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I de senere årene har behovet for en bærekraftig utvikling blitt 
 tydeligere, og store deler av verdens virksomheter har startet på en 
endringsreise. Dette gir Pareto Banks kunder nye muligheter og ut-
fordringer som det er viktig at Pareto Bank forstår og tar hensyn til. I 
tillegg er bank som bransje en av nøklene til bærekraftig utvikling, som 
følge av stor påvirkningsmulighet. Pareto Bank har derfor startet sitt 
arbeid med å sikre at banken forstår bærekraft, hvordan arbeidet gjør 
banken til en enda bedre samarbeidspartner for sine kunder, og hvilke 
løsninger banken skal velge for å oppfylle nye krav og forventninger.

Grunnlaget for Pareto Banks bærekraftsarbeid ble lagt for flere år siden 
da bankens medarbeidere sammen formulerte hva som er hensikten 
med Pareto Bank utover det å skape en god egenkapitalavkastning 
 – nemlig vårt purpose:

Sammen setter vi  
spor for fremtiden. 

For Pareto Bank betyr sammen at vi samarbeider og involverer. Lagånd 
og lagspill er viktig for oss. Det er en gjennomgående holdning vi har 
overfor hverandre, våre kunder, våre aksjonærer og samfunnet. Videre 
handler vårt purpose om å sette riktige spor og ansvarliggjøring for 
egen og for våre kunders del. Pareto Banks målsetting er å ta gode valg 
og vise beslutningskraft og ikke bare følge andres avtrykk. Fremtiden 
krever at vi tar ansvar for de sporene vi etterlater oss. Vi er opptatt av 
positiv utvikling og langsiktig verdiskapning. Vi har med andre ord et 
 ansvar for å sette riktig spor og for å forvalte for generasjonene etter oss. 

Strategisk betydning av 
bærekraft for Pareto Bank
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Med utgangspunkt i bankens purpose og ambisjoner om langsiktig, 
bærekraftig verdiskapning ble det i 2020 nedsatt en intern ESG-gruppe. 
Denne gruppen har arbeidet med flere ulike ESG-aktiviteter blant annet 
med utviklingen av policy for bærekraft og samfunnsansvar.

Policydokumentet ble vedtatt av bankens styre i november 2021. 
 Dokumentet beskriver hvordan Pareto Bank overordnet arbeider med 
bærekraft og samfunnsansvar. Dokumentet er også ment å støtte 
 bankens medarbeidere og ledere i beslutninger og daglig arbeid, samt 
å tydeliggjøre hvordan bærekraftsarbeidet integreres med bankens 
virksomhet, styring og kontroll. Pareto Bank har definert følgende over-
ordnede mål for sitt bærekraftsarbeid:

Pareto Bank skal ha et aktivt forhold til bærekraft i egen virksomhet 
og bidra til en mer bærekraftig utvikling der hvor banken naturlig har 
påvirkningsmulighet. 

Overordnet målsetting er konkretisert som følger:

Strategi og visjon
• Bankens virksomhetsstyring skal utøves etter  

prinsipper for bærekraft.

• Bærekraft skal inngå som en naturlig del av bankens årlige 

strategiprosess hvor både muligheter og risikoer skal 

identifiseres og vurderes. Delprosjekter og aktiviteter skal 

iverksettes på strategisk game plan som følge av den årlige 

strategiprosessen. 

• Pareto Bank skal avdekke og overvåke egen 

 bærekraftsrisiko og over tid arbeide for at 

 bærekraftsrisikoen  reduseres.

Kreditt og forvaltning
• Pareto Bank skal særskilt vurdere bærekraft i 

kredittgivningen og aktivt arbeide for at bærekrafts

risikoen i utlånsporteføljen reduseres over tid. 

• Pareto Bank skal utøve forvaltning av investerings

porteføljen etter prinsipper for bærekraft.

• Pareto Bank skal øke bevissthet og kunnskap om  

bærekraft blant egne medarbeidere gjennom intern 

 opplæring og prosjekter.

• Pareto Bank skal øke bevissthet og kunnskap om bærekraft 

blant egne kunder gjennom å være en relevant samtale

partner, dele kunnskap og stille krav. 

Samfunn
• Pareto Bank skal ta samfunnsansvar gjennom et aktivt og 

inkluderende samarbeid med en ideell organisasjon.

Overordnede mål 
for  Pareto Banks 
bærekraftsarbeid

Pareto Bank skal ha et  aktivt 
forhold til bærekraft i egen 
virksomhet og bidra til en 
mer bærekraftig utvikling 

der hvor banken naturlig har 
 påvirkningsmulighet
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Risikostyring og rapportering
• Bærekraft skal være en integrert del av bankens risiko

styring. Bankens appetitt for bærekraftsrisiko er definert 

i overordnet rammeverk for risikostyring. Bærekraftrisiko 

skal avdekkes og rapporteres, og tiltak skal iverksettes der 

hvor det er avdekket særskilt høy bærekraftsrisiko.

• Pareto Bank skal rapportere på bærekraft i den enkelte 

kredittsak, på porteføljenivå og eksternt gjennom egen 

bærekraftsrapport, årsrapport, ICAAP og på bankens 

hjemmeside.

Banken har i utarbeidelsen av strategipunktene for bærekraftsarbei-
det vektlagt bankens påvirkning på det eksterne miljøet og hvordan 
klimarelaterte faktorer påvirker banken. Banken retter derfor sitt 
bærekraftsarbeid særskilt mot utlånsvirksomheten. 

Kredittgivning er Pareto Banks kjernevirksomhet, og det området hvor 
banken har størst påvirkningsmulighet innenfor bærekraft på basis 
av rollen som allokerer av kapital. Banken har i kredittpolicy et eget 
kapittel om ESG hvor det står at banken i utøvelsen av kredittarbeidet 
skal ha et bevisst forhold til sitt samfunnsansvar, herunder hensynta 
ESG-faktorer. Banken skal særskilt vurdere klimarisiko og overgangs-
risiko i sin kredittgivning. 

Pareto Bank plasserer overskuddslikviditet i andre banker, fond og obli-
gasjoner. I forvaltningen av bankens overskuddslikviditet skal bærekraft 
legges til grunn, og banken skal investere i  bærekraftige selskaper 
som evner å tilpasse egen virksomhet til en verden i  endring. Bankens 
 investeringsunivers skal sammenfalle med bankens kredittpolicy innen 
bærekraft. Dessuten skal plasseringer i gjeld  utstedt av selskaper 
som bidrar til alvorlig miljøskade, uakseptable klimagassutslipp, grove 
 krenkelser av menneske- og arbeidstaker rettigheter, grov  korrupsjon 
eller brudd med grunnleggende humanitære rettigheter unngås. 
Det skal heller ikke plasseres i gjeld utstedt av selskaper involvert i 
 produksjon av tobakk, pornografi eller våpen. 

Pareto Bank skal ta et aktivt sosialt samfunnsansvar blant annet 
gjennom langsiktig samarbeid med en ideell organisasjon. Samar-
beidet skal inngås med en seriøs partner som arbeider strukturert og 
langsiktig, og som har prosjekter og formål som skaper engasjement 
internt. Arbeidet skal baseres på frivillighet og må passe til bankens 
purpose og verdigrunnlag. Blå Kors er valgt som samarbeidspartner 
for årene 2021 og 2022.

Bankvirksomhet er strengt regulert. Utover offentligrettslige  lover, 
retningslinjer og krav, er tillit en grunnleggende forutsetning for bank-
virksomhet. Pareto Bank er avhengig av tillit fra kunder, lån givere, 
 aksjonærer, myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. 
Banken skal gi saklig og riktig informasjon på en ærlig og åpen måte 
om egen virksomhet. Bankens medarbeidere skal opptre tillitvekkende, 
ærlig og redelig og følge de til enhver tid gjeldende normer, regler og 
lover.

Bankvirksomhet handler i stor grad om god langsiktig risiko styring. 
Pareto Banks policy for bærekraft må derfor sees i sammenheng 
med bankens øvrige policyer og retningslinjer. Bærekraftsarbeidet er 
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 operasjonalisert gjennom bankens kredittpolicy, policy for forvaltning 
av overskuddslikviditet, samt gjennom rutiner og retningslinjer på etikk 
og anti-korrupsjon, personalpolitikk hvor mangfold og likestilling står 
sentralt, personvern, sikkerhet, ansvarlige innkjøp med mer. Bærekraft 
hensyntas også i bankens årlige strategiprosess.

I tillegg til denne bærekraftsrapporten redegjør banken for sitt arbeid 
med samfunnsansvar1 i årsrapporten 2021.

1. For å forenkle begrepsbruken likestilles begrepet «samfunnsansvar» med begrepet «bærekraft» i denne rapporten.

Banken gjennomførte sin første vesentlighetsanalyse høsten 2020. 
Hensikten med vesentlighetsanalysen var å prioritere bankens 
 utviklingsaktiviteter og muligheter innen bærekraft, og identifisere 
 bankens viktigste interessenter og motparter. For å gjøre seg godt 
kjent med egne vurderinger og standpunkter, samt å ha fokus på intern 
læring, valgte banken å gjennomføre analysen basert på vurderinger 
fra interne ressurser. Gjennom vesentlighetsanalysen ble de viktigste 
miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige temaene banken 
ønsket å vektlegge fremover identifisert. Analysen og de identifiserte 
temaene er fortsatt vurdert å være relevante for bærekraftsarbeidet 
i Pareto Bank.

Gjennom arbeidsmøter med et utvalg medarbeidere, identifiserte ban-
ken elleve relevante interessentgrupper. Fire av disse ble identifisert 
som særlig viktige: 

• Lånekunder

• Medarbeidere

• Myndigheter

• Aksjonærer og långivere

For disse fire gruppene av interessenter vurderte banken hvilke for-
ventninger interessentene har til bankens ESG-arbeid, samt  hvilke 
muligheter og risikoer banken selv ser for seg i sitt ESG-arbeid. Mulighet 
til å påvirke lånekunder til mer bærekraftige aktiviteter, forankring 
og kunnskap om bærekraft hos medarbeidere i tillegg til styrking av 
bankens kultur og attraktivitet som arbeidsgiver ble  identifisert som 

Vesentlighetsanalyse 
som utgangspunkt for 
 integrasjon av bærekraft i 
Pareto Banks virksomhet
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de viktigste mulighetene. Faren for byråkratiske  prosesser uten reell 
påvirkning, svekket konkurransekraft, for ambisiøse mål i forhold til 
faktisk ressurssituasjon og krevende måling og rapportering ble vurdert 
som de viktigste risikofaktorene for det videre bærekraftsarbeidet. 

For hver av interessentgruppene ble de viktigste områdene identifisert 
hvor enten banken har en påvirkningsmulighet eller hvor  interessentene 
kan legge bankens ESG-arbeid til grunn for sine vurderinger og 
 handlinger. Basert på dette identifiserte banken relevante tiltak, mål 
og indikatorer. Eksempler på tiltak som ble identifisert er:

Tiltak ovenfor lånekunder
• ESGrisikovurderinger i kredittsakene med henblikk 

på miljø og klima, sosiale faktorer, samfunnsansvar og 

 virksomhetsstyring og andre faktorer relevante for den 

enkelte kredittsak

• ESGscore av kredittkunde

• ESGcovenants og oppfølging av kredittkunde på bærekraft

Tiltak ovenfor medarbeidere
• Gjennomføring av opplæringstiltak knyttet til bærekraft 

som en del av bankens opplæringsarena «Bankskolen»

• Tydeliggjøring av bankens mål innen likestilling og mangfold

Tiltak ovenfor myndigheter
• Vurdere relevante policyer og behov for oppdatering

• Øke kunnskap om EUtaksonomien for å vurdere behov  

for tiltak

Tiltak ovenfor aksjonærer og långivere
• Utarbeide ESGpolicy 

• Etablere et bærekraftsbibliotek på bankens hjemmeside  

for publisering av alle relevante dokumenter

En rekke av tiltakene er nå gjennomført som eksempelvis utarbeidelse 
av policy for bærekraft og samfunnsansvar, gjennomføring av interne 
opplæringstiltak, implementering av eksplisitte ESG-risikovurderinger 
og tydeliggjøring av bankens mål innen likestilling og mangfold.

Banken vil vurdere på et senere tidspunkt å gjennomføre en fullstendig 
vesentlighetsanalyse i tråd med GRIs forventninger til en slik analyse, 
og på denne måten øke kvaliteten på analyse og innsikt ytterligere.
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Pareto Banks hovedvirksomhet er eiendomsfinansiering, bedrifts-
finansiering og shipping- og offshorefinansiering. Pareto Banks 
største forretningsområde er eiendom. Banken har en spesielt sterk 
 posisjon innen finansiering av boligprosjekter og har siden  etableringen 
 finansiert over tusen ulike prosjekter. Banken gir også lån til kjøp og 
utvikling av næringseiendom. I tillegg tilbyr Pareto Bank en rekke 
skreddersydde finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter som 
har et særskilt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon som for 
eksempel opp kjøpslån og brolån. Banken har også utviklet en digital 
løsning for finansiering av arbeidskapital. Innen shipping retter Pareto 
Bank seg primært mot norske mellomstore rederier, eiere og det norske 
 prosjektmarkedet.

Rollen som allokerer av kapital og kredittgiver gir banken en stor på-
virkningsmulighet da banken selv velger hvilke prosjekter den ønsker 
å finansiere. Banken legitimerer i stor grad kredittkunden gjennom 
et låneforhold. Pareto Bank har derfor gjennom sin hovedvirk somhet 
et mål om å arbeide med bærekraft gjennom kredittgivningen med 
den målsetting at bankens kredittkunder skal vise en positiv  endring 
innen bærekraft over tid. En slik positiv utvikling vil styrke konkur-
ransekraften til bankens kunder, da samfunnets omstilling til en 
bærekraftig økonomi vil kreve nye løsninger og tilpasninger hos 
bedrifter. Utviklingen vil samtidig redusere ESG-risiko i bankens 
kredittgivning. Denne todelingen gjenspeiles i bankens kredittarbeid.

Gjennom bankens styrende kredittdokumenter: kredittstrategi, kreditt-
policy og kreditthåndbok, setter banken rammer for sitt kredittarbeid. 
Her formulerer banken sine forventninger til at kredittgivning til enhver 
tid skal ligge innenfor de etiske regler og standarder som god bank-
skikk tilsier. De etiske retningslinjene og bankens samfunnsansvar har 
sitt overordnede utgangspunkt i respekten for menneskerettigheter, 
arbeidslivsstandarder og arbeidstakerrettigheter, hensynet til miljøet 
og bærekraftig utvikling samt bekjempelse av korrupsjon og annen 
økonomisk kriminalitet. Banken skal særskilt vurdere klimarisikoen i 
kredittgivningen, herunder fysisk risiko og overgangsrisiko. Effekten 
av klimaendringer og overgangen til lavutslippssamfunn skal vurderes 
for kredittkundene og panteobjektene som banken tilbys sikkerhet 
i. I tillegg vurderer banken om kredittkunden har transparente eier-
strukturer og om den opererer i en bransje som typisk forbindes med 
svakt samfunnsansvar, som for eksempel dårlige arbeidsvilkår, høy 
miljøbelastning eller svak virksomhetsstyring. 

Risikovurderinger knyttet til bærekraft er en integrert del av kreditt-
vurderingen i all kredittbehandling i Pareto Bank. Kundene gjøres kjent 
med bankens forventninger innen bærekraft i rådgivningssamtaler 
og kundene utfordres i disse samtalene på en rekke temaer knyttet 
til bærekraft. Banken har utarbeid en egen rutine for å avdekke og 
overvåke bankens ESG- og klimarisiko innenfor bankens utlånsvirk-
somhet. Rutinen implementeres i løpet av 2022 og banken vil da utar-
beide en egen ESG-score innen bærekraft for bankens kredittkunder 
gjennom en egen modul for klassifisering av ESG- og klimarisiko. 
Modul for klassifisering av ESG- og klimarisiko er utarbeidet med det 

Ansvarlig kreditt

Pareto Bank har gjennom 
sin hovedvirksomhet et mål 
om å arbeide med bærekraft 

 gjennom kredittgivningen. 
Målsettingen er at banken  
skal avdekke og redusere  

egen bærekraftsrisiko og at 
bankens kredittkunder skal 

vise positiv endring innen 
bærekraft over tid
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formål om en mest mulig enhetlig vurdering av ESG- og klimarisiko 
for det enkelte kredittengasjement og bankens portefølje totalt sett. 
 Modulen berører mange av temaene som banken har definert for å 
avdekke ESG- og klimarisiko. Disse temaene har sitt utspring i definis-
jonen av bærekraft med forkortelsen ESG hvor temaer som berøres 
er E for miljø og klima, S for samfunnsansvar og sosiale forhold og G 
for  virksomhetsstyring. I tillegg må kredittkunden svare ut generelle 
spørsmål som berører strategi og planer for bærekraftsarbeidet på 
et overordnet nivå. Det stilles også bransjespesifikke spørsmål som 
er knyttet til den bransjen bankens kredittkunde opererer innenfor.

Banken har over tid arbeidet med bærekraft i kredittvurderingene med 
det formål å bevisstgjøre kredittkunden innenfor bærekraft og skape 
positive holdninger hos kredittkunde. Banken styrker bærekrafts-
vurderingene ytterligere gjennom en egen ESG-score av kredittkunden. 
Der det avdekkes svikt eller høy risiko innenfor bærekraft hos kreditt-
kunde vil det stilles bestemte krav med angitt tidsfrist for iverksettelse 
og oppfølging.
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«DET ER  MOTIVERENDE 
Å JOBBE TETT PÅ EN SÅ 
SAMFUNNS ANSVARLIG  
OG INNOVATIV AKTØR  
SOM DPEND»
Andreas Sanne Jespersen 
Kundeansvarlig Pareto Bank
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«

»

Bygg- og anleggsbransjen står på terskelen av et enormt grønt skifte, 
der innovative løsninger og bærekraftige byggemetoder setter stan-
darden for en klimavennlig industri. Dpend ønsker å være helt i teten 
når det gjelder bærekraftig eiendomsutvikling. Dpend ble etablert i 
2005 under navnet Holtefjellgruppen AS, og har i dag rundt 80 ansatte.

Med store ambisjoner og etisk bedriftsførsel har Dpend i dag etablert 
seg som en banebrytende og innovativ aktør i eiendomsbransjen, 
der tillit, utvikling og bærekraft er de tre store ledestjernene. Dpend 
har fokus på å tilpasse seg kravene og standardene som kreves for 
BREEAM -sertifiseringer, og var den første private næringsdrivende 
med et BREEAM- sertifisert bygg i Buskerud fylke. For Dpend er det 
viktig å gjøre en innsats med å få ned utslipp og bidra i utviklingen 
mot en mer miljøvennlig bransje. Dpend ser også at dette gir gode 
forretnings muligheter og er et viktig ledd i å skape konkurransefortrinn 
og redusere risikoen for å bli akterutseilt. 

Pareto Bank har bistått Dpend med finansiering av næringseiendoms-
prosjekter de senere år. 

Kundecase
Eiendomsaktøren Dpend og  
bærekraftig eiendoms utvikling

Da vi startet reisen vår, så var rapporteringskravene til Pareto Bank 
nye for oss. Vi har bygget mye tidligere, men kravene som ble stilt 
til oss før var mye lavere enn det  Pareto Bank stilte som krav. Som 
en konsekvens måtte vi profesjonalisere oss og opprette bedre 
rapporterings systemer for prosjektøkonomi og -gjennomføring.   
Pareto Bank har bidratt til at vi har profesjonalisert oss i flere ledd 
og er i stand til å levere bedre  produkter. I dag fungerer Pareto Bank 
ikke kun som en finansieringskilde for Dpend, men som en naturlig 
sparrings partner og rådgiver i nye og pågående prosjekter.

Ola Semb
Daglig leder i Dpend Eiendom
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Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. I Pareto Bank arbeider 
vi derfor for et attraktivt, utviklende og inkluderende arbeidsmiljø 
med høyt fokus på medarbeideres utviklingsmuligheter, trivsel og 
 tilhørighet. For å sikre dette har banken et omfattende og robust 
ramme verk på medarbeiderområdet.

Fundamentet er bankens kulturkode, som beskriver holdninger og atferd 
vi tror på, som er «typisk Pareto Bank» og som er viktige for en positiv og 
utviklende kultur. Bankens kulturkode ble utarbeidet i 2016 gjennom en 
prosess for strukturert involvering som alle våre  medarbeidere tok del i. 
Kulturkoden er retningsgivende for kultur bygging, rekruttering og med-
arbeideroppfølging. Kulturkoden har også vært opphavet til  bankens 
lederprinsipper som gir retning og veiledning til hvordan ledelse utøves 
i Pareto Bank. 

Bankens personalhåndbok gir de overordnede, praktiske retningslin-
jene for bankens personalpolitikk. Banken har utarbeidet en rutine 
for medarbeideroppfølging for å sikre at alle medarbeidere følges 
opp på en god og mest mulig ensartet måte gjennom året. Den årlige 
medarbeider samtalen er et eksempel på en slik oppfølging. Samtalen 
er konsentrert om tilbakemeldinger på gode arbeidsresultater og 
innspill til utviklingsområder hos både medarbeider og leder. Samtalen 
danner utgangspunktet for statussamtaler gjennom året og bidrar til å 
fastsette målkort årlig med kvantitative og kvalitative mål. Målkortet 
tjener som en god forventningsavklaring, setter fokus på det som er 
viktig og danner utgangspunkt for oppfølging gjennom året samt for 
bonustildeling. For nyansatte er det i tillegg utarbeidet en opplærings-
plan som alle nye ansatte skal gjennomgå i løpet av de første tre til 
fire månedene. 

Rekruttering
For at Pareto Bank skal være en attraktiv, aktuell og konkurransedyktig 
arbeidsplass for nåværende og fremtidige medarbeidere gjennomføres 
det en rekke ulike tiltak knyttet til for eksempel personlig og faglig 
utvikling og kulturbygging. Bankens ledergruppe har det overordnede 
ansvaret for all rekruttering, og er involvert i alle ansettelser. Banken 
benytter to faste samarbeidspartnere for rekruttering. 

Fire medarbeidere sluttet i 2021, og åtte nye medarbeidere ble ansatt. 
Banken har historisk hatt lav turnover, og ønsker å sikre dette også 
fremover gjennom målrettet arbeid på medarbeiderområdet. Det gjen-
nomføres en årlig sårbarhetsanalyse hvor den enkelte leder vurderer 
og synliggjør nøkkelpersonrisiko samt initierer tiltak ved behov. 

Kompetanseutvikling
Pareto Banks virksomhet er kunnskapsintensiv da banken er spesi-
alisert på skreddersydde finansieringsløsninger. Utviklingen innenfor 
finansnæringen medfører dessuten stadig høyere krav til kunnskap. 
Banken har kontinuerlig fokus på medarbeiderutvikling og kompetanse-
hevende tiltak gjennom intern bankskole og deltagelse på eksterne 
seminarer og kurs. I 2021 ble det gjennomført 18 kompetansetiltak 
felles for alle medarbeidere. I tillegg til dette deltar medarbeidere på 

Medarbeidere

18
felles kompetansetiltak 

 gjennomført i 2021

8
nye medarbeidere i 2021 
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individuelle kompetansetiltak ved behov og i henhold til avtale med 
leder for eksempel gjort i egen medarbeidersamtale. I 2021 har med-
arbeidere deltatt på en rekke kurs og seminarer i regi av blant annet 
Finans Norge, Spama, advokatfirmaer og andre fagfora. Tett, løpende 
medarbeideroppfølging med tilbakemeldinger fra leder på for eksempel 
gjennomføring av kundemøter eller utarbeidelse av kredittvurderinger 
er også en viktig del av løpende utviklingsarbeid for den enkelte med-
arbeider. Banken vurderer dagens praksis for kompetanseutvikling hos 
medarbeidere som god og viderefører denne kombinasjonen av felles 
kompetansetiltak og individuelle aktiviteter.

Karriereutvikling 
Pareto Bank er en relativ liten bank med flat organisering hvor faglig 
og personlig utvikling er viktigere enn progresjon i en tradisjonell kar-
rierestige. I en liten bank har den enkelte stor påvirkningsmulighet, 
blir tidlig eksponert for en rekke oppgaver og får raskt ansvar. Videre 
er det utviklet en kultur for og verktøy for å arbeide i tverrfaglige team 
for å gi rom for best mulig faglig og personlig utvikling. I 2021 har det 
blant annet blitt gjennomført tverrfaglige prosjekter knyttet til nytt 
regnskapssystem, utlånsprosessen, ulike markedsaktiviteter, modell 
for beregning av kundelønnsomhet og risikoklassifisering. Rundt 25 
ulike medarbeidere har deltatt i disse prosjektene. 

Pareto Bank vil fortsette denne arbeidsformen. Gjennom den årlige 
strategiprosessen hvor alle medarbeidere deltar, oppdateres bankens 
strategikart, og det initieres nye prosjekter og tverrfaglige prosjekt-
grupper. Denne strukturerte involveringen bidrar til helhetsforståelse 
hos alle bankens medarbeidere og bred forankring av mål og prosjekter. 
Dette gir banken sterk gjennomføringskraft. 

Banken har en utviklingsplan som viser utviklingsfasene til en kunde-
ansvarlig i banken. Utviklingsplanen viser tre faser – lære, mestre, dele 
– og med krav og forventninger i hver fase knyttet til ulike tema som 
eksempelvis kredittforståelse, porteføljestørrelse og samarbeid. Med 
denne planen ønsker banken å ytterligere legge til rette for utvikling for 
den enkelte medarbeider. Banken har dessuten startet arbeidet med 
å definere, tildele og utvikle interne ekspertroller innenfor fagområder 
av betydning for bankens virksomhet. Dette tiltaket vil også bidra til 
utvikling av medarbeidere.

Overskuddsdeling
Banken har hatt en modell for overskuddsdeling siden 2014.  Ordningen 
inkluderer alle medarbeidere. Det samlede årlige bonusbeløpet er en 
funksjon av avkastningen på egenkapitalen hvor det settes av en  andel 
av resultatet til bonus når egenkapitalavkastningen passerer en fast-
satt terskel. Bonusordningen besluttes årlig av bankens styre og er i 
tråd med godtgjørelsesforskriften. Bonus utdeles primært i form av 
aksjer i Pareto Bank. Selv om fastlønn utgjør mesteparten av godt-
gjørelsen til den enkelte medarbeider vurder banken programmet som 
et svært viktig virkemiddel for å tiltrekke og beholde medarbeidere. 
Overskuddsdeling bidrar videre til å likestille ansattes interesser med 
aksjonærenes interesser, sikre langsiktighet og motivere til innsats.

Overskuddsdeling med alle 
medarbeidere siden 2014

25
medarbeidere deltatt i tverr-
faglige prosjekter for faglig  
og personlig utvikling i 2021

Egen utviklingsplan  
for kundeansvarlige 

Tilpasset opplæringsprogram 
for nyansatte
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Aksjekjøpsprogram
Det ble i 2016 etablert et aksjekjøpsprogram for bankens medarbei-
dere. Hvert år får bankens medarbeidere tilbud om å kjøpe aksjer i 
Pareto Bank. I forbindelse med aksjekjøpet dekker banken en rabatt 
for den enkelte oppad begrenset til maksimalt kr 7.500. Denne fordelen 
beskattes av den enkelte medarbeider. Banken tilbyr også et rentefritt 
lån på inntil 3/5 G. Aksjekjøpsprogrammet er ment å virke motiverende 
og skal underbygge den langsiktige verdiskapningen. Oppslutningen 
om ordningen har vært god, og i 2021 valgte 35 av 54 medarbeidere å 
delta i programmet. 

Medarbeiderundersøkelse
Det gjennomføres årlig en medarbeiderundersøkelse, som måler me-
darbeideres arbeidsglede, engasjement, organisasjonstilhørighet, 
 utmattelse i arbeidet, og fra 2021 også psykologisk trygghet. I tillegg var 
det i undersøkelsen for 2021 konkrete spørsmål knyttet til hva som er 
en hensiktsmessig organisering av arbeidshverdagen fremover.  Banken 
benytter tilnærmet samme undersøkelse fra år til år, slik at banken 
enkelt kan følge utviklingen over tid og fange opp eventuelle negative 
utviklingstrekk. I etterkant av undersøkelsen gis det en oppsummering 
på banknivå og avdelingsnivå med eventuelle oppfølgingstiltak. 

Undersøkelsen viser at bankens medarbeiderarbeid fungerer godt. 
Resultatene av undersøkelsen fra 2021 ga en god score på nesten alle 
områder sammenlignet med bedriftene i utvalget. Pareto Bank er stolt 
av disse resultatene, særlig fordi 2021 også var et spesielt år med 
utstrakt arbeid hjemmefra. Banken har gjennom hele 2021 arbeidet 
målrettet med å tilpasse organiseringen av arbeidshverdagen og har 
kontinuerlig fulgt opp medarbeiders trivsel. Samtlige medarbeidere har 
et velfungerende hjemmekontor, og ulike ordninger for organisering av 
arbeidshverdagen ble benyttet gjennom 2021. For å sikre oppfølging og 
opplæring av nyansatte og yngre medarbeidere har disse vært prioritert 
med kontorarbeidsplasser gjennom hele 2021. Banken har prioritert å 
gi mye og utfyllende informasjon til alle medarbeidere for å bevare til-
hørighet og kultur. Bankens ledere har vært tett på sine medarbeidere. 

Banken gjennomfører årlig en lagspillerkonkurranse som setter fokus 
på bankens kulturkode. Denne har også blitt gjennomført i 2021. Hvert 
kvartal har det blitt konkurrert innenfor ulike temaer som eksempelvis 
det å være initiativtager, hjemmekontorgledespreder, læremester og 
utviklingskomet. Temaene det settes søkelys på er resultatet av work-
shops med alle medarbeidere. Banken opplever at tiltaket er viktig for 
å bevare en egen kultur og et godt arbeidsmiljø. Konkurransen skaper 
dessuten stolthet hos vinner og blant kollegaer. 

For å sikre medarbeidertilfredshet fremover er det gjennomført noen 
ytterligere tiltak. Banken overtok i 2020 helt nyoppussede lokaler som 
har gitt moderne og mer hensiktsmessige rammer for arbeidsform 
og arbeidsmiljø. Med tilbakekomsten til kontoret i deler av 2021 har 
banken endelig kunne ta lokalene ordentlig i bruk, og erfaringen er at 
de gir ønsket fleksibilitet og ramme for et godt arbeidsmiljø. Banken 
vektlegger sosiale aktiviteter og gjennomførte i 2021 blant annet dig-
ital kick-off og et fåtall samlinger når dette var mulig. Høsten 2021 
ble det gjennomført en strategiprosess hvor alle medarbeidere bidro. 
En egen sosialkomite utpekes hvert år med ansvar for å gjennomføre 
ulike aktiviteter.

98 %
respondenter på medarbeider-

undersøkelsen i 2021

65 %
deltok i bankens 

 aksje kjøpsprogram i 2021
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Fravær og skader
Fysisk og psykisk helse er viktig for banken. For å sikre god fysisk og 
psykisk helse har banken et verneombud valgt blant de ansatte. Alle 
medarbeidere i banken har gjennom bedriftshelsetjeneste anledning 
til en årlig helsesjekk. I 2021 ble det gjennomført en utvidet helsesjekk 
med spørsmål knyttet til konsekvensene av pandemien for den enkelte. 
Videre er alle medarbeidere dekket av en god helseforsikring. Banken 
samarbeider med et selskap som hjelper medarbeidere med person-
lig utvikling og mestring av tankemønstre, virkelighetsoppfatning og 
stress ved behov. I tillegg har ansatte tilgang på fysioterapeut, som 
vanligvis kommer til lokalene og bistår med eksempelvis å tilpasse 
rett sittestilling.

I 2021 har bedriftshelsetjenesten behandlet 34 henvendelser. Syke-
fraværet er lavt og tilnærmet uendret fra 2020. Andelen sykefravær i 
2021 har vært totalt 161 dager, tilsvarende 1,2 %, mens andelen syke-
fravær i 2020 var totalt 143 dager, tilsvarende 1,1 %. Det er ikke registret 
noen skader eller ulykker i 2021. Banken vurderer dette som et godt 
resultat og arbeider for å opprettholde dette nivået også i fremtiden. 
I tillegg til å videreføre dagens arbeid og tiltak, er det for 2022 alle-
rede gjennomført flere felles sosiale tiltak med et spesielt fokus på 
kulturbygging og tilhørighet, samt at flere aktiviteter er planlagt for 
høsten 2022. 

Det ble i 2021 gjort flere undersøkelser blant bankens medarbeidere 
vedrørende hva som er en hensiktsmessig organisering av arbeids-
hverdagen med gjenåpningen av samfunnet. Basert på resultatene av 
disse undersøkelsene er det etablert en løsning hvor alle med arbeidere 
har base på kontoret og kan arbeide hjemmefra når det er hensikts-
messig. Løsningen fungerer så langt utmerket. Den bidrar til effekti-
vitet,  ansvarliggjøring og en riktig livsbalanse.

1,2 %
sykefravær i 2021

0
skader og ulykker i 2021

Pareto Bank er en arbeidsplass som målrettet arbeider for å fremme 
mangfold og likestilling, og for å hindre diskriminering på bakgrunn 
av kjønn, funksjonsnedsettelse, legning, kjønnsidentitet, etnisitet, 
omsorgsoppgaver, familiesituasjon, religion eller livssyn. Banken skal 
opptre i henhold til likestillingsloven § 26 som omhandler arbeidsgiver 
aktivitetsplikt hvor særlig områdene rekruttering, lønns- og arbeids-
vilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet 
for å kombinere arbeid og familieliv nevnes. Viktigheten av å ha respekt 
for alle typer mennesker er forankret i bankens kulturkode, lederprin-
sipper og etiske retningslinjer og danner grunnlag for bankens arbeid 
med mangfold og likestilling. Bankens ledergruppe er ansvarlig for 
dette arbeidet. Det er fokus på dette i alle rekrutteringsprosesser for 
å sikre riktig teamsammensetning og kompetanse, god kjønnsbalanse 
og mangfold.

Mangfold og likestilling
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Banken har satt følgende mål for likestilling og for å motvirke 
 forskjellsbehandling:

1. Jevn fordeling mellom kjønn med en kvinneandel på mellom 
40–60 % for banken som helhet.

2. Pareto Bank skal være en arbeidsplass uten forskjells-
behandling, trakassering eller mobbing.

3. Arbeidsplassen skal være tilrettelagt for funksjonshemmede.

Pareto Bank benytter den fire-trinns arbeidsmetodikken som beskrives 
i likestillingsloven § 26. Metodikken er formulert som følger:

1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre 
hindre for likestilling. 

2. Analysere årsakene til identifiserte risikoer. 
3. Iverksette egnede tiltak. 
4. Vurdere resultatene av trinn (1) til (3).

Banken har identifisert risiki knyttet til balansen mellom kjønn, for-
skjellsbehandling og tilrettelegging for funksjonshemmede. Tiltakene 
for å motvirke disse risikoene er beskrevet under.

Pareto Bank er en arbeidsplass der det er stor grad av likestilling mel-
lom kvinner og menn. Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 54 fast 
ansatte, hvorav 33 menn og 21 kvinner, hvilket tilsvarer en kvinneandel 
på 39 %, opp fra 35 % i 2020. Bankens ledergruppe består av én kvinne 
(administrerende direktør) og fire menn. 34 % av de ansatte som jobber 
direkte med salg av kreditt eller innskudd til kunder er kvinner, mens 
44 % av ansatte i øvrige stillinger, deriblant støttefunksjoner, er kvinner. 
Banken benytter normalt ikke midlertidige ansettelser.

For at Pareto Bank skal være en attraktiv, aktuell og konkurransedyktig 
arbeidsplass for nåværende og fremtidige medarbeidere gjennom-
føres det en rekke tiltak. Bankens ledergruppe har det overordnede 
ansvaret for all rekruttering, og er involvert i alle ansettelser. Banken 
benytter faste samarbeidspartnere for rekruttering. I rekrutterings-
arbeid  legges det vekt på å finne kvalifiserte søkere av begge kjønn. 
Det er full fleksibilitet i uttak av foreldrepermisjon, og i 2021 tok menn 
ut flere uker i foreldrepermisjon (67) enn kvinner (28).

Banken har kontinuerlig fokus på medarbeiderutvikling og kom-
petansehevende tiltak gjennom intern bankskole og deltagelse på 
eksterne seminarer og kurs. I 2021 ble det gjennomført 18 kompetanse-
tiltak felles for alle medarbeidere, uansett stilling eller nivå.

Gjennom den årlige strategiprosessen hvor alle medarbeidere deltar, 
oppdateres bankens strategikart, og det initieres nye prosjekter og 
tverrfaglige prosjektgrupper. Denne strukturerte involveringen bidrar til 
helhetsforståelse hos alle bankens medarbeidere og bred forankring av 
mål og prosjekter. Banken har i tillegg ferdigstilt en utviklingsplan som 
viser utviklingsfasene til en kundeansvarlig i banken. Utviklingsplanen 
viser tre faser – lære, mestre, dele – og med krav og forventninger i 
hver fase knyttet til ulike tema som eksempelvis kredittforståelse, 
portefølje størrelse og samarbeid. På denne måten satses det på 
 individuell utvikling og karriereutvikling bredt og blant alle ansatte.

Menn – 61 % Kvinner – 39 %

Kjønnsfordeling  
i Pareto Bank
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Fundamentet for arbeidet mot diskriminering og trakassering er ban-
kens kulturkode, som er retningsgivende for kulturbygging, rekruttering 
og medarbeideroppfølging. Kulturkoden er resultat av en strukturert 
prosess i 2016 hvor alle ansatte deltok. Den beskriver holdninger og 
atferd som er viktige for en positiv og utviklende kultur. Kulturkoden 
stadfester blant annet at ansatte skal opptre profesjonelt, ha respekt 
for hverandre og være gode lagspillere. Disse verdiene skal motvirke 
trakassering og mobbing. I 2022 vil det gjennomføres aktiviteter som 
revitaliserer kulturkoden etter en lang periode med hjemmekontor.

Det gjennomføres årlig en medarbeiderundersøkelse, som måler med-
arbeideres arbeidsglede, engasjement, organisasjonstilhørighet og 
utmattelse i arbeidet. Banken benytter tilnærmet samme undersøkelse 
fra år til år, slik at banken enkelt kan følge utviklingen over tid og fange 
opp eventuelle negative utviklingstrekk. I etterkant av undersøkelsen 
gis det en oppsummering på banknivå og avdelingsnivå med eventuelle 
oppfølgingstiltak. Medarbeiderundersøkelsen i 2021 avdekket ingen til-
feller av forskjellsbehandling, trakassering eller mobbing blant ansatte. 
Det er en varslingskanal som kan blant annet brukes for rapportering 
av uønsket adferd.

Banken flyttet inn i nye, nyoppussede lokaler i Dronning Mauds gate 3 i 
2021. Fasilitetene, blant annet heis og toalett, er tilrettelagt for funks-
jonshemmede. Alt ligger på én plan med store, romslige områder som 
er lett å komme rundt i med rullestol eller andre hjelpemidler.

Banken undersøker på årlig basis om det er risiko for diskriminering 
eller andre hindre for likestilling etter arbeidsmetodikk som gjengitt 
nedenfor. Disse undersøkelsene innbefatter også undersøkelser om det 
eksisterer systematiske lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og 
om det finnes forklaringer til de forskjellene som tabellen på neste side 
gjengir. Banken utarbeider årlig en rapport til styret hvor praktisering 
av godtgjørelsesordningen gjennomgås. Det gjennomføres en egen 
internkontroll i den forbindelse som utføres av bankens compliance-
medarbeider eller risikostyringsansvarlig. 

Banken har utfra foretatte undersøkelser ikke funnet grunnlag for at 
det foreligger systematiske forskjeller i lønn mellom kvinner og menn. 
De forskjellene som fremkommer i datagrunnlaget gjengitt i tabellen på 
neste side forklares i hovedsak med ulikt ansvar, erfaring, ansiennitet, 
kompetanse og konkurransesituasjonen på ansettelsestidspunktet. 
Det foreligger ikke diskriminering i Pareto Bank på dette området.

Det velges årlig representanter til bankens styre og valgkomite blant 
bankens ansatte. Kvinnelige medarbeider er i like stor grad som man-
nlige medarbeidere representert i både bankens styre og valgkomite.
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2021 2020
Andel kvinner/menn blant ansatte 39 % / 61 % 35 % / 65 %

Andel kvinner/menn som er kundeansvarlige1 30 % / 70 % 25 % / 75 %

Andel kvinner/menn i øvrige stillinger 48 % / 52 % 50 % / 50 %

Andel kvinner/menn med personalansvar og teamansvarlige2 33 % / 67 % 25 % / 75 %

Andel kvinner/menn i ledergruppen 20 % / 80 % 20 % / 80 %

Andel kvinner/menn i styret 40 % / 60 % 40 % / 60 %

Gjennomsnittslønn menn 1.096.711 1.043.731

Gjennomsnittslønn kvinner 850.976 844.166

Kvinners lønn som andel av menns lønn i hele banken 78 % 81 %

Kvinners lønn som andel av menns lønn som er kundeansvarlige1 83 % 89 %

Kvinners lønn som andel av menns lønn i øvrige stillinger 73 % 73 %

Kvinners lønn som andel av menns lønn i banken ekskl. ledergruppen 82 % 84 %

Kvinners lønn som andel av menns lønn i ledergruppen 120 % 120 %

Uttak av foreldrepermisjon menn (uker) 67 13

Uttak av foreldrepermisjon kvinner (uker) 28 109

Andel deltid menn3 2 % 2 %

Andel deltid kvinner 0 % 0 %

1. Inkluderer ansatte i avdelingene for eiendom, selskapsfinansiering og shipping og dagligbankansatte som jobber direkte med salg, inkludert ledere.
2. Inkluderer ledergruppen, avdelingsledere med personalansvar og spesialister i kredittavdelingene som har teamansvar.
3. Ansatte i Pareto Bank er primært fast ansatte. 
Pareto Bank har hatt ingen midlertidige ansatte i 2021.

Tabellen viser gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn i Pareto Bank. 
Kvinners andel av menns lønn vises både for banken som helhet og 
for ulike kategorier av ansatte. Innenfor en kategori ansatte vil det 
være medarbeidere med ulik grad av kompetanse, erfaring, ansvar og 
resultater. Disse faktorene gir grunnlag for ulike lønnsnivåer innenfor 
de samme stillingskategoriene.
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Pareto Bank er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinan-
siering av 1. juni 2018 som krever et aktivt arbeid for å motvirke økon-
omisk kriminalitet. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder 
anti-hvitvasking og anti-terrorfinansieringsarbeid, er et utfordrende, og 
svært viktig arbeidsområde for Pareto Bank. Banken arbeider målrettet 
for å verne om Pareto Banks finansielle stilling, renommé, medarbei-
dere, kunder, samarbeidspartnere og for å unngå at banken blir utsatt 
for, eller misbrukt til, gjennomføring av økonomisk kriminalitet. 

Den viktigste rammen for dette arbeidet har styret fastsatt i policy 
for økonomisk kriminalitet med et tilhørende rutineverk. Banken har 
i tråd med loven utpekt én person som dens hvitvaskingsansvarlige 
og egen etterlevelsesansvarlig. Samtidig er det et høyt lederfokus 
for å forankre bankens holdning til økonomisk kriminalitet så vel 
 innad i organisasjonen som utad overfor alle kunder, interessenter og 
 samarbeidspartnere.

Bankens internrevisor gjør årlig en uavhengig kontroll av bankens 
 arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Bankens medarbeidere oppdateres jevnlig om temaet gjennom ulike 
kompetansetiltak og annen informasjon. Gjennom bankens eget 
kompetanse utviklingsprogram kalt bankskolen ble det i 2021 gjennom-
ført fem ulike opplæringsaktiviteter knyttet til hvitvasking og terror-
finansiering for alle eller store deler av bankens medarbeidere. I tillegg 
har banken implementert en digital læringsplattform som vil tas i bruk 
i 2022 og nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe med fokus på bevisst-
gjøring og erfaringsutveksling på tvers av bankens fagområder.

Det er i bankens interesse å kontinuerlig arbeide med forbedring og 
gjennomføring av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. I lys av 
dette gjennomfører banken jevnlig opprydding i kundemassen, for 
å fjerne ikke lenger aktive kunder og på denne måten hindre at ikke 
 relevant kundeinformasjon for banken kan misbrukes. Slik opprydning 
er også gjennomført i 2021. 

Banken oppdaterer regelmessig gjennom året sine risikoanalyser 
knyttet til økonomisk kriminalitet. Som følge av dette definerte banken 
en klar handlings- og tiltaksplan for området i 2021. Bankens arbeid for 
å hindre økonomisk kriminalitet vurderes i den årlige internkontrollen 
og er et fast vurderingsområde for den årlige internrevisjonen. Det rap-
porteres månedlig på anti-hvitvaskområdet, på antall flaggede saker, 
saker meldt til økokrim, høyrisikosaker og status på tiltaksplaner. I 
de senere årene har banken gjennomført vesentlige oppdateringer og 
tilpasninger av bankens policy for økonomisk kriminalitet, rutine for 
hvitvaskingsansvarlig og rutine for kundetiltak. Som supplement er det 
utarbeidet rutineverk for praktisk utføring av arbeidet med kundetiltak. 
Pareto Bank har også økt sine ressurser på området. Samlet sett har 
dette bidratt til ytterligere profesjonalisering av arbeidet, samt økt 

Arbeidet mot hvitvasking 
og terrorfinansiering

5
opplæringsaktiviteter 

 gjennomført i 2021
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fokus og forbedret kompetanse hos medarbeidere innenfor økonomisk 
kriminalitet, herunder anti-hvitvaskområdet, anti-terrorfinansiering 
og ikke minst innen bekjempelse av identitetstyveri.

Videre arbeid består i å fortsette med kontinuerlig overvåkning og opp-
datering av regler og policydokumenter. Området er også gjenstand for 
løpende intern revidering og videreutvikles i takt med dette arbeidet. 
Banken fortsetter med regelmessige opplæringsaktiviteter for å sikre 
medarbeideres kunnskap om området. 

Korrupsjon omfatter et bredt spekter av aktiviteter og unnlatelser av 
å handle hvor formålet er å skaffe seg eller andre ulovlige fordeler. 
Banken har null-toleranse for alle former for korrupsjon og utøver sin 
virksomhet på en åpen og transparent måte. Banken forbyr enhver 
form for direkte og indirekte bestikkelser, enten for personlig eller 
forretningsmessig vinning. 

Rammen for bankens anti-korrupsjonsarbeid er fastsatt av styret i pol-
icy for etikk, samfunnsansvar og interessekonflikter. Styret har i tillegg 
vedtatt en egen rutine som skal bidra til å motvirke  korrupsjon. Disse 
styrende dokumentene og øvrige rutiner og retningslinjer  oppdateres 
jevnlig. 

Banken vurderer egen organisering av virksomheten som et viktig  tiltak 
for å redusere risiko for korrupsjon. Banken har relativt få ansatte 
som alle har sin arbeidsplass i et åpent kontorlandskap. Banken har 
 ingen filialer. Kundeansvarlige har ingen personlige kredittfullmakter, 
og alle kredittbeslutninger gjennomføres i henhold til to-par øyne-
prinsippet. Det gjennomføres årlig vurdering av internkontrollen hvor 
anti-korrupsjon også blir berørt og drøftet. Banken har en bred medar-
beiderinvolvering i det løpende internkontrollarbeidet, slik at vi sikrer 
bred vurdering og forankring. Det rapporteres månedlig om temaet til 
styret i compliance- og risikostyringsrapporten. Internkontrollen er 
i tillegg en årlig styresak. Gjennom bankens utkontrakteringspolicy 
og rutiner identifiseres korrupsjonsrisiko hos leverandører. Banken 
har få leverandører. Leverandørene som banken benytter er stort sett 
store selskaper som er underlagt standarder for gjeldende områder. 
Ved eventuelle avvik eller hendelser skal korrupsjonsrisiko hos lev-
erandører rapporteres i bankens compliance- og risikostyringsrapport 
månedlig til styret. Banken har så langt ikke rapportert noen hendelser 
med korrupsjonsrisiko hos leverandører. 

Bankens anti-hvitvaskansvarlig er ansvarlig for å bidra til bevisst gjøring 
og praktisk arbeid med bekjempelse av korrupsjon, blant annet  gjennom 
opplæring av bankens ansatte og tillitsvalgte  etter hvitvaskings-
regelverket. I 2021 har banken gjennomført flere opplærings-
aktiviteter på området. Det holdes årlig foredrag om korrupsjons risiko 

Etikk og anti-korrupsjon

5
opplæringstiltak tilknyttet 

økonomisk kriminalitet i 2021

Månedlig rapportering på 
 korrupsjonsrisiko 
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i  eksempelvis eiendomsmarkedet, og det er fastsatt gjennomføring av 
minst fire opplæringstiltak knyttet til økonomisk kriminalitet i bankens 
årshjul. Det publiseres også jevnlig informasjon om temaet på bankens 
intranett. 

Banken vil fortsette med jevnlig oppfølging, utvikling og opplæring, 
med særlig fokus på dagsaktuelle problemstillinger.

Pareto Bank behandler personopplysninger. Dette setter krav til 
gode rutiner for håndtering av informasjonen. Banken registrerer og 
 behandler personopplysninger for å kunne utføre de kontraktsmes-
sige forpliktelsene banken har overfor kunder. Det er et høyt fokus på 
informasjonssikkerhet i banken, og på at systemene banken bruker 
ikke skal være gjenstand for misbruk. Banken er opptatt av å sikre 
konfidensialitet og tilgjengelighet av informasjon mellom kunde og 
bank. Når bankens kunder benytter seg av bankens tjenester og bruker 
bankens nettside, kan kundene være trygge på at banken behandler 
informasjonen på en god og sikker måte.

Personopplysninger er gitt et særlig sterkt vern gjennom personvern-
regelverket bestående av personvernforordningen (GDPR) og person-
opplysningsloven. Pareto Bank er opptatt av å oppfylle personvern-
regelverket i alt arbeid hvor personopplysninger er involvert.

Banken har utarbeidet en egen personvernpolicy som sikrer de over-
ordnede rammene for bankens behandling av personopplysninger 
og informasjonssikkerhet. Banken har videre utarbeidet rutiner og 
 arbeidsdokumenter som konkretiserer rammene i personvernpolicyen 
for det daglige arbeidet. Siden 2011 har banken hatt et eget person-
vernombud som er bankens ressursperson og rådgiver for å styrke 
kunnskap og kompetanse på området. Bankens personvernombud er 
ansvarlig for at alle som er involvert i behandling av person opplysninger 
får tilstrekkelig med opplæring og kunnskap om behandling av 
 konfidensiell informasjon. Ansvarlig for IKT har ansvaret for informas-
jonssikkerhet og for å legge til rette for at personvernet ivaretas ved 
bruk av bankens systemer, samt ansvar for bankens databehandlere. 
Ledere i Pareto Bank er hver for seg ansvarlig for at egne ansatte har 
tilstrekkelig kunnskap og fokus på etterlevelse av personvern og at 
etterlevelse dokumenteres på en tilfredsstillende måte. For å styrke 
medarbeideres kunnskap om informasjonssikkerhet gjennomføres 
påminnelser og opplæring ved behov og ved aktuelle hendelser i sam-
funnet for øvrig. Det er spesielt fokus på CEO fraud, phishing og trusler 
knyttet til Ransomware. 

Personvern og 
 informasjonssikkerhet

Siden 2011 har banken hatt et 
eget personvernombud
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Pareto Bank har intern prosedyre for varsling hvor ansatte oppfordres 
til å rapportere dersom ulovligheter eller andre brudd på interne eller 
eksterne regler relatert til bankens virksomhet oppdages. 

I tillegg har banken en avviksrutine, som sørger for rapportering, 
 dokumentasjon, vurdering og forbedringstiltak knyttet til avvik fra 
 bankens rutiner. Avvik rapporteres hver måned i bankens compliance- 
og risikostyringsrapport til styret.

Banken legger til rette for intern og ekstern varsling for alle saker som 
gjelder kritikkverdige forhold. Intern varsling sendes til hvitvaskings-
ansvarlig eller direkte til styrets leder. For videre behandling skal 
 rapportmottaker involvere compliance officer eller direktør for juridisk. 
Avhengig av krav til konfidensialitet og hva som anses som hensikts-
messig i den konkrete situasjonen informeres administrerende direktør, 
compliance officer og/eller styrets leder om det aktuelle forholdet. 
Varsleren kan også kreve å få oppnevnt en ekstern kanal for varsling 

Ingen varsler rapportert

Varsling 

Bankens kunder har rett til innsyn i opplysninger som banken har 
 lagret om sine kunder. Det er utarbeidet en egen rutine for innsyns-
logg i bankens IT-systemer. Rutinen skal sikre at banken overholder 
sin informasjonsplikt vedrørende kundenes innsynsrett etter person-
opplysningslovgivningen, og herunder særlig ivareta kundenes innsyns-
rett i oppslag gjort mot kundenes kontoer og persondata for øvrig. På 
bankens hjemmeside er det en egen side om personvern hvor  bankens 
personvernerklæring er publisert og hvor kontaktinformasjon til 
person vernombudet er lett tilgjengelig.

For å sikre lav risiko for brudd på informasjonssikkerheten og person-
vernet til den enkelte kunde, medarbeider eller tredjepart gjør Pareto 
Bank en rekke tiltak. Det er satt en egen krisestab for krise håndtering 
i banken. Bankens underleverandører sørger for overvåkning og opp-
følging av sikkerhetshendelser og avvik hele døgnet.  Hendelser og avvik 
rapporteres direkte til bankens IKT-ansvarlig. I tillegg til sikkerhets-
barrierer i bankens IT-systemer kjøpes tilleggstjenester av bankens 
sikkerhetsleverandør for å avdekke mulige trusler så  tidlig som mulig. 
Banken gjennomfører regelmessige risikovurderinger for å kart legge 
eventuelle svakheter og igangsette hensiktsmessige  tiltak. I 2021 
ble det meldt inn 2 brudd på personvernsikkerheten. Det gjennom-
føres årlig internkontroll for IT-området. I tillegg gjennomføres årlig 
intern revisjon og revisjon. Gjenstand for disse ulike formene for 
risiko vurdering er alltid bankens overholdelse av IKT-forskriftens 
bestemmelser rundt informasjonens konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet. I tillegg til dette vil bankens databehandleravtale med 
den enkelte underleverandør revideres ved øvrig avtalefornyelse eller 
ved vesentlige endringer hos underleverandøren som tilsier at en slik 
endring er nødvendig.
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gjennom bankens internrevisor. Dersom krav om ekstern varslings-
behandling fremsettes skal hvitvaskingsansvarlig sørge for at ekstern 
kanal opprettes og at administrerende direktør blir informert om at det 
er mottatt et varsel som behandles av ekstern part. Hele varslings-
prosessen skal dokumenteres underveis og det skal utarbeides en 
skriftlig rapport med oppsummering av saken. Varsler rapporteres til 
styret i compliance- og risikostyringsrapporten månedlig. Det rappor-
teres kun hvis det er varsler av betydning og forutsatt at rapportering 
skal skje hensyntatt varslingssakens karakter. 

Banken utarbeidet varslingsrutinen for 11 år siden. I løpet av disse 
årene har ikke banken mottatt interne varslinger. For å sikre at varsler 
meldes informerer banken jevnlig sine medarbeidere om bankens 
 rutine på varsling, blant annet gjennom opplæringstiltak på bank skolen 
og i forbindelse med opplæring av nyansatte. Banken vil  fortsette 
 arbeidet med å oppfordre til varsling.

Pareto Bank har utarbeidet en policy for etikk, samfunnsansvar og 
 interessekonflikter som beskriver bankens grunnverdier og adferds-
normer. Policyen er med på å bidra til at bankens ansatte utviser høy 
integritet og profesjonalitet i utøvelsen av arbeidet for banken og i sin 
omgang med kunder og andre forbindelser. Banken støtter og respek-
terer vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, dette 
inkluderer alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov, som FNs 
menneskerettighetskonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs 
miljø- og korrupsjonskonvensjoner. Konvensjonene omfatter grunnleg-
gende rettigheter som å aldri medvirke til menneskerettighetsbrudd, 
rettferdige arbeidsvilkår, avskaffelse av diskriminering og forbud mot 
tvangsarbeid og barnearbeid. 

For å sikre bred forståelse for og forankring av policyens  prinsipper i 
daglig arbeid har alle medarbeidere fått opplæring i policyen. Gjen-
nom bankens kulturkode og lederprinsipper sikrer også banken etter-
levelse. I tillegg støttes etterlevelsen gjennom risikobegrensende 
kundesegmentering, nøye utvalgte leverandører samt bankens arbeid 
innen anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering. Banken er særskilt 
oppmerksom på risiko for krenkelse av menneskerettigheter innen 
enkelte bransjer som banken finansierer. Det arbeides systematisk 
med å avdekke brudd på menneskerettigheter i kredittarbeidet gjen-
nom bankens egen ESG- og klimarisikomodul. Banken ivaretar også 
risikoen for brudd på menneskerettigheter i inngåelse av avtaler mot 
leverandører og for oppgaver og tjenester som utkontrakteres.

Menneske- og 
arbeidstaker rettigheter  
– Åpenhetsloven 

Årlig identifisering av 
 menneske rettighetsrisikoer

BÆREKRAFTSRAPPORT 2020 24

PARETO BANK 



Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneske-
rettigheter og anstendige arbeidsforhold – Åpenhetsloven – trer i kraft 
1. juli 2022. Loven pålegger virksomhetene en informasjons plikt og en 
plikt til å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger både innad 
i egen virksomhet samt blant leverandører og forretningsforbindelser. 
Målet er å avdekke hvilke risikoer det finnes for brudd på grunnleg-
gende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og å jobbe 
planmessig for å redusere disse risikoene. Aktsomhets vurderingene 
skal oppdateres og rapporteres årlig, første gang juni 2023. 

Pareto Bank har en rekke leverandører og forretningsforbindelser. Våre 
største leverandører, basert på fakturering, opererer  innenfor følgende 
bransjer: informasjonsteknologi, advokat, pensjon/forsikring og markeds-
føring. Banken har i første omgang gjennomført egne  undersøkelser 
basert på tilgjengelig informasjon på relevante  leverandører. Pareto 
Banks leverandører har gjort tilgjengelig omfattende informasjon innen 
bærekraft og har i stor grad nedfelt egne  policyer, Code of  Conducts, 
 rutiner og rapporter om arbeid innen bærekraft som viser at de er bevisst 
sitt samfunnsansvar. Vi ser at arbeidet for menneske rettigheter har høy 
prioritet. Det jobbes aktivt for å sikre dette både internasjonalt i form av 
arbeid i henhold til blant annet FNs menneske rettigheter og Den euro-
peiske menneskerettskonvensjon, og internt i de enkelte organisasjoner 
ved å sikre medarbeideres interesser. 

IT-leverandører kan tenkes å ha noe høyere risiko for brudd på menneske-
rettigheter enn andre leverandører, da dette er en bransje hvor det er 
vanlig å flagge ut arbeid til land med billigere arbeidskraft og hvor man 
ikke har like god kontroll på arbeidsforholdene. Bankens største IT- 
leverandør er opptatt av at respekt for menneskerettigheter skal være 
en integrert del av alle deres aktiviteter og arbeidsrelasjoner. Pareto 
Bank vil fremover jobbe mer systematisk med aktsomhetsvurderinger i 
tråd med åpenhetsloven for å kartlegge om det foreligger risiko for brudd 
på menneske- og arbeidstakerrettigheter blant bankens leverandører.

Utkontraktering
Det er utkontraktering når Pareto Bank velger å la en annen juridisk 
enhet («oppdragstaker») utføre oppgaver på vegne av banken som 
banken innenfor den virksomhet banken driver ellers ville utført selv. 
Utkontraktering må således skilles fra avtaler om kjøp av tjenester 
som ikke regnes som utkontraktering, herunder øvrige leverandører. 
Hvor viktig oppgaven(e) er for bankens virksomhet eller omfanget av 
oppgaven(e), er ikke av betydning for om en avtale innebærer utkon-
traktering, men det kan ha betydning for graden av oppfølging.

Banken gjør løpende konkrete aktsomhetsvurderinger på sine leve-
randører i utkontrakterte avtaler med tanke på risikoen for mulige neg-
ative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter og  anstendige 
arbeidsforhold. Banken setter tydelige krav til bærekraft hos sine le-
verandører, og legger egne etiske retningslinjer til grunn i sin vurdering 
av kontraktsmotparter. Bankens etiske retningslinjer bygger på bankens 
ti prinsipper for verdigrunnlag og uttrykker bankens holdning til mange 
aspekter innen bærekraft.

Det gjennomføres risikovurderinger av bankens største leverandører 
på IKT- og Dagligbankområdet, og banken har videre utarbeidet  rutine 
for utkontraktering som sikrer en eksplisitt og detaljert vurdering av 

Pareto Bank setter  
tydelige krav til bærekraft  

hos sine leverandører

Pareto Bank implementerer 
aktsomhetsvurderinger i tråd 

med åpenhetsloven
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 leverandørers ansvarlighet. Rutinen stiller krav til detaljerte  vurderinger 
av leverandørenes forhold til bærekraft og deres risiko knyttet til neg-
ativ påvirkning på miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige 
forhold, samt leverandørenes overholdelse av menneskerettigheter. 

Banken vil løpende tilpasse virksomhetens åpenhet og arbeid med 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i 
utkontrakterte avtaler. Bankens policyer og rutiner oppdateres kon-
tinuerlig for å sikre etterlevelse av lovens virkeområde.

Pareto Bank har en åpen kommunikasjon om sin virksomhet. Åpen-
het og transparens etterstrebes i alt arbeidet Pareto Bank gjør. Dette 
gjelder også for bankens bærekraftsarbeid. Banken ønsker å ha en aktiv 
dialog med sine interessenter samtidig som bankens medarbeidere 
etterlever taushetsplikt og gjeldende børsregler. 

Bankens kommunikasjonspolicy setter viktige rammer for hvordan 
banken kommuniserer om sin virksomhet, blant annet for når og hvilken 
informasjon som skal deles. Det er viktig for banken at korrekt, rele-
vant og tidsriktig informasjon om bankens drift og utvikling deles med 
 interessenter. Banken har egne nettsider for inverstorinformasjon, hvor 
års- og kvartalsrapporter, presentasjonsmaterialer og børsmeldinger 
gjøres tilgjengelig. I tillegg avholdes det selskapspresentasjoner og 
investormøter i forbindelse med offentliggjøring av alle delårsrapporter, 
og bankens IR-team er alltid tilgjengelig for å dele informasjon om 
bankens virksomhet.

Kommunikasjon

Pareto Banks egen 
 miljøpåvirkning

Pareto Bank ønsker å bidra til et lavutslippsamfunn og en bærekraftig 
utvikling. Bankens policy for etikk, samfunnsansvar og interessekon-
flikter beskriver i dag bankens grunnleggende prinsipper som å støtte 
en «føre-var»-tilnærming til miljøutfordringer, fremme økt miljømessig 
ansvarlighet i samfunnet og oppmuntre til utvikling og spredning av 
miljøvennlig teknologi. 
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Banken arbeider med å redusere sitt klimagassutslipp der den har 
mulighet i egen drift. Dette er et mål banken strekker seg etter og har 
bevissthet om. Banken har digitalisert en rekke funksjoner som gir økt 
effektivitet, og også mindre avfall. Bytting til digital e-signeringsløsning 
for kunder i 2019, har redusert forbruk av papir vesentlig. Der avtaler 
før ble skrevet ut, sendt i post og signert i fysiske kundemøter, har 
den nye løsningen ført til effektiv tidsbruk, mindre papirbruk, lavere 
reisekostnader og dermed redusert miljøpåvirkning. I tillegg er bankens 
fax-funksjon digitalisert uten behov for papir. Som følge av dette og 
dermed et tydelig redusert papirforbruk, har banken kvittet seg med 
omtrent halvparten av bankens printere det siste året. Dette er tiltak 
som vil vedvare også etter pandemien er over. Målsetningen fremover 
er å holde papirforbruket på et minimum. 

Bankens medarbeidere har liten grad av reiseaktivitet, og benytter i 
stor grad elektroniske plattformer for både interne og eksterne møter. 
Elektroniske samtaleplattformer har dermed bidratt positivt til å re-
dusere bankens miljøpåvirkning. Kundeansvarlige reiser mindre ut på 
kundemøter, og som følge av digital kontraktsignering har kundene 
også et redusert behov for å oppsøke banken for å overlevere sign-
erte papirer. Utstrakt bruk av hjemmekontor under pandemien førte 
til redusert miljøpåvirkning knyttet til daglige jobbreiser. Banken har 
etablert en løsning med base på kontoret og arbeid hjemmefra når 
hensiktsmessig etter gjenåpningen av samfunnet. Dette vil medføre økt 
grad av reise til og fra jobb, dog i noen mindre grad enn før pandemien. 
Digitale møter vil også i fremtiden være en mye brukt løsning. 

I 2020 flyttet banken inn i nye rehabiliterte lokaler i Dronning Mauds 
gate 3. Lokalene er moderne, energieffektive med gjenvinningsanlegg, 
og i umiddelbar nærhet til offentlig transport. Bygget er BREEAM- 
NOR Excellent-sertifisert og holder den høyeste miljøstandarden 
som tilrettelegger for god inneklimahåndtering, belysning, isolasjon 
og avfallhåndtering. Dette bidrar ytterligere til reduksjon av bankens 
miljøavtrykk. Miljøavtrykk for 2021 tilsvarer 106 tonn CO2-ekvivalenter. 
Tilsvarende miljøavtrykk var til sammenligning, i 2017 på 227 tonn. 
Dette tilsvarer en utslippsreduksjon på 53,3 %.

Figuren under viser strømforbruk for Dronning Mauds gate 1–3 før og 
etter rehabilitering:
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Bankens kjøkken arbeider aktivt med å redusere matavfall i samarbeid 
med sine leverandører ved å fokusere på å gjenbruke mat som ikke 
spises og sentralisere matavfall. Kjøkkenet ønsker å øke innkjøp av 
mat fra lokale leverandører og unngå mat som inneholder palmeolje, 
e-stoffer og andre ikke-naturlige ingredienser. 

IT-drift
Pareto Bank søker å legge sine IT-driftstjenester i delte skybaserte 
miljøer. Vi tror at jo flere virksomheter som deler på den samme 
 infrastrukturen, jo lavere klimaavtrykk setter den enkelte virksomhet. 

Bankens driftsleverandører benytter kun strøm med opprinnelses-
garanti. Dette for å sikre at det er 100 % fornybar energi som benyttes 
i datasentrene. Videre planer for datasenter er å etablere målepunkter 
for mer detaljert beregning av strømforbruk. Det er også en ambisjon 
om at alle fremtidige datasenter skal drives av energi fra solceller på 
taket. 

Et skybasert driftsmiljø bidrar i stor grad til at Pareto Bank kan 
 redusere sitt klimaavtrykk da banken med denne løsningen deler  
på strømkrevende maskinvare med andre virksomheter.

Bankens leverandør av skybasert driftsmiljø har forpliktet seg til å 
sette søkelys på fire nøkkelområder for miljøpåvirkning på lokalsam-
funn – karbon, vann, avfall og økosystemer.

Cybersikkerhet
Det digitale trusselnivået mot norske virksomheter er stadig økende. 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier at vi står inne i et taktskifte innen 
digital risiko der de registrerte en tredobling i det de klassifiserer som 
alvorlige hendelser fra 2019 til 2020. Det er grunn til å tro at tallene 
for 2021 vil vise at økningen vedvarer. Det er i hovedsak trusler innen 
økonomisk motivert kriminalitet man registrerer. Disse truslene er i 
stor grad relatert til kryptovirus, men man ser også en økende bruk av 
leverandørkjedeangrep for å ramme norske virksomheter. 

For å møte det stadig økende trusselnivået har Pareto Bank tatt i bruk 
automatiserte tjenester for deteksjon av trusler samt respons på disse. 
Disse tjenestene, sammen med holdningsskapende arbeid og kontinu-
erlig opplæring av ansatte på digital sikkerhet gjør at Pareto Bank er 
godt rustet til å kunne håndtere digitale trusler.

Et skybasert driftsmiljø bidrar 
i stor grad til at Pareto Bank 

kan  redusere sitt klimaavtrykk
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«DET FØLTES UTROLIG FINT Å 
BIDRA AKTIVT TIL AT FAMILIENE 
FÅR SKAPT GODE OPPLEVELSER 
OG FERIEMINNER DE KAN TA MED 
SEG VIDERE»
Caroline Sem  
Markedssjef Pareto Bank
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Målet om å sette spor for fremtiden er førende for Pareto Banks sam-
funnsengasjement og ønske om å bidra også utover vår egen virk-
somhet. Gjennom 2020 og 2021 ble det gjennomført en omfattende 
kartlegging rundt samfunnsansvar internt i banken, noe som viste et 
høyt engasjement blant bankens ansatte og et stort ønske om å bidra 
ved å investere både tid og penger. Spesielt er det tematikk rundt barn 
og unge som skaper et stort engasjement, og på basis av dette ble det 
gjennomført en grundig evaluering av mulige ideelle organisasjoner 
som banken kunne samarbeide med.

Som et resultat av evalueringen valgte Pareto Bank å inngå et samar-
beid med Blå Kors. Blå Kors er den største ideelle aktøren innen  alkohol, 
rus og avhengighet i Norge. Avhengighet er et stort samfunnsproblem 
som rammer både enkeltpersoner og menneskene rundt. Blå Kors 
har jobbet mot avhengighet i Norge i over hundre år, og arbeider blant 
 annet kontinuerlig med forebyggende tiltak spesielt rettet mot barn 
og unge, samt med behandling og oppfølging. Vi er derfor trygge på at 
vi har funnet en god og seriøs partner, og at vi sammen med Blå Kors 
kan hjelpe barn og unge som enten direkte eller indirekte er rammet 
av avhengighet. 

Vi er langsiktige og grundige i det vi gjør, og samarbeidet med Blå Kors 
er intet unntak. Vi har derfor sammen med Blå Kors lagt en plan og et 
årshjul for hvilke aktiviteter og prosjekter som vi skal gjennomføre. 
Dette inkluderer i første omgang en årlig dugnad på Blå Kors i Oslo, et 
årlig dagsarrangement for Barnas Stasjon, samt en årlig ferie for Blå 
Kors Ferier. 

Samarbeidet startet i praksis i 2021 med at Pareto Bank sammen med 
Blå Kors Ferier arrangerte en høstferie for 10 småbarnsfamilier på 
Norefjell. Blå Kors Ferier er en viktig organisasjon med formål å sikre 
et ferietilbud for familier i Norge som er rammet av rusavhengighet, 
 psykiske utfordringer eller lavinntekt. Dette rammer anslagsvis så 
mange som 2–3 per skoleklasse i Norge i snitt, og Blå Kors Ferier 
 mottok 3.000 søknader i 2021. 75 % av søknadene må avslås som  følger 
av begrenset kapasitet. Derfor er arbeidet til Blå Kors utrolig viktig for 
å sørge for at så mange som mulig skal få muligheten til å dra på ferie 
og skape gode minner og opplevelser sammen som en familie. 

Høstferien på Norefjell ble en utrolig fin opplevelse, og vi er takknem-
lige for alle de fine tilbakemeldingene vi fikk fra familiene som deltok 
(samt fra bankens ansatte som deltok som tidgivere).

Vi er allerede i gang med å planlegge høstferien 2022, og vil bruke 
erfaringene fra fjoråret til å lage et enda bedre opplegg.

I 2022 ser vi frem til å arrangere en spennende dag i Klatreparken på 
Tryvann for Blå Kors Barnas Stasjon i Oslo. Barnas Stasjon er et fantas-
tisk tiltak, med avdelinger og fysiske lokasjoner rundt om i hele Norge. 

Samfunnsansvar  
i Pareto Bank

Samarbeid med  
Blå Kors
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Barnas Stasjon er åpen for familier i sårbare livssituasjoner med barn 
i alderen 0–12 år. Utover å være et trygt sted for alle å komme til, så 
tilbyr Barnas Stasjon veiledning, måltider, gruppetilbud og kurs. Alle 
tilbud er gratis, uten krav om henvisning. 

Vi i Pareto Bank er stolte over å være en av Blå Kors langsiktige samar-
beids partnere.

«

»

Dere er særlig gode på å ta perspektivet til virksomhetene våre, og 
på å se hva som er det beste for de som benytter våre tilbud. Jeg 
 opplever også en veldig raushet og vilje til å være gode eksempler 
for andre bedrifter, og dette betyr mye. Takk for god kontakt, tett 
 oppfølging, stort engasjement og den unike kombinasjonen av 
varme og  profesjonalitet som dere viser.

Kathrine Lygren Toppe 
Markedsrådgiver Blå Kors
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PARETO BANK ASA
Dronning Mauds gate 3
Postboks 1823 Vika
N-0123 Oslo
 
Telefon: +47 24 02 81 20
E-post: post@paretobank.no
Internett: paretobank.no 
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