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• Som finansaktør kan vi påvirke samfunnet til mer bærekraftige 
retninger

• Gjennom vår egen bærekraftsstrategi settes tydelige føring for hvordan 
vi skal justere egen drift og portefølje til et «Paris-scenario»

• Dette gjør vi ved å styre kapitalflyten mot bærekraftige retninger, ved å 
tilrettelegge og stille krav til bedriftskunder og leverandører om at de 
hver for seg har et aktivt forhold til hvordan de kan redusere sitt CO2 -
utslipp

• Ved å vurdere og kartlegge klimarisiko i egen utlånsportefølje, skapes 
også nye muligheter – som bidrar til lavere klimarisiko

• Å være en tilrettelegger i det grønne skiftet kan også gi konsernet nye 
muligheter

• Fokuserer på tre bærekraftsmål hvor vi har størst påvirkning innenfor 
vår kjernevirksomhet

SR-Bank-konsernet som bærekraftig finansaktør
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Vårt bærekraftsarbeid så langt

• Vi har jobbet systematisk med bærekraft i SR-Bank/SR-Forvaltning siden 
2018 

• Alle ansatte har fått tilbud om kompetanseløft i bærekraft i 2020

• Vi rapporterer etter internasjonale standarder og samarbeider for å nå 
klimamålene

• Utlån til bedrifter - vi har kartlagt hvilke sektorer som er mest utsatt for 
klimarisiko og implementerer nå et vurderingsskjema for ESG- og 
klimarisiko på kredittengasjement over 50 MNOK

• Vi stiller selv krav til egne leverandører og følger Retningslinjer for 
bærekraftig innkjøp

• Datterselskapet vårt, SR-Forvaltning følger retningslinjene Ansvarlig 
investeringer i SR-Forvaltning og det gjennomføres ESG-analyser
(Environment, Social, Governance) av alle nye investeringsobjekter
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Videre bærekraftsfokus i 2021 

• Spisse kompetanse relatert til bærekraft på
bedriftsmarkedet

• Fortsatt implementering og videreutvikle vurderingskjema

• Sette egne mål på CO2 -utslipp

• Gradvis justere portefølje mot et «Paris-scenario»

• Lansere grønne produkter
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• På nye kredittengasjement over 50 MNOK benytter vi et 
vurderingsskjema på ESG

• Økt kompetanse gir bedre rådgivning

• Vi sparrer med kunden og gir gode råd, også når det 
kommer til bærekraft

• For våre bedriftskunder har dette resultert i økte krav og 
tiltak til kunde, som igjen øker fokus på bærekraft

• I datterselskapet SR-Forvaltning arbeider vi med aktivt 
eierskap; investordialoger med våre porteføljeselskaper 
ang. bærekraft

Bærekraftige ringvirkninger

Kilde: https://unsplash.com/photos/Q5QspluNZmM

https://unsplash.com/photos/Q5QspluNZmM
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Bedriftene i Rogaland er opptatt av bærekraft
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98% av bedriftene 
skal jobbe like/mer 
med bærekraft

85% sier arbeidet 
med bærekraft er 
viktig strategisk 
sett
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Vi gir kraft til bærekraftig vekst og utvikling


