ca. 8.500 kunder søkte avdragsfrihet på boliglånet sitt, men volum lån med avdragsfrihet

var ved årsskiftet nede i omtrent en tredjedel av toppnivået etter 12. mars. Tilbudet om forskuttering av

dagpenger ble i mindre grad benyttet med sine 200 søkere, men var verdifullt da det tok tid før det offentlige

fikk på plass sine ordninger.

2020 – Bedre hverdagsøkonomi og mer penger på bolig

En innskuddsvekst på 17 prosent illustrerer godt hvordan kundene bruker mindre penger på forbruk,

opplevelser, reiser og lignende. Flere bruker en økende del av inntekten på bolig, oppussing og nedbetaling

av lån. Det har i tillegg vært betydelig vekst i salget av fritidseiendommer, med en økning i salg av hytter på

hele 40 prosent. Dette et godt bilde på hvordan 2020 etter hvert utviklet seg.

Rekrutteringen av nye boliglånskunder har vært på omlag 500 hver måned i 2020. En viktig årsak til den

gode rekrutteringen er SpareBank 1 SMNs avtale med LO. Konsernet legger til grunn fortsatt høy vekst i

bynære strøk med spesielt fokus på Trondheim og Sunnmøre, og forventer at den positive utviklingen

fortsetter i 2021.
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Kjetil Reinsberg, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS,

beskriver 2020 som et spesielt år for boligsalg med «omvendt» fortegn.

- Året har vært preget av korona og begrensninger, men for de som skulle selge bolig

 fastslår han.har rammebetingelsene vært overraskende gode,

Norges Bank satte allerede tidlig i krisen styringsrenten ned til null prosent. En naturlig

konsekvens var veldig lav rente på boliglån. Så snart sjokket etter første smittebølge

hadde lagt seg, opplevde hele regionen høy aktivitet for kjøp og salg av boliger.

Fasiten viser faktisk at det aldri tidligere har vært solgt så mange boliger i Midt-Norge

som i år - og i takt med høyt salg har også boligprisene økt. I gjennomsnitt ble boligene i Trøndelag solgt for

omlag 6-7 prosent høyere pris enn i 2019. Også tempoet i boligsalget var høyere i 2020 sammenlignet med

tidligere år.

SpareBank 1 SMN lanserte i 2020 finansieringsproduktet Tryggere boligbytte sammen med

EiendomsMegler 1 Midt-Norge. Målet er å gjøre det både smidigere og billigere for kundene å bytte bolig, da

de får gunstig finansiering på boliglånet i den perioden de sitter med to boliger. På den måten kunne flere

kunder kjøpe før de solgte, som igjen bidrar til et velfungerende boligmarked i Midt-Norge.

- Dette er et godt eksempel på at vi samarbeider som Ett SMN. Vi i banken tilbyr gunstige

finansieringsløsninger som våre kolleger i megleren er med på å formidle til kundene. I sum gjør dette at

flere tør å kjøpe ny bolig før de har solgt den gamle; en tryggere boligbytteprosess for kunden, et sunnere

boligmarked og flere nye boliglånskunder til banken, forteller konserndirektør Nelly Maske.

Gjennom personlig og god rådgivning, et svært tilgjengelig kundesenter med mål om løsning i første kontakt

og kontinuerlig videreutvikling av digitale tjenester bidrar banken til å gi folk i Midt-Norge god

hverdagsøkonomi. I 2020 ble også Juridiske tjenester lansert i samarbeid med Justify. Tjenesten gjør

kundene i stand til å inngå avtaler som samboerkontrakt, fremtidsfullmakt og testament på en smidig og

rimelig måte.

Videre har SpareBank 1 SMN som mål å øke andelen sparekunder til 80 prosent innen 2023. Hovedsakelig

gjennom å få de som ikke sparer til å begynne å spare, og de som sparer litt til å spare mer. I 2020 kan

banken se tilbake på en formidabel økning innen fondsparing, og en gledelig økning i sparing blant de unge.

Særlig god er økningen i salgsvolum på 50 prosent sammenliknet med tidligere år, tatt i betraktning den

usikre situasjonen koronapandemien og andre eksterne faktorer har ført til.   

2021 - Et konsern med vind i seilene

SpareBank 1 SMN legger til grunn god aktivitet, et velfungerende boliglånsmarked og et fortsatt lavt

rentenivå i 2021.

Konsernet estimerer sterk vekst i utlån til privatmarkedet i 2021. Samtidig forventes det noe lavere innskudd

som følge av mer normalisert forbruk. Mønstrene er avhengig av hvordan vaksineringsprogrammene

fungerer og koronasituasjonen arter seg gjennom året.
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Sterke relasjoner til folk og lokalsamfunn har vært bankens viktigste konkurransefortrinn gjennom snart 200

år. Disse relasjonene vil forsterkes ytterligere når samarbeidet i konsernet fremstår med større slagkraft og

bredde gjennom både bank og eiendomsmegler i prosjektet Ett SMN.

Samtidig som tilstedeværelse er viktig, forventer kundene at SpareBank 1 SMN ligger i forkant i utviklingen

av digitale tjenester. Utvikling av intuitive og brukervennlige tjenester som gir bedre brukeropplevelser blir

derfor prioritert ytterligere gjennom forenkling, hurtighet og tilgjengelighet samt oversikt og kontroll. Gjennom

satsingen Ett SMN kommer konsernet også til å ha større fokus på rådgivere med spesialkompetanse innen

sine respektive felt.

Det er utviklet et bredt spekter grønne produkter for konsernets privatkunder det siste året, som grønt

boliglån – bankens rimeligste lån. Gjennom 2020 har SpareBank 1 SMN også jobbet sammen med

trondheimsselskapet Ducky om en visualisering av klimafotavtrykk i nettbanken, basert på den enkeltes

forbruk. I løpet av første halvdel 2021 skal visualiseringen av klimafotavtrykket rulles ut til alle SpareBank 1

SMNs privatkunder. Målet er at visualiseringen skal bidra til at enkeltmennesker endrer sine vaner og tar

mer bærekraftige valg, gjennom grønne bankprodukter så vel som forbruksvaner. Arbeidet med

bærekraftsmerkingen av grønne fond har også pågått gjennom 2020, og ble lansert i markedet i

begynnelsen av 2021.

Dette er SpareBank 1 SMNs grønne produkter til privatkunden:

 

Ambisjonene for 2021 er store, både i Privatmarked i SpareBank 1 SMN og i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

- Vi har vind i seilene. Den nære kunnskapen vi har til eiendomsmarkedet i Midt-Norge er unik. Ikke bare på

tradisjonelt boligsalg, men også på utleiemegling og landbrukseiendom. Vi har satt oss som mål at minst 50

 sier Kjetilprosent av boligkjøpene som skjer gjennom oss, også skal finansieres av SpareBank 1 SMN,

Reinsberg, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS.

Nelly Maske, konserndirektør Privatmarked, har en tilsvarende offensiv holdning. - Vi skal bygge felles

kultur, enda sterkere forståelse for kundenes behov og samkjøre mer av våre av tjenester og

 legger hun til.kunderådgivning,

Privatmarked 2020 2019
Innskudd 47,5 mrd 41,6 mrd
Utlån 129,1 mrd 119,4 mrd
Antall kunder  245.697 226.422
Antall årsverk 369 353
Resultat før skatt 1.093 mill 1.270 mill
     
EiendomsMegler 1 2020 2019
Antall solgte boliger 7.164 6.652
Antall årsverk 227 230
Resultat før skatt 52 mill 1 mill
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Bedriftsmarked
Is i magen-strategien har gitt flere kunder

Takket være tydelig lokal tilstedeværelse med 61 kontorer og hovedkontor i regionen, og ansatte

som er en del av lokalsamfunnene, har SpareBank 1 SMN fulgt bedriftene i Midt-Norge gjennom nok

en krise. Med flere kunder ved utgangen av året enn før koronapandemien, har nå 15.000

bedriftskunder og 11.000 regnskapskunder tilgang til bank- og regnskapstjenester under samme tak

i regionens ledende finanshus.

Med nesten 200 års fartstid og som regionens ledende finanshus, har SpareBank 1 SMN en posisjon som

forplikter. Som ved tidligere kriser, har strategien også denne gangen vært å ha is i magen.

- 2020 har vært et brutalt år for næringslivet i Midt-Norge. Vi har aldri mistet fokus på

det som er desidert viktigst for oss – å følge kundene våre gjennom en svært krevende

tid for mange. Der vi ser konkurrentene trekke seg ut, tror vi på bedrifter og

lokalsamfunn. Det er en innstilling vi kompromissløst tar med oss inn i 2021. Det

fastslår Vegard Helland, konserndirektør Næringsliv og Arne Nypan, administrerende

direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

De har begge brukt krisen til å hente flere kunder. I løpet av 2020 har konsernet fått

1.444 nye bedrifter som bankkunder og 641 nye bedrifter som regnskapskunder.

Utlån til bedrifter i Midt-Norge har i 2020 økt med 5,6 milliarder kroner. SpareBank 1 SMN var den første

banken i landet til å innvilge lån gjennom den statlige lånegarantiordningen, og i løpet av året er det gitt i

overkant av 500 millioner kroner i slik finansiering. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har i tillegg bistått

kunder med veiledning og søknad om støtte eller kompensasjon fra myndighetene.

Et komplett finanshus

Hos SpareBank 1 SMN får bedrifter i Midt-Norge tilgang på alt av finansiell kompetanse, produkter og

tjenester de har behov for. Alle datterselskap og forretningsområder har gjennom 2020 blitt knyttet betydelig

tettere sammen for å gjøre hverdagen for midtnorske bedriftskunder enklere.

 - Konsernets drøyt 1600 ansatte besitter kompetanse og erfaring som kommer våre

kunder til gode. Og nå organiserer vi oss med utgangspunkt i kundens behov. Tar du

kontakt med en ansatt i SpareBank 1 SMN, får du tilgang på alle tjenester innenfor

bank, finans, eiendomsmegling og regnskap, sier Arne Nypan, administrerende

direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. 

Regnskapshuset har siden etableringen utviklet seg til å bli en av landets største

leverandører av regnskapstjenester. Bare siden 2007 er det gjennomført mer enn 50

oppkjøp av lokale regnskapskontor. Det gjør at selskapet per i dag er til stede fra

Rørvik i nord til Lillehammer i sør. Etter ytterligere tre oppkjøp i 2020, er strategien nå større grad av

organisk vekst.

SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Finans Midt-Norge gjør, i tillegg til

bank, regnskap og eiendomsmegling, SpareBank 1 SMN til et komplett finanshus.



Årsrapport 2020

Side  av 6 27

Bærekraft som konkurransefortrinn

I desember 2020 ble SpareBank 1 SMN ble valgt som ny hovedbankforbindelse til Trondheim kommune. For

første gang deltok banken i en anbudskonkurranse hvor bærekraft ble vektet like tungt som pris. Avtalen

anslås å ha en samlet verdi på 17 millioner kroner og omfatter blant annet betalingsløsninger,

innskuddsbetingelser, kassekreditt, verdipapirtjenester og rådgivende tjenester. Avtalen er blant de aller

største offentlige bankavtalene i landet, og viser at bærekraft har etablert seg som et konkurransefortrinn.

Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 SMN, er særlig fornøyd med at

Trondheim kommune legger stor vekt på en samarbeidspartner med høye grønne

ambisjoner.

- Dette er en stor avtale som vi har jobbet målrettet for å vinne. Vi er spesielt fornøyde

med at Trondheim kommune legger så stor vekt på en samarbeidspartner med høye

ambisjoner innenfor miljø og bærekraft. Her har vi et felles mål, og sammen skal vi

bidra til at Trondheim blir et nasjonalt fyrtårn for miljø og bærekraft, sa konsernsjef i

SpareBank 1 SMN, Jan-Frode Janson til Adresseavisen da avtalen ble signert.

I 2020 ble også grønne innskudd lansert som nytt produkt til bedriftskunder i Midt-Norge. SpareBank 1

Finans Midt-Norge tilbyr i dag gode betingelser på finansiering av elektriske og hybride kjøretøy, og har ved

utgangen av 2020 finansiert 5.492 el- og hybridbiler. Det arbeides nå med å etablere tilsvarende grønne

produkter for å finansiere flere typer kjøretøy, for eksempel el-båter til havbruksnæringen og elektriske

gravemaskiner.

Fra rekordhøy pessimisme i mars til forsiktig optimisme

SpareBank 1 SMN har med lokal tilstedeværelse og nesten 200 års erfaring betydelig innsikt i midtnorsk

næringsliv.

Koronapandemien påvirker næringslivet ulikt. Ti prosent av bedriftene rammes sterkt negativt, mens tre

prosent har opplevd positiv effekt siden utbruddet i mars 2020. Utsiktene for bedriftene i regionen er

imidlertid nå mer positive. Forventningene i næringslivet snudde fra rekordstor pessimisme i mars 2020, til

normal optimisme på slutten av året. Det kom fram i en måling Sentio har gjennomført blant 600

bedriftsledere i regionen.

- Vi har som ved tidligere kriser vist at vi ikke svikter folk, bedrifter eller lokalsamfunn i regionen når det

blåser. I likhet med bedriftslederne i Midt-Norge, mener også vi at det er grunn til en forsiktig optimisme for

2021. Vi har fått mange nye kunder gjennom året vi har lagt bak oss, og er godt rustet til å ta enda flere

, sier konserndirektør Helland. markedsandeler når veksten etter hvert kommer tilbake

For andre år på rad ble bærekraft tatt opp som et eget tema i konjunkturbarometeret. Nytt av 2020 var at

også offentlig sektor ble inkludert i undersøkelsen. Funnene ble presentert som et eget

«Bærekraftsbarometer» i form av et webinar som kan ses i sin helhet på .smn.no

Hovedfunnene fra undersøkelsen er at arbeidet med langsiktig, grønn omstilling bør intensiveres blant

bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal. Samtidig ser kommuner i Midt-Norge ut til å ha kommet lengre i

arbeidet med miljø og klima enn store deler av næringslivet – som virker å ha behov for rådgivning og ny

kompetanse i sitt arbeid med grønn omstilling. Det er tegn på begrenset (klima)risikoforståelse blant små og
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mellomstore bedrifter i regionen, og omgivelsene har økende innflytelse på bedriftenes arbeid med miljø og

klima. Undersøkelsen gir også indikasjoner på at næringslivet i Midt-Norge er lite forberedt på endringer i

kundeadferd, lønnsomhet og forretningsmuligheter som følger av økt fokus på klima og miljø.

ESG-klassifisering av utlånsporteføljen i Næringsliv

Høsten 2020 startet arbeidet med å utvikle en ESG-analyse til bruk i kredittprosesser i SpareBank 1 SMN.

Dette analyseverktøyet klassifiserer selskaper og objekter på en skala fra «mørk brun» til «mørk grønn». 

På bakgrunn av analysenes resultat, er hovedprinsippet at selskaper med en sterk ESG-profil vil få tilgang til

produkter, tjenester og vilkår som er gunstigere enn selskaper med en svak ESG-profil. Ved å stille krav, gi

gode råd og legge til rette for gode insentiver vil SpareBank 1 SMN hjelpe sine næringslivskunder med å ta

bærekraftige og fremtidsrettede beslutninger.

ESG-analysen har tre pilarer; Klima og miljø (E), Samfunn (S) og Selskapsstyring (G). Risikofaktorene som

legges til grunn for analysene i de ulike bransjene er identifisert gjennom dialog med SpareBank 1 SMNs

egne bransjeansvarlige og kunnskap om EUs taksonomi. Analyseverktøyet gjør det også mulig å registrere

nøkkeltall for CO2-ekvivalente utslipp og SpareBank 1 SMNs andel av selskapets karbonfotavtrykk. I tillegg

gjøres en kvalitativ vurdering med utgangspunkt i flere temaer, samt en klimarisikovurdering.

Miljø Samfunn Styring
Ressursforvaltning Menneskerettigheter Planlegging og beslutning
Produksjon  Arbeidstakerrettigheter Gjennomføring/oppfølging
Sirkulær økonomi Likestilling og mangfold Rapportering eksternt
Fysisk klimarisiko Kjønnsfordeling styret Korrupsjon
Overgangsrisiko Kjønnsfordeling ledelse Økonomisk kriminalitet
Tonn CO2 Sykefravær Vesentlige arbeidsulykker per arbeidstime
CO2/verdiskaping    
CO2-avtrykk     

De fire største bransjene i porteføljen målt i utlånskroner er prioritert og analyseres først. Disse bransjene

utgjør om lag 50 prosent av utlån, og omhandler næringseiendom, fiskeri, havbruk og offshore. Fiskeri er

kommet lengst, og rundt 50 prosent av utlånsvolumet er analysert. I løpet av 2021 planlegger SpareBank 1

SMN å ESG-klassifisere alle vesentlige bransjer og kunder i utlånsporteføljen.

Kjernetall for Næringsliv og Regnskapshuset

Næringsliv 2020 2019
Innskudd 49,4 mrd 42,8 mrd
Utlån 44,8 mrd 40,2 mrd
Antall kunder 15.564 14.932
Antall årsverk 156 158
Resultat før skatt 113 mill 765 mill
     
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 2020 2019
Antall kunder 9.707 10.264
Antall årsverk 443 435
Resultat før skatt 110 mill 108 mill
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Samfunnsutbytte
Løfter samfunnsutbytte til et nytt nivå

SpareBank 1 SMN er ubestridt markedsleder i Midt-Norge. Målt både i personmarkedet og bedriftsmarkedet

er konsernet det foretrukne valget både innenfor bank, regnskap og eiendomsmegling. Dette er en posisjon

som er bygd opp gjennom snart 200 år, hvor banken har stått skulder ved skulder med folk og bedrifter i

regionen i opp- og nedturer.

Denne tilliten forplikter.

Det midtnorske samfunnet er den største enkelteieren i SpareBank 1 SMN, med nesten 40 prosent

eierandel. Samfunnsutbyttet er derfor innbyggernes rettmessige andel av bankens resultat. Midlene skal gå

til å støtte gode prosjekter som bygger og utvikler Midt-Norge.

- Utdeling av samfunnsutbytte økte fra 80 millioner kroner i 2019, til 200 millioner i

2020. Dette åpner for en betydelig styrking og mulighet til å støtte lokalsamfunnene i

regionen. Nå skal vi ut og spørre folk, bedrifter, lag og organisasjoner i hele regionen

om hva de mener vi skal investere samfunnsutbyttet i framover. Det sier Eli Arnstad,

banksjef Samfunnsutbytte.

2020 - En samlende koronadugnad

Da pandemien slo inn med massiv kraft i mars 2020, ble 100 millioner kroner av

samfunnsutbyttet øremerket koronarelatert støtte til frivilligheten, kulturlivet og

lokalsamfunnene. Gjennom ulike støtteordninger lettet banken situasjonen for aktører som ble særlig hardt

rammet. Målet var å skape samhold og aktivitet i en annerledes og vanskelig tid for mange.

- Vi ga stipend til kunstnere og artister slik at de kunne bruke en tid med mye ledig kapasitet til nye

prosjekter. 200 korps fikk støtte for å skape 17. mai-stemning, og 10 000 barn og unge fikk tilgang til

koronatrygge sommeraktiviteter. Sammen med lokalt næringsliv bidro vi til at 750 ungdommer kunne få

sommerjobb. I tillegg la vi til rette for at over 100 studentorganisasjoner kunne fortsette aktivitetene på en

trygg og sikker måte, forklarer Arnstad.

Utendørskonserter, utekino og andre kulturopplevelser som gjorde koronahverdagen lettere, har også

mottatt midler. Før jul i 2020 arrangerte SpareBank 1 SMN en julekonsert som ble bredt formidlet digitalt til

eldresenter og institusjoner i hele Midt-Norge. Summen av alt dette har også sikret arbeid for en rekke

yrkesgrupper som ble satt på bar bakke da pandemien slo inn.

Totalt sett har konsernet nådd bredt ut med støtteordningene i forbindelse med koronadugnaden, både i

tradisjonelle og sosiale medier. Denne type synlighet er viktig for å bygge kunnskap rundt betydningen av

samfunnsutbyttet og kraften i sparebankens eiermodell.

Selv om koronadugnaden har tatt mye av samfunnsutbyttes arbeid og midler i 2020, har det også vært rom

for andre aktiviteter. Prosjekter knyttet opp mot FNs bærekraftsmål følger nå gjennomgående prioriteringene

av samfunnsutbytte.

SpareBank 1 SMN delte ut en million kroner i talentstipend, fordelt på 25 unge talenter innen kultur, idrett og

nærings- og samfunnsutvikling. Om lag ti millioner kroner ble delt ut til formål som skal gjøre matforbruket og
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matproduksjonen i regionen mer bærekraftig. Konsernet inngikk også et samarbeid med NTNU for å sikre

etablering av campuspilot for studentinnovasjon samt støtte faglig utvikling av innovasjonsrettet

studentaktivitet.

Arnstad understreker at kraften i SpareBank 1 SMNs prosjekter ofte utløser både engasjement og betydelige

midler til frivilligheten i lokalsamfunnene. - Som regel utløser en krone fra samfunnsutbyttet totalt seks

kroner. Spleis-aksjonen for å sikre PET-skanner på Sunnmøre er et godt eksempel på denne mekanismen.

Vi bevilget 1,5 millioner, men dro i gang en dugnad slik at målet om 30 millioner ble passert med god margin.

Arbeidet med å etablere en ny miljøvennlig kunstgressbane på Frosta er et annet, hvor vi matchet hver

 legger hun til.krone slik at målet om en million også ble passert og vel så det,

Også kampanjen Takk for maten, som hadde som mål å redusere matsvinn i regionen, engasjerte mange i

2020. Spesielt vektlegges prosjektet Geitmyra Matkultursenter i Trondheim, der barn får lære sunne og

bærekraftige matvaner. 

Utvikling i størrelsen på samfunnsutbytte

Samfunnsutbyttet skal løfte regionen frem mot 2023

Ambisjonene for samfunnsutbyttet er økt betraktelig, og skal prege hele SpareBank 1 SMN frem mot

200-årsjubileumet i 2023. Folk og bedrifter i Midt-Norge skal se at det lønner seg for byer og lokalsamfunn å

velge lokalt. Går det godt for regionen, går det godt for SpareBank 1 SMN. Og går det godt for SpareBank 1

SMN, kommer det også regionen til gode gjennom større utbytte til samfunnet.

Eiermodellen til SpareBank 1 SMN med nær og tett tilknytning til folk og bedrifter står fjellstøtt, slik den har

gjort i snart 200 år.

- Samfunnsutbyttet gir oss mulighet for å investere i lokalsamfunnene. Vi skal bygge og utvikle regionen vår

sammen med ildsjeler, kompetansemiljø og alle som får ting til å skje i Midt-Norge, understreker Arnstad.

I 2020 ble det vedtatt en ny strategisk retning for disponering av samfunnsutbyttet. Det er valgt fem

prioriterte investeringsområder, hvorav støtte til bærekraft/klima- og miljøtiltak er ett av dem. De øvrige

områdene er kunst og kultur, idrett og friluftsliv, innovasjon og verdiskaping og fellesskap. FNs bærekraftmål

skal gjennomsyre alt arbeid med samfunnsutbytte, og ligge til grunn for investeringene som gjøres. Alle som

søker om å få tildelt samfunnsutbytte, må nå gjøre rede for hvilke(t) bærekraftsmål søknaden bidrar til å
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oppfylle. Fremover vil SpareBank 1 SMN fokusere på å få etablert gode måle- og rapporteringsverktøy, som

kan dokumentere hvordan samfunnsutbyttet bidrar til en bærekraftig utvikling i Midt-Norge. Helt i tråd med

samfunnsutbyttes sentrale rolle i konsernets strategi for bærekraft:

«SpareBank 1 SMN skal stimulere til en bærekraftig utvikling av Midt-Norge, gjennom å være en pådriver for

grønn omstilling, partner for inkluderende samfunnsutvikling og veiviser for ansvarlig forretningskultur. Det

skal vi realisere gjennom kontinuerlig forbedring av egen daglig drift og organisasjonskultur, utvikling av

kundetilbudet vårt og ansvarlig disponering av samfunnsutbyttet»
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Menneskene
SpareBank 1 SMNs aller største konkurransefortrinn er og blir dyktige medarbeidere.

Lønn og bonusordninger

Lønn og bonusordninger er nærmere beskrevet i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen

godtgjørelse til ledende ansatte i note  til årsregnskapet.20

Arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold

SpareBank 1 SMN respekterer og tar hensyn til internasjonale arbeidstaker- og menneskerettigheter. Det er

utarbeidet og publisert policydokument som spesifiserer de konvensjonene, rammeverkene og

retningslinjene som konsernets selskaper følger.

Organisasjonsrett er viktig. En betydelig andel av de ansatte er medlem i en fagforening, og konsernet

legger stor vekt på å ha et godt samarbeid med disse. Andelen ansatte i konsernet som var omfattet av

tariffavtale utgjorde 66 prosent i 2020. (Tallet gjelder fast ansatte, og inkluderer alle selskap i konsernet med

unntak av SpareBank 1 Invest, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og Spire Finans).

SpareBank 1 SMN søker å fremme likestilling og unngå diskriminering i alle deler av arbeidsforholdet, fra

stillinger lyses ut til arbeidsforhold avsluttes. Konsernet ønsker også å ha stort mangfold – de ansatte skal

reflektere det samfunnet SpareBank 1 SMN er en del av. Dette gjelder kulturell bakgrunn, kjønn, alder,

etnisitet og seksuell legning. Det ble ikke rapportert tilfeller av diskriminering i 2020.

God balanse mellom kjønn på alle organisasjonsnivåer etterstrebes, og andelen kvinner i lederstillinger med

personalansvar var i 2020 på 39 prosent. Konsernledelsen består i dag av ni personer, hvorav to er kvinner.

De siste årene har det vært fokus på utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I morbanken har

det vært avsatt en egen lønnspott til dette formålet, og effekten har vært god. Samlet sett er kvinners andel

av menns lønn i konsernet 72 prosent. Tilsvarende tall for morbank er 87 prosent. Bakgrunnen for denne

forskjellen ligger først og fremst i at det er betydelig flere menn enn kvinner høyt oppe i stillingshierarkiet og i

tyngre lederstillinger. Det er ikke vesentlige forskjeller i lønn mellom kvinner og menn i sammenlignbare

stillinger. SpareBank 1 SMN vil også i 2021 ha fokus på likelønn, og samtidig økt fokus på å legge til rette for

at det rekrutteres flere kvinner til tyngre fag- og lederstillinger.

SpareBank 1 SMN har som målsetting at andelen kvinnelige ledere skal være minimum 45 prosent. I

utviklingsprogrammene for unge ledere skal det være minimum 50 prosent kvinner.

Etiske retningslinjer

Konsernets medarbeidere og tillitsvalgte skal holde og kjennetegnes ved høy etisk standard. Samtlige,

uavhengig av posisjon og stilling, skal utvise en atferd som er tillitsvekkende, ærlig og redelig. De etiske

retningslinjene er oppsummert i fire overordnede hovedprinsipp: taushetsplikt, økonomisk uavhengighet,

lojalitet og personlig integritet. Atferd og handlinger skal bygge opp under konsernets rolle som en ansvarlig

og sentral samfunnsaktør, med mål og strategier for samfunnsansvar og bærekraft.
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All kundebehandling og rådgiving skal skje i henhold til bransjens krav om god skikk. Kundenes behov og

interesser skal ivaretas gjennom god informasjon og rådgivning, slik at de kan ta bevisste og velinformerte

valg.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for å hindre bestikkelser og korrupsjon. De etiske retningslinjene

understreker også at medarbeidere i konsernet ikke under noen omstendighet kan motta økonomiske

fordeler fra konsernets kunder eller leverandører. Personer med lederansvar har plikt til å gjøre sine

medarbeidere kjent med de etiske retningslinjene til SpareBank 1 SMN. Nyansatte får tidlig i

arbeidsforholdet en grundig innføring i disse.

Konsernet vil i 2021 jobbe videre med bevisstgjøring av de etiske retningslinjene og vurdere nye metoder for

å forsterke fokuset hos våre ledere og medarbeidere.

Konsernets etiske retningslinjer blir revidert årlig.

Varslingsprogram

SpareBank 1 SMN har interne retningslinjer for varsling. Ansatte oppfordres til å varsle dersom de blir kjent

med, eller selv opplever, kritikkverdige forhold. Ansatte kan varsle via flere interne kanaler, blant annet

nærmeste leder, HR-sjef og juridisk direktør. Det er også etablert en ekstern varslingskanal som ivaretar

varslers eventuelle ønske og behov for anonymitet.

Informasjon om ansattes mulighet og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold er lett tilgjengelig på

SpareBank 1 SMNs intranettsider.

Det ble registrert tre varsel via varslingsinstituttet i 2020. Ett varsel har resultert i skriftlig advarsel, det andre

varselet ble etter gjennomgang av saken konkludert som grunnløst og det tredje ble det ryddet opp i uten at

det var grunnlag for formell reaksjon.

Engasjement og medarbeiderutvikling

SpareBank 1 SMN skal være en attraktiv arbeidsgiver med engasjerte og kompetente medarbeidere, som

opplever å ha god balanse mellom jobb og fritid. Det legges til rette for dette gjennom fleksible

arbeidstidsordninger og en livsfasepolitikk som ivaretar medarbeidernes behov for tilpasning til sin

livssituasjon.

Det ble ikke foretatt noen ordinær organisasjonsundersøkelse i 2020. I stedet ble det gjennomført en

tilpasset undersøkelse i banken med fokus på de ansattes situasjon under koronapandemien.

Her er noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen:

60 prosent av ansatte har hatt en tilfredsstillende arbeidshverdag sammenlignet med tidligere, mens 40

prosent oppgir at de er nøytrale eller lite tilfreds med arbeidshverdagen.

97 prosent mener kommunikasjonsflyten fra arbeidsgiver har vært god, at retningslinjer og tiltak har

vært tydelige og at de har tillit til at arbeidsgiver håndterer situasjonen på en ansvarlig måte.

90 prosent oppgir at de føler seg ivaretatt både av konsernledelsen og nærmeste leder.
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Konsernet har ivaretatt tilnærmet normal drift med 60 prosent av ansatte på hjemmekontor, og 34

prosent i en kombinasjon av hjemmekontor og kontor. 90 prosent oppgir at de er i stand til å levere god

kundeservice, 80 prosent oppgir at de har tilgang til nødvendig utstyr og systemer for å jobbe effektivt,

88 prosent oppgir at de har tilgang på nødvendig support ved behov og 87 prosent oppgir at de

samarbeider effektivt med kolleger fra hjemmekontor.

Kompetanseheving i 2020

SpareBank 1 SMN sin desidert viktigste ressurs er de ansatte. Kompetanseutvikling, medarbeiderutvikling

og rekruttering er derfor høyt prioritert når konsernet skal møte framtiden og differensiere seg fra

konkurrentene. Konsernet har også stort fokus på intern mobilitet. I 2020 fikk  medarbeidere en ny stilling 21

internt, mens det ble rekruttert 44 personer eksternt.

Rådgiverne, både innenfor privat- og bedriftsmarkedet, har gjennomført en rekke opplæringsløp og

kompetanseoppdateringer når det gjelder fag, produkter, rådgivning og etikk i 2020. Målet er å sikre høy

kvalitet, tillit og trygghet i kundebehandlingen.  

Det er også gjennomført opplæringsløp for alle ansatte i data- og informasjonssikkerhet samt lovpålagte kurs

innen personvern og antihvitvasking.

Fokusområder i 2020

For rådgivere i Næringsliv har banken implementert DISC i salg og kundebehandling. Målet er å utvikle

kompetanse og relasjonelle ferdigheter ved:

Å forstå sterke sider og begrensninger i egen salgsstil

Å identifisere kundens atferdsstil og derigjennom tilpasse egen salgsstil

Å videreutvikle og tilpasse egne salgsstrategier og selgeradferd i møte med kundene

For ledere i Næringsliv er det gjennomført salgslederprogram med temaer som

Ledelsesplattform

Salgsledelse i perspektiv

Ledere og rådgivere/selgere i Privatmarked har gjennomført Finansnæringens Autorisasjonsløp for

personforsikring

Kunnskapsprøve og praktisk prøve

Ansatte i Næringsliv og Privatmarked har gjennomført digital e-læring om Bærekraft i Finans:

Kjennskap til bransjens rolle, målsettinger, virkemidler samt betydningen av egen rolle som

rådgiver

Kjenne til hovedelementer i sentrale avtaler og standarder innenfor arbeidet med bærekraft:

FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, OECD sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv og Global

compact. Kjenne til EU sitt arbeid om bærekraft, herunder hovedpunkter og hensikten med

klassifiseringsforordningen og offentliggjøringsforordningen

Ansatte i Privatmarked og Næringsliv har gjennomført digital e-læring EPK og God Skikk
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Nødvendig faktakunnskap rundt innføring av Egen pensjonskonto som ble lansert februar

2021

Ansatte i konsernet har gjennomført opplæring for å ta i bruk Teams som skal bidra til:

Effektiv samhandling internt

Helse og fysisk aktivitet

SpareBank 1 SMN ønsker å legge til rette for at medarbeiderne kan holde seg i god fysisk form.

Det ble i 2020 investert betydelige midler i programmet Bedre form. Tiltaket søker å stimulere enkeltpersoner

og avdelinger til trening gjennom konkurranser, subsidiering av medlemskap på treningssenter og

treningsaktiviteter i forbindelse med jobb. Det legges i tillegg til rette for at ansatte enkelt kan trene på vei til

og fra jobb. I den forbindelse er det etablert egen sykkelgarasje med verksted og rengjøringsanlegg.

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet bidrar til å redusere sykefraværet. Som IA-bedrift legger

SpareBank 1 SMN stor vekt på at ansatte som er syke holder kontakten med arbeidsmiljøet sitt, slik at de

lettest mulig kan komme raskt tilbake i jobb. I samarbeid med NAV tar konsernet imot arbeidstakere som har

behov for arbeidstrening.

Sykefraværet totalt i konsernet var i 2020 på 4,1 prosent. Tallet er vektet sykefravær basert på tall og andel

ansatte i morbank, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, EiendomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1

Markets.

Bemanning
Konsern  2020

Antall årsverk, inkl. datterselskap 1) 1.546
Antall årsverk, morselskap 660
Sykefravær 4,10 %
Andel kvinner 53 %
Andel kvinner i ledende stillinger 39 %
Kvinners andel av menns lønn 72 %
Gjennomsnittsalder 43,5 år
Gjennomsnittlig ansettelsestid 10 år
Antall rekrutteringer, intern 32
Antall rekrutteringer, eksternt 125
Turnover 10 %
Andel ansatte omfattet av tariffavtale 66 %

1) Antall årsverk er justert for stillingsprosent  
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Aldersgruppenes kjønnsfordeling

Tallene gjelder ansatte i SpareBank 1 SMN konsernet ekskl. SMN Invest, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og

Spire Finans, og representerer antall ansatte hvor SpareBank 1 SMN konsernet har en forpliktelse.

Inkluderer lærlinger og midlertidig ansatte.

18-29 289
Kvinne 126
Mann 163
30-39 367
Kvinne 192
Mann 175
40-49 358
Kvinne 187
Mann 171
50-59 364
Kvinne 210
Mann 154
60-70 212
Kvinne 117
Mann 95

Totalt 1.590

Fordeling nyansatte

I 2020 var det totalt 125 nyansatte, hvorav 73 kvinner og 52 menn (gjelder faste ansatte).

Kvinne 73
18-29 27
30-39 24
40-49 19
50-59 3
Mann 52
18-29 20
30-39 15
40-49 12
50-59 5

Totalt 125

Fordeling ansattype og kjønn
Fast 1.529
Kvinne 807
Mann 722
Midlertidig 53
Kvinne 19
Mann 34
Lærling 8
Kvinne 6
Mann 2

Totalt 1.590

Tallene gjelder ansatte i SpareBank 1 SMN konsernet ekskl. SpareBank 1 SMN Invest, SpareBank 1

Kapitalforvaltning og SpareBank 1 SMN Spire Finans, og representerer antall ansatte hvor SpareBank 1

SMN konsernet har en forpliktelse.

Inkluderer lærlinger og midlertidig ansatte.
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Ansvarlig drift og forvaltning
De fire kjerneverdiene i SpareBank 1 SMN helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig er
alle knyttet til arbeidet med samfunnsansvar. Det er likevel ansvarlig som utpeker seg
som den viktigste rettesnoren i forbindelse med konsernets samfunnsansvar i drift og
forvaltning.

Ved å ta et utstrakt samfunnsansvar skal SpareBank 1 SMN være det foretrukne valget for kunder, ansatte

og eiere. Ambisjonen er at konsernet skal bruke samfunnsansvar som et konkurransefortrinn gjennom å

integrere det i all virksomhetsstyring, interne styrende dokumenter, relevante policyer og retningslinjer. All

relevant dokumentasjon for konsernets samfunnsansvar og bærekraftsarbeid er samlet i 

.Bærekraftsbiblioteket på smn.no

Konsernets prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft rapporteres i henhold til den globalt anerkjente

standarden til Global Reporting Initiative (GRI).

Ansvarlige investeringer

Det er viktig for SpareBank 1 SMN å ta ansvar for bærekraft i investeringer. Konsernet støtter prinsippene i

FN PRI – prinsipper for ansvarlig investering – i egne investeringer, og skal påvirke slik at de etterleves også

i felles investeringsbeslutninger.

Investeringer hos SpareBank 1 SMN kan deles i tre kategorier:

Egne direkteinvesteringer

Investeringer gjort av forvaltningstjenester formidlet gjennom konsernet

Investeringer gjort av midler fra samfunnsutbytte og SpareBank 1 SMN Utvikling

Konsernets investeringer i sertifikater og obligasjoner til likviditetsformål utgjør 26,6 milliarder kroner ved

utgangen av 2020. SpareBank 1 SMN har økt andelen investert i obligasjoner med ESG-kriterier, i all

hovedsak er dette obligasjoner utstedt av multinasjonale organisasjoner.

SpareBank 1 SMNs største datterselskaper er EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Finans

Midt-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 SMN Invest og SpareBank 1 Markets.

Sistnevnte forvalter egne midler, mens datterselskapet SpareBank 1 Kapitalforvaltning forvalter kapital på

vegne av kunder.

Grønne fondsprodukter

SpareBank 1 SMN er opptatt av å tilby fond som ivaretar de høye ambisjonene innen bærekraft.

Fondstilbudet er bygget opp gjennom ODIN, som SpareBank 1 SMN har et indirekte eierskap til, samt

verdipapirfond fra andre fondsforvaltere.

Grunnlaget for vurderingen av bankens samlede tilbud skjer i fellesskap med de øvrige SpareBank

1-bankene gjennom periodiske produktrevisjoner. Denne revisjonen omfatter også kriterier som miljø,

sosiale forhold og selskapsstyring (ESG). Ved utvelgelse og godkjenning av nye fond stilles det krav om at

nye fondsleverandører skal tilfredsstille retningslinjene for bærekraftig distribusjon av verdipapirfond.
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Gjennom de siste årene er det registrert en økende interesse for bærekraftige og grønne fond i Norge.

SpareBank 1 SMN ønsker å gjøre det enkelt for kundene å velge de mest bærekraftige fondsalternativene

tilgjengelig. Sammen med de øvrige SpareBank 1-bankene har SpareBank 1 SMN derfor, gjennom et

samarbeid med The Governance Group, kartlagt bærekraftsinnsatsen til samtlige 291 fond på

handelsplattformen. Kriteriene som fondene rangeres etter, følger SpareBank 1 SMN sine egne

retningslinjer for bærekraftig distribusjon. Fondene har fått en poengsum basert på hvor godt de tilfredsstiller

forventninger knyttet til negativ screening, positiv screening og aktivt eierskap. Fondets totale poengsum

oversettes deretter til en karakter som blir synlig i kundens digitalbank. Bærekraftsmerkingen har allerede

fått stor oppmerksomhet i media, og det forventes at oppmerksomheten fortsetter inn i 2021.

SpareBank 1 SMN har i 2020 besluttet ny forretnings- og distribusjonsmodell på spareområdet. I ny modell

vil kunder som ønsker betjent oppfølging av sine investeringer presenteres for SpareBank 1 SMN sine egne

modellporteføljer av fond. Ett av flere kriterier for at et fond skal bli inkludert i modellporteføljene, er at fondet

har fått god karakter i SpareBank 1 SMNs bærekraftsmerking av fond. Modellen implementeres første halvår

2021.

ODIN Forvaltning AS, som SpareBank 1 SMN har et indirekte eierskap til, har stort fokus på bærekraftige

investeringer. Forvaltningsselskapet var blant annet den første kapitalforvalteren i Norge til å underskrive

FNs prinsipper for ansvarlige investeringer i 2012. Selskapet er medlem av Norsk forum for ansvarlige og

bærekraftige investeringer (NORSIF), Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) samt Sveriges

Forum För Hållbara Investeringar (SWESIF). ESG er et viktig element i deres investeringsfilosofi, kalt

ODIN-modellen, og det brukes eksterne analysebyråer som Sustainalytics til å gjøre objektive vurderinger av

samtlige selskaper som ODIN investerer i. Som et resultat av dette fikk samtlige av ODINs aksjefond nest

beste karakter, «B», i SpareBank 1 SMNs bærekraftsmerking av fond.

Investeringer gjort av SpareBank 1 SMN Utvikling og samfunnsutbytte

Stiftelsen SpareBank 1 SMN Utvikling har som formål å investere og forvalte donasjoner til samfunnsnyttige

nærings- og utviklingsprosjekter, såkornvirksomhet eller andre allmennyttige formål som innebærer eierskap

og som stimulerer til innovasjon og verdiskaping i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. SpareBank 1

SMN Utvikling har eierposisjoner på 43,8 millioner kroner. 

Samfunnsutbytte er samfunnets rettmessige andel av det årlige utbyttet fra overskuddet i SpareBank 1 SMN.

Samfunnets eierandel utgjør i underkant av 40 prosent, og en tilsvarende andel av årlige utbytte settes

derfor av til allmennyttige formål. Prosjekter innen innovasjon og næringsutvikling, kunst og kultur, idrett og

friluftsliv, bærekraft og miljø og humanitære formål som styrker fellesskapet prioriteres. Midlene står på

konto i SpareBank 1 SMN, og avsetning for utdeling i 2020 er på 200 millioner kroner, hvorav 100 millioner

ble øremerket koronadugnad.  Tildelingen er normalt fordelt forholdsvis likt mellom breddeidrett, kultur og

næringsutvikling.

SpareBank 1 SMN Utvikling og samfunnsutbytte har som mål å underbygge bærekraftige investeringer og

tildelinger og vil rapportere i henhold til det.

Rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner

I tråd med konsernets strategi for samfunnsansvar, har SpareBank 1 SMN utarbeidet et rammeverk for

utstedelse av grønne obligasjoner (Green Bond Framework). Rammeverket er utarbeidet i tråd med ICMA

Green Bond Principles og støtter opp om FNs bærekraftsmål.
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Kvalifiserte utlån er delt i flere kategorier:

Grønne boliger og næringsbygg

Miljøvennlige og sirkulær økonomiske tilpassede produkter, produksjonsteknologier og -prosesser med

utvalgte bærekraftsertifiseringer

Elektriske kjøretøy

Fornybar energi

Bærekraftig landbruk/skogbruk

SpareBank 1 SMN har utnevnt Multiconsult som rådgiver for å identifisere de mest energieffektive bolig- og

næringseiendommene, elektriske kjøretøy og fornybar energi. Sustainalytics har gjort en uavhengig

vurdering av rammeverket

Per 31.12.2020 har SpareBank 1 SMN utstedt grønne obligasjoner for 9,55 milliarder kroner.

Ansvarlig kreditt – Privatmarked

SpareBank 1 SMNs kredittstrategi er vedtatt av styret. Grunnprinsippet om bærekraftige utlån på

privatmarked er nedfelt i bankens overordnede strategi for bærekraft i utlån, og i bankens kredittpolitikk for

privatkunder. Kravene er operasjonalisert gjennom en kreditthåndbok som beskriver bankens spesifikke krav

knyttet til arbeid mot hvitvasking og svart økonomi. Sammen med bankens produktpolitikk gir

kreditthåndboken begrensinger i ikke-bærekraftige utlån. Slik bidrar banken til at kundene ikke påtar seg

gjeldsforpliktelser som er i strid med god rådgivingsskikk og forsvarlig utlånspraksis.

Banken fraråder også kunder å ta opp lån basert på lånets formål. Dette gjelder eksempelvis kunder som

ønsker lån for å sende penger til ukjente, for å frigjøre lotterigevinster eller arv, eller andre typiske former for

svindel. Fraråding skjer videre på bakgrunn av lav betjeningsevne eller i tilfeller hvor låneformålet vurderes å

være uansvarlig sett i sammenheng med kundens privatøkonomi. Dette kan for eksempel være låneopptak

til uforsvarlig eller unødvendig forbruk. Realkausjonister frarådes på samme grunnlag som låntaker.

Kredittsjef i Privatmarked i SpareBank 1 SMN har operativt ansvar for utvikling av produkter og tilhørende

ivaretagelse av bærekraft. I 2017 ble det vedtatt ny strategi for samfunnsansvar hvor det er satt krav til

utvikling av grønne produkter, og hvor det foreligger kredittrutiner hvor sosialt ansvarlige utlån skal gis

prioritet. Ansvaret gjelder både forhold som omhandler sosialt ansvar og klimarettede tiltak.

Det er etablert gode klagerutiner. Mulighet til å klage er lett tilgjengelig for kunder, og alle klagesaker

behandles av egne klageansvarlige. De klageansvarlige gjør en særskilt gjennomgang av om bankens policy

og rutiner er ivaretatt i hver sak. Banken har også kvartalsvis gjennomgang av læringspunkter fra klager i

eget klageutvalg i banken. Her vurderes behov for å endre policy, rutiner, markedsføring og produkter.

Styringssystem for produktområdene evalueres årlig, og er basert på klager og hendelser i forutgående år.

Banken har nylig innført et nytt verktøy som skal benyttes til oppfølging av blant annet kundeklager og

hendelsesregistrering av avvik og forbedringsområder.

Ansvarlig kreditt – Næringsliv

SpareBank 1 SMN har i 2020 videreutviklet det systematiske arbeidet med ansvarlig kreditt til

næringsvirksomhet, og styret har besluttet ny kredittstrategi. Det er innført nye kredittpolitiske regler som
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stiller krav og forventninger til ESG-standarder hos kunder og ved finansiering av investeringer. ESG- og

miljøkartlegging av de større lånekundene er påbegynt og videreføres bransje for bransje. Kredittpolitiske

regler og kartlegging er basert på EUs taksonomi. På områder hvor taksonomien foreløpig ikke har føringer,

brukes konsernets bransjeeksperter.

Alle som er involvert i kredittyting til næringsvirksomhet eller investeringsbeslutninger knyttet til bankens

egen eller SpareBank 1-alliansens investeringsbeslutninger, skal kjenne bankens prinsipper. Disse er

styrende for hva banken låner ut penger til. Prinsippene styrer også hvordan banken skal opptre og påvirke i

felles finansieringsbeslutninger der banken selv ikke har en dominerende posisjon.

SpareBank 1 SMN ønsker ikke å finansiere virksomheter eller prosjekter som ikke driver i tråd med bankens

krav, og eksisterende næringskunder forventes å gjøre tiltak for å rette opp eventuelle forhold som bryter

disse kravene. Banken er forpliktet av låneavtaler med eksisterende kunder, men manglende tiltak for

etterlevelse av bankens krav medfører økt risiko. Dette kan resultere i ny prissetting overfor låntaker. Det er

også etablert grønne innskudd, og det arbeides med å etablere formålsstyrte grønne utlånsprodukter. 

I mindre kredittsaker benyttes standard kredittverktøy. For større kredittsaker og engasjement som

behandles i kredittutvalgene, benyttes det standardspørsmål til bærekraftstatus og utvikling hos kundene.

Det arbeides også med å integrere en mer detaljert kartlegging og vurdering av bærekraft i selve

kredittverktøyet gjennom egne kontrollpunkter knyttet til temaet. Fullmaktsystemet kvalitetssikrer

dokumentasjon av bærekraftvurderinger. Ved behandling i kredittutvalgene vil det også gjennomføres en

kvalitetssikring av disse vurderingene.

Dokumentasjon av vurderinger rundt bærekraft inngår som tema i internrevisjon, med jevnlige

gjennomganger av kvalitet i kredittbehandlingen. Kredittstrategi med tilhørende dokument Våre krav til

bærekraft i utlån og egne eierposisjoner revideres minimum årlig.

Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester

God og ansvarlig rådgivning er helt sentralt i måten SpareBank 1 SMN markedsfører sine produkter på, med

 som en viktig rettesnor hvor målet er at kundene skal settes i stand til å ta gode økonomiskeansvarlighet

valg både på kort og lang sikt. Derfor jobber SpareBank 1 SMN med å belyse ulike økonomiske tema innen

både bedriftsmarkedet, privatmarkedet og eiendomsmegling. Innholdsartikler i blogg, sosiale medier og

gjennom media er viktige virkemidler for å nå ut med informasjon til kundene. I tillegg til at nettsidene skal

være informative både når det gjelder selve produktet som tilbys, men også rådgivning knyttet til

produktområdet.

I første halvdel av 2020 har SpareBank 1 SMN fokusert på å bidra til økt forståelse for de økonomiske

konsekvensene av COVID-19. Særlig viktig har markedsføring knyttet til sparemarkedet og boligmarkedet

vært, i tillegg til rådgivning knyttet til arbeidsledighet og permittering samt de ulike statlige støtteordningene

til bedrifter. Dette arbeidet har fortsatt i andre halvår, i tillegg til informasjon rundt innføringen av Egen

Pensjonskonto.

I 2020 har vi SpareBank 1 SMN også lansert Min økonomi i digitalbanken. Denne tjenesten gir kundene

bedre oversikt over hva de bruker penger på, og dermed bedre grunnlag for økonomisk planlegging.

Tjenesten gir også kundene en totaloversikt over sine abonnementer, med mulighet til å avslutte disse

direkte i digitalbanken.
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På slutten av året ble den juridiske tjenesten Justify lansert, med enkle, digitale verktøy for å skrive

samboerkontrakt, testament og fremtidsfullmakt. Dette bidrar til større økonomisk trygghet for konsernets

kunder.

Før SpareBank 1 SMN lanserer eller distribuerer produkter og tjenester, er de gjenstand for en

konsekvensvurdering for målgruppen til produktet. Gjennom en systematisk risikovurdering innhentes

uavhengige vurderinger knyttet til jus, personvern, sikkerhet, etikk og forståelighet for målgruppen. Alle

markedsføringsaktiviteter blir også kvalitetssikret med hensyn til kravene innen personvern og GDPR.

SpareBank 1 SMN har ikke registrert noen brudd eller klager på markedsføringsaktiviteter i 2020.

Personvern

SpareBank 1 SMN er avhengig av tillit fra kunder, tilsynsmyndigheter, eiere og andre interessenter.

Gjennom konsernets tjenester forvaltes, behandles og eies store mengder persondata, med strenge krav til

håndtering og ivaretakelse av sentrale personvernprinsipper som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

SpareBank 1 SMN sine  .forpliktelser er beskrevet i detalj på smn.no

Et eget personvernombud bistår konsernsjefen i arbeidet med å ivareta krav til behandling av

personopplysninger. Personvernombudet utarbeider også en årlig rapport direkte til styret i SpareBank 1

SMN. I rapporten inngår hvilke områder personvernombudet har arbeidet med, hvilke observasjoner som er

gjort og risikoområder som skal inngå i det videre arbeidet med personvern.

2020 har vært preget av Covid-19 og behov for rask endring og digitalisering av verktøy og prosesser for å

kunne opprettholde intern og ekstern samhandling. EU-domstolen har avsagt dom i «Schrems II-saken»

som fastslo at overføring utenfor EØS på grunnlag av Privacy Shield, var ugyldig. Dommen har ført til høy

oppmerksomhet om dataflyt og overføringsproblematikk ved bruk av skytjenester, også i SpareBank 1 SMN.

Ambisjonen for 2021 er å øke forankringen av personvernarbeidet, implementere gode sletterutiner og

etablere risikovurderinger som ivaretar kundens personvern. Det skal også arbeides videre med å tette

identifiserte gap.

SpareBank 1 SMN har lav terskel for å melde brudd på personopplysningssikkerheten til Datatilsynet.

Konsernet har mottatt fem klager fra kunder vedrørende personvern i 2020, og meldt inn 13 avvik klassifisert

som lekkasje eller tap av persondata til Datatilsynet.

Konsernet har ikke mottatt gebyr eller pålegg fra Datatilsynet i 2020. Et sentralt element i godt personvern er

god informasjonssikkerhet.
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Informasjonssikkerhet

Hele finansnæringen opplever utfordringer i forbindelse med åpne forretningsmodeller, hvor det er større

muligheter for å tilby nye tjenester. I 2020 har SpareBank 1 SMN opplevd en økning i tilfeller av ondsinnede

aktører som fisker etter spesielt kort- og BankID informasjon med mål om å misbruke dette til egen vinning.

Sikkerhetsarkitektur og løsninger tilpasset nye trusler prioriteres høyt. SpareBank 1 SMN deltar derfor i

SpareBank 1-alliansens arbeid med sikkerhetsstrategi.

Det er også satt inn økt kapasitet for å ivareta nødvendig sikkerhet, høy driftskontinuitet og sikre tjenestene

overfor kundene. Informasjonssikkerhet i forbindelse med åpen bankfront, samordning og skytjenester er

særlig prioritert.

Policy for Sikkerhet i SpareBank 1-alliansen er det grunnleggende styringsdokumentet for all behandling av

informasjon. Konsernet har en egen policy for utkontraktering av IT-tjenester samt en felles

sikkerhetsstrategi som gjelder for hele alliansen. Viktige avgjørelser, som utkontrakteringer, skal også

styrebehandles. Kontinuerlig overvåking av bankens systemer leveres av avdeling for operativ

informasjonssikkerhet i SpareBank 1-alliansen.

IKT-forskriften er førende for arbeidet med informasjonssikkerhet, og SpareBank 1 SMN revideres jevnlig

både av intern- og eksternrevisjon opp imot denne forskriften.

Ansvaret for Data- og cybersikkerhet ligger til avdeling IT og Sikkerhet i SpareBank 1 SMN. Avdelingen

består av 18 ansatte og ett innleid årsverk. Med det formelle ansvaret for området Data- og Cybersikkerhet

utfører avdelingen også i stor grad de operative oppgavene. Deler av disse oppgavene er satt bort til

samarbeidspartnere og leverandører. Egne ansatte utfører blant annet tilgangskontroll til systemer og data,

grunnsikring av servere og korrekt tilgangsnivå for ansatte, samt programvare for å sikre systemer og

tjenester mot uautorisert adgang, sikkerhetskopiering av lokalt lagrede data.

I tillegg har avdelingen et tett samarbeid med SpareBank 1 Utvikling som utførende samarbeidspartner på

flere områder, som cybersikkerhet og døgnkontinuerlig vakt for hendelseshåndtering. TietoEvry leverer felles

grunnplattform på klienter og servere til SpareBank 1-alliansen. Det sikrer blant annet at nyere versjoner av

operativsystem benyttes og at operativsystem oppdateres med sikkerhetsoppdateringer minimum en gang i

måneden.

SpareBank 1 SMN har etablert en rekke tekniske sikringstiltak for informasjonssikkerhet, hvor opplæring og

bevisstgjøring står sentralt. Kompetanse- og holdningsprogrammet for informasjonssikkerhet, Passopp,

bidrar til å styrke sikkerhetskulturen i hele organisasjonen. Basert på resultatene fra Passopp, lages det

analyser og prioriteringer for fremtidige kompetanse- og holdningskurs.

På smn.no finner kundene tips og råd for sikker bruk av SpareBank 1 SMN sine tjenester.
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Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet, som bedrageri, korrupsjon, arbeidslivskriminalitet og hvitvasking av penger er et

samfunnsproblem og undergraver etablerte systemer i et demokratisk og velfungerende velferdssamfunn.

SpareBank 1 SMN har som mål å bidra til at samfunnet, kunden og konsernet ikke taper penger på grunn av

økonomisk kriminalitet, og samtidig bidra til at kundene har tillitt til konsernets produkter og tjenester.

SpareBank 1 SMN arbeider kontinuerlig med å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet. Sentralt i dette

er prinsippet om å kjenne kunden og opphavet for pengene som passerer gjennom konsernets systemer.

Retningslinjer og rutiner dokumentert i , legger føringer forSpareBank 1 SMN sitt Bærekraftsbibliotek

hvordan konsernet ivaretar dette.

Økt grad av organisert og grensekryssende kriminalitet har endret trusselbildet også for økonomisk

kriminalitet. Det er nå flere transaksjoner over landegrenser, samt nye produkter, tjenester og aktører i egen

bransje. Forsøk på hvitvasking og svindel mot konsernets kunder blir stadig mer utbredt og avansert.

Regelverket og internasjonale standarder endres stadig i takt med dette. Det stilles gjennomgående større

krav, samt mer spesifikke og strengere krav til kundekontroll og kundeoppfølging.

For å sikre en risikobasert tilnærming til økonomisk kriminalitet ved overholdelse av lovverket, ses

konsernets produkter og tjenester i sammenheng med kundenes virksomhet. Som et ledd i dette er

prinsippet om å kjenne sin kunde avgjørende for å kunne avdekke uvanlige eller mistenkelige transaksjoner.

Det dokumenteres at kontrolltiltak er tilpasset aktuell risiko.

Å bekjempe økonomisk kriminalitet krever kompetanse og ressurser. Arbeidet med å forhindre hvitvasking

og forbrytelser som gir utbytte, samt bekjempelse av bedrageri og svindelforsøk er en viktig del av

virksomheten. Styringssystem evalueres og oppdateres årlig for å tilpasses et oppdatert risikobilde og

endringer i retningslinjer for hvitvasking. I tillegg gjennomføres løpende kontroll på ulike nivåer, fra

internkontroll i forretningsområdene, via løpende transaksjonsovervåkning til kontroller utført av

compliance-funksjonen. Avvik og forbedringstiltak vurderes kontinuerlig, og rapporteres kvartalsvis til styret i

SpareBank 1 SMN.

Arbeidet med å håndtere hvitvaskingsrisiko og sikre etterlevelse av Hvitvaskingsloven fra 2018 har fortsatt

også i 2020. Kontinuerlige forbedringstiltak skal sikre et mer effektivt forebyggende arbeidet og

kontrolloppgaver. I tillegg er systemutvikling og digitalisering viktig i kampen mot økonomisk kriminalitet.

I 2020 ble totalt 17.375 transaksjoner fanget opp av systemene for transaksjonsovervåkning. Alle de

flaggede transaksjonene ble vurdert av egne anti-hvitvaskingsmedarbeidere, som rapporterte 211 av de

mistenkelige transaksjonene til Økokrim. I tillegg kommer andre selskap i SpareBank 1 SMN sin oppfølging

av transaksjoner og rapportering til Økokrim.

Kunnskap og praktisk trening er viktig for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Alle medarbeidere

gjennomfører derfor obligatorisk e-læring om hvitvasking og terrorfinansiering regelmessig. I tillegg avholdes

årlig tilpassede kurs for respektive ansattgrupper innen anti-hvitvasking.

I 2021 har konsernet ambisjoner om å styrke organiseringen ytterligere samt forankre roller og ansvar

knyttet til arbeidet med anthvitvasking. Videre vil SpareBank 1 SMN fortsette å overvåke endringer i

risikobilde og regulatorisk rammeverk. Dette sikrer til enhver tid tilfredsstillende styring og kontroll innenfor
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hvitvaskingsområdet. For å effektivisere arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet, vil SpareBank 1

SMN ta i bruk kunstig intelligens.

Etterlevelse

SpareBank 1 SMN skal sikre at regelverk som regulerer virksomheten identifiseres, implementeres,

etterleves og kontrolleres.

Etterlevelsesrisiko betyr at SpareBank 1 SMN kan pådra seg offentlige sanksjoner, økonomisk tap eller tap

av omdømme som følge av manglende etterlevelse av regelverket og/eller brudd på

konsesjonsbestemmelser.

Etterlevelsesfunksjonen skal avdekke og forebygge risiko relatert til etterlevelse av eksternt og internt

regelverk. De har som oppgave å gjennomføre risikovurderinger som danner grunnlaget for kontrollplaner,

samt sikre at etterlevelse overvåkes og testes gjennom et strukturert overvåkingsprogram («kontrollplan»).

Funksjonen gjennomfører i tillegg opplæringsaktiviteter og gir råd og veiledning til organisasjonen knyttet til

regelverk.

Etterlevelsesfunksjonen avgir kvartalsvis rapport til konsernsjef, risikoutvalget og styret. Rapporten

inneholder en oversikt over nye lovkrav, oppsummering og gjennomgang av utførte kontroller og proaktive

tiltak, etterlevelsesavvik, samt klagesaker og korrespondanse med offentlig myndighet.

Omfanget av regulatoriske endringer har vært betydelig også i 2020, i likhet med de foregående årene. Det

forventes at omfattende regelverksendringer med betydning for bankens rammevilkår videreføres i 2021. I

2020 har det vært særlig fokus på etterlevelse av etablert rammeverk knyttet til anti hvitvasking, personvern,

sparing og investeringsrådgivning. Dette vil fortsette også inn i 2021, samtidig som det regulatoriske bildet

kontinuerlig overvåkes for å fange opp nye krav som krever oppfølging fra virksomheten, som eksempelvis

implementeringen av ny finansavtalelov.

Antikorrupsjon

SpareBank 1 SMN sine etiske retningslinjer er tydelige på at korrupsjon ikke tolereres:

“Korrupsjon tolereres ikke, verken i konsernet eller hos samarbeidspartnere. Medarbeidere som er involvert i

bestikkelser eller andre former for korrupsjon kan bli anmeldt og gjøres personlig ansvarlig.”

Retningslinjene knyttet til korrupsjon gjøres kjent for alle ansatte både gjennom ulike opplærings- og

holdningsskapende tiltak. Dersom retningslinjene likevel blir brutt, medfører dette sanksjoner for de det

gjelder.

Ingen korrupsjonstilfeller ble avdekket i SpareBank 1 SMN i 2020.

Risikovurdering er helt sentralt i all produkt- og tjenesteutvikling i SpareBank 1 SMN. Her vurderes alltid

risiko for korrupsjon (Bærekraft/ESG risiko). De vesentligste risikoene for korrupsjon som er identifisert,

knytter seg til prosessen finansiering. En av risikoene kan være faren for misligheter/korrupsjon knyttet til

innvilgelse av kreditter. Dette gjelder både finansiering mot privat- og næringslivskunder. Våre etiske

retningslinjer presiserer tydelig at ansatte skal unngå å komme i et avhengighetsforhold til konsernets
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kunder eller leverandører, og at ansatte skal ha et bevisst forhold til forsøk på korrupsjon og enhver form for

påvirkningshandel.

For å forebygge denne type risiko, er etiske retningslinjer og konsernets holdning til korrupsjon og

uavhengighet tema i medarbeidersamtaler som gjennomføres årlig. Ved innvilgelse av kreditter til

bedriftskunder stilles det konkret spørsmål om korrupsjon. Når en kredittsak skal behandles i kredittutvalget,

må kundeansvarlig svare på følgende spørsmål:

“Selskapet/finansieringen medvirker ikke til korrupsjon”

Når SpareBank 1 SMN kjøper inn produkter fra andre leverandører stilles det tydelige krav til leverandøren

knyttet til korrupsjon. Dette er utformet i en leverandørerklæring som er standard vedlegg til alle kontrakter

og som signeres ved kontraktsinngåelse. Sentrale punkter i denne erklæringen er:

SpareBank1 SMN godtar ikke at ansatte tilbys eller mottar gaver eller andre fordeler som kan oppfattes

som bestikkelser. Leverandøren skal heller ikke akseptere slik praksis i forhold til sine egne ansatte.

Leverandøren skal aktivt sikre at SpareBank1 SMN ikke blir medskyldig i korrupsjon. Leverandøren skal

ikke betale bestikkelser på vegne av banken, og leverandøren skal også påse at banken ikke nyter godt

av korrupsjon utført bakover i verdikjeden.

Leverandører som deltar i tilbudskonkurranser skal overholde retningslinjene for rettferdig konkurranse,

herunder sørge for at konfidensiell informasjon holdes hemmelig.

Leverandøren skal ta bestemt avstand fra enhver form for hvitvasking og ta nødvendige forholdsregler

for å unngå at andre bruker leverandørens økonomiske transaksjoner til å hvitvaske penger.

Det er også kontraktsfestet at det kan benyttes en tredjepart for å revidere etterlevelse av dette.

SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap

Som et ledd i SpareBank 1 SMNs kontinuerlige innsats for å redusere utslipp av klimagasser har konsernet

utarbeidet et energi- og klimaregnskap for 2020, basert på innrapporterte forbrukstall fra alle datterselskaper.

Energi- og klimaregnskapet viser dermed det samlede utslipp av klimagasser fra konsernets virksomhet,

hvor alle utslipp av klimagasser regnes om til CO -ekvivalenter og oppgis i tonn CO . Summen av alle2 2

utslipp kalles organisasjonens «klimafotavtrykk».

Energi- og klimaregnskapet er basert på den internasjonale standarden «GHG Protocol Corporate

Accounting and Reporting Standard», og omfatter registrerte utslipp fra SpareBank 1 SMN-konsernet.

Direkte og indirekte utslipp

Klimaregnskapet tar utgangspunkt i tre nivå (scopes) som består av direkte og indirekte utslipp. Scope 1

representer utslippskilder tilknyttet driftsmidler som virksomheten har operasjonell kontroll over. Scope 2

gjelder indirekte utslipp knyttet tilknyttet innkjøpt energi. Scope 3 gjelder rapportering av indirekte utslipp av

innkjøpte varer eller tjenester. Dette gjelder utslipp som indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter.

Beregninger for CO -utslipp er gjort av CEMAsys som benytter en utslippsfaktordatabase for å beregne CO2 2

-ekvivalenter med bakgrunn i data på selskapsnivå.

For første gang på konsernnivå

Ved konsolidering av konsernets energi- og klimaregnskap er metoden «equity share» benyttet, noe som
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innebærer at utslipp fra SpareBank 1 SMNs datterselskaper er innregnet etter forholdsmessig eierandel. Det

er første gang dette gjennomføres på konsernnivå, og metoden er i tråd med konsernets finansielle

rapportering. Data for felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap er ikke innregnet. Årsaken beror

på vanskelighetsgraden i å få tak i korrekt data. På sikt skal tilknyttede selskap og felleskontrollerte

virksomheter også inkluderes.

Forbruk og drivere av klimafotavtrykk

Energi- og klimaregnskapet 2020 viser at SpareBank 1 SMNs totale klimafotavtrykk utgjorde 576,6 tonn CO2

-ekvivalenter. Konsernets forbruk er hovedsakelig knyttet til forbruk av drivstoff til eide og leasede biler,

oppvarming av lokaler, innkjøp av ulike forbruksvarer som papir og diverse kontorrekvisita og lignende, samt

reisevirksomhet.

Fullstendig energi- og klimaregnskap både for   og   er vedlagt årsrapporten.morbank konsernet

Ansvarlige innkjøp

SpareBank 1 SMNs innkjøpspolicy krever at alle innkjøpsavtaler inkluderer dokumentert samfunnsansvar.

Leverandørene skal rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper (herunder

bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid, helse, miljø, sikkerhet og korrupsjon). Ved anbuds- og

tilbudsforespørsler krever SpareBank 1 SMN at tilbydere dokumenterer godkjent miljøsertifisering.

Leverandører har varslingsplikt, og SpareBank 1 SMN kan foreta innsyn og revisjon. De forplikter seg til å

opptre etisk korrekt i forbindelse med produksjon og leveranser til SpareBank 1 SMN. De samme krav

gjelder for leverandørens underleverandør og samarbeidspartner tilknyttet leveranse til SpareBank 1 SMN.

Brudd på bestemmelsene om samfunnsansvar anses som kontraktsbrudd og kan gi grunnlag for heving av

avtalen.

Leverandørene skal som et minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover,

regler og prinsipper, herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og

Sikkerhet) samt miljø og antikorrupsjon.  som ligger til grunn forStandard vedlegg om samfunnsansvar

SpareBank 1 SMNs innkjøp gjelder hele SpareBank 1-alliansen.

Bærekraft i innkjøp

SpareBank 1 SMN er en betydelig innkjøper av varer og tjenester, både lokalt og som alliansebank.

Bærekraft i konsernets innkjøp handler om å bidra til å øke leverandørenes bevissthet rundt sin

leverandørkjede og arbeidet de gjør for å redusere negativ påvirkning på miljø, sosiale forhold og etisk

forretningsvirksomhet i hele sin leverandørkjede.

SpareBank 1 stiller krav til leverandørene om at de har retningslinjer innen bærekraft, og at disse skal

omsettes til handling.  har blitt en integrert del av prosessen i SpareBank 1 SMN,Bærekraft i innkjøp

alliansebankene og leverandører. Det betyr at grundige ESG-vurderinger er etablert all innkjøpspraksis.

For å få gjennomført ESG-vurderinger av leverandører, ble det i samarbeid med samtlige banker i

SpareBank 1-alliansen foretatt en revisjon av alle innkjøpsstandarder i 2019. Det ble også utviklet nye

retningslinjer for bærekraft i innkjøp, leverandørerklæringer og kontraktsvedlegg.
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Oppfølging av leverandører med økt risiko for negativ påvirkning

I 2019 ble det gjort en risikovurdering av 249 leverandører fordelt på kategori. Ved denne gjennomgangen

ble det avdekket at 91 leverandører hadde økt risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk

forretningsvirksomhet. Disse 91 leverandørene ble nærmere fulgt opp i første halvdel av 2020, med

spørsmål om sine retningslinjer for miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet i handel,

dokumentasjon for miljøledelsessystem og hvilke forhold med størst negativ påvirkning av miljø og sosiale

forhold de hadde identifisert. 43 av disse 91 leverandørene ble deretter identifisert som aktuelle for ytterlige

oppfølging:

100%-definisjonen

Parallelt med Sparebank1 SMNs arbeid i alliansen, har konsernet i tråd med kravene for

miljøtårnsertifiseringen hatt en gjennomgang av egne driftsleverandører. Arbeidet ble påbegynt i 2019, hvor

det ble kartlagt hvilke leverandører som innehar en miljøsertifisering av merke ISO 14001, EMAS eller

Miljøfyrtårn. Kartleggingen viste at 14 av konsernets 21 driftsleverandører hadde en slik miljøsertifisering.

Som følge av konsernets kartlegging og oppfølging av sine leverandører, er 19 av 22 driftsleverandører

miljøsertifisert per 31.12.20.  SpareBank 1 SMNs målsetning av er at 100 prosent av egne driftsleverandører

skal være miljøsertifiserte innen utgangen av 2021.

Handlingsplan 2021-2022

I perioden 2021 til 2022 vil SpareBank 1 SMN sammen med Allianseinnkjøp videreutvikle arbeidet med

leverandørenes bevissthet om risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk

forretningsvirksomhet i egen virksomhet og hos underleverandører. Dette innebærer å gå i dybden hos de

enkelte leverandørkjedene, fremfor å ta for seg hele bredden av porteføljen.

I prioriteringen av kategorier og utvelgelse av enkeltleverandører vil følgende vektlegges:

Størst risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet 

Størst volum i omsetning 

Kjernevirksomhet 

Størst påvirkningsmulighet for å redusere risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk

forretningsvirksomhet 
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På bakgrunn av vurderinger relatert til de ovenstående punktene vil utvalget av leverandører til ytterligere

oppfølging i første omgang representere tre hovedkategorier med produkter/ leverandører innen IT-relaterte

anskaffelser og IT-Hardware, administrative anskaffelser og møbler, samt de største leverandørene; NETS,

TietoEvry og største konsulentselskap.

Forutsatt at denne fremgangsmåten vurderes egnet kan den videreutvikles og anvendes for oppfølging av

flere innkjøpsområder og enkeltleverandører senere. 

Konsernets arbeid med klimarisiko

SpareBank 1 SMNs arbeid med klimarisiko bygger på anbefalingene fra Task Force on Climate-related

Financial Disclosures (TCFD). Med utgangspunkt i dette har konsernet i 2020 jobbet med utformingen av en

ny klimarisikostrategi. Strategien vil ferdigstilles i løpet av 2021. Formålet med strategien er å dokumentere

konsernets rammeverk og strategiske tilnærming til klimarisiko. Anbefalingene i klimarisikostrategien vil

innarbeides i alle konsernets strategier, policy og arbeidsrutiner hvor klimarisiko har relevans. For

utlånsvirksomheten har klimarisiko de siste årene vært innarbeidet i kredittstrategien samt rammeverk for

grønne obligasjoner.

Konsernets arbeid med å kartlegge risikodrivere for klimarisiko i utlånsporteføljen er basert på en

kombinasjon av kravene i EUs taksonomi for bærekraftig finans, samarbeidsprosjektet med CICERO og

egne bransjeanalyser utført av konsernets bransjeeksperter. Dette danner kunnskapsgrunnlaget i arbeidet

med modell for ESG-klassifisering av utlånskunder, policyregler og kunnskapsdeling blant ansatte i

konsernet. For Privatmarked beregnes klimabelastning ut i fra energimerking av boliger, og for Næringsliv

anslås klimabelastningen ut fra kundens aktiviteter. Implementering av modell for ESG-klassifisering av

næringslivskundene pågår. For fiskeri er modellen implementert og 42 prosent av utlån til bransjen er

klassifisert med verktøyet per 31.12.2020. ESG-klassifiseringen inkluderer en individuell vurdering av

klimarisiko og registrering av klimagassutslippene fra kundens virksomhet.

Kredittpolitikken inneholder tydelige avgrensinger og krav knyttet til utlånsvirksomheten – en helt sentral del

av SpareBank 1 SMNs risikostyring. Bransjespesifikke krav som rammer inn klimarisiko er implementert for

næringseiendom. Konsernet har som mål å ha evaluert klimarisiko, og implementert effektive kredittpolitiske

regler for alle bransjer i løpet av 2021. Klimarisiko vil fremover være et vesentlig vurderingskriterium i

fastsettelse av ramme for maksimalt utlån per bransje.

SpareBank 1 SMN har en ambisjon om at samlet klimabelastning per utlånte krone i konsernets

utlånsportefølje ikke skal øke i 2021.


