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«Å SETTE SPOR FOR FREM
TIDEN BETYR FOR MEG AT 
VI SKAL VÆRE STOLTE OVER 
DET VI  ETTERLATER OSS»

Suzanne Skotvedt Bjørnsen,  
Eiendomsfinansiering Pareto Bank
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Vi startet Pareto Bank i 2007 fordi vi hadde en drøm. Vår drøm var å bli en 

bank som kjenner kundene våre godt og som ikke er del av et stort byrå-

kratisk system hvor beslutningene tas langt unna. En annerledes bank, hvor 

vi oppfører oss som små selv om vi blir større. 

Men vår drøm var ikke den viktigste. Pareto Bank er en prosjektbank, og 

hver dag møter vi nye, spennende mennesker og deres prosjekter. Vår jobb 

er å se løsninger der andre stopper opp. Å se bortenfor det åpenbare, og 

å forstå prosjektets risiko og virkelige verdi. Da kan vi bidra til å gjøre det 

uferdige ferdig og være fødselshjelpere for nye prosjekter. Og det er disse 

drømmene som virkelig teller. Gjennom å finansiere prosjekter setter  Pareto 

Bank spor og bidrar til å utvikle Norge på en positiv måte. 

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 

finansierings løsninger til mellomstore bedrifter som har et særskilt kapital

behov i forbindelse med en transaksjon som for  eksempel oppkjøpslån og 

brolån. Dessuten har banken utviklet en  digital løsning for  finansiering av 

arbeidskapital. Innen shipping retter Pareto Bank seg primært mot norske 

mellomstore rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Gjennom 

vår virksomhet og vårt rendyrkede fokus på  finansiering av mellomstore 

 bedrifter, prosjekter og transaksjoner bidrar vi positivt til utviklingen av 

norsk næringsliv og til langsiktig verdiskapning. 

I de senere årene har behovet for en bærekraftig utvikling av økonomien 

blitt tydeligere, og store deler av verdens virksomheter har startet på denne 

endringsreisen. Dette gir bankens kunder nye muligheter og  utfordringer 

Strategisk betydning av 
bærekraft for Pareto Bank
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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. Dette stiller nye krav og forventninger til hvordan 

banker skal bidra. Pareto Bank har derfor startet sitt arbeid for å sikre at 

banken forstår bærekraft, hvordan dette 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 dette arbeidet ble lagt for noen 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 dermed om ansvarliggjøring for egen 

del og for våre kunders del. Vi skal 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. 

Med utgangspunkt i bankens purpose og ambisjoner om langsiktig, bære-

kraftig verdiskapning har banken nedsatt en intern ESG-gruppe som vil 

utvikle en overordnet ESG-policy. Gruppen har også ansvar for å utvikle 

bankens eksterne rapportering innen ESG og for synliggjøring av bankens 

ESG arbeid på bankens nettsider og andre relevante fora i form av et eget 

bærekraftsbibliotek. Med ESG-policyen ønsker banken å tydelig gjøre sitt 

eget ESG arbeid i form av å gjøre det relevant for Pareto Bank sin  virksomhet, 

størrelse og påvirkningsmulighet. Arbeidet skal samtidig gi en helhetlig 

forståelse og strukturering av ESG-arbeidet.

Pareto Bank har allerede gjennomført flere enkeltstående ESG prosjekter. 

Banken har blant annet tydelig styrket sitt anti-hvitvaskingsarbeid,  utviklet 

et samarbeid med en ekstern partner innenfor et ideelt formål og satt 

fokus på virksomhetsstyring i utbyggingsprosjekter gjennom samarbeid 

med eksterne byggekontrollører. Videre har banken i 2020 oppdatert sin 

kredittpolicy for å sikre at ESG-risiko får tilstrekkelig oppmerksomhet i 

kredittarbeidet. Risiko knyttet til bærekraft vurderes i hver kredittsak. 

Arbeidet med å konkretisere bankens krav til vurderinger og utvikling av 

støttesystemer for vurdering, oppfølging og rapportering fortsetter i 2021. 

Her vil særlig klima- og miljødimensjonene bli styrket sammenliknet med 

dagens vurderinger. I forbindelse med oppussing av bankens lokaler i 2020 

er det stilt krav til blant annet materialvalg, avfallshåndtering, belysning 

og inneklima. 

Alle aktivitetene skal bidra til at banken konkretiserer og systematiserer 

sitt bærekraftsarbeid, både i sin helhet og innen enkeltområder. Banken 

ønsker å skape bevissthet og forståelse for problemstillinger og løsninger 
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internt og eksternt, og gjennom dette bidra til at banken fortsetter å være 

en attraktiv arbeidsgiver, investering og samarbeidspartner for kunder og 

øvrige interessenter. 

Prosjektet som er nedsatt for å utvikle rammeverket for bankens ESG- arbeid 

er vedtatt av bankens styre. Den nye ESG-policyen vil bli forelagt bankens 

styre for beslutning i løpet av 2021. Bankens styre orienteres regelmessig 

om status i ESG-arbeidet og gis anledning til å komme med innspill. ESG vil 

fremover inngå i bankens årlige strategiprosess hvor  bankens styre også 

har anledning til å gi sine innspill.

I tillegg til denne bærekraftsrapporten redegjør banken for sitt arbeid med 

samfunnsansvar1 i årsrapporten 2020.

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

For Pareto Bank er bærekraft et utviklingsområde på samme måte som FNs 

bærekraftsmål. FNs 17 bærekraftsmål er definert som utviklingsmål som 

banken skal strekke seg etter. Bankens bærekraftsarbeid er et område i 

modning og vekst, og det vil fremover bli sterkere integrert med prosesser 

og arbeidsoppgaver. For å sikre hensiktsmessig prioritering av utviklings-

aktiviteter innen bærekraft gjennomførte banken sin første vesentlighets-

analyse høsten 2020. For å gjøre seg godt kjent med egne vurderinger og 

standpunkter samt å ha fokus på intern læring, valgte banken å gjennom-

føre analysen basert på vurderinger fra interne ressurser. Formålet med 

vesentlighets analysen var å identifisere de viktigste miljø messige, samfunns

messige og styringsmessige områdene banken ønsker å vektlegge fremover. 

Gjennom arbeidsmøter med et utvalg medarbeidere identifiserte  banken 

elleve relevante interessentgrupper. Fire av disse ble identifisert som særlig 

viktige: 

• Lånekunder

• Medarbeidere

• Myndigheter

• Aksjonærer og långivere

Vesentlighetsanalyse 
som utgangspunkt for 
 integrasjon av bærekraft i 
Pareto Banks virksomhet 
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For disse fire gruppene av interessenter vurderte banken hvilke forvent-

ninger 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 de  viktigste  mulighetene. 

Faren for byråkratiske prosesser uten reell påvirkning,  svekket konkurranse-

kraft, 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
• Implementering av eksplisitte ESG-risikovurderinger  

i kredittsak 

• Identifikasjon av relevante standardarder for de ulike 

 finansieringsaktivitetene som f.eks. UN Global Compact 

eller Norsk Rederiforbundets anbefalinger

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 aksjonærer og långivere
• Utarbeide ESGpolicy 

• Etablere et bærekraftsbibliotek på bankens hjemmeside  

for publisering av alle relevante dokumenter

Tiltak ovenfor myndigheter
• Vurdere relevante policyer og behov for oppdatering

• Øke kunnskap om EU taksonomien for å vurdere  

behov for tiltak

Tiltakene er implementert i bankens handlingsplan hvor de vil bli nærmere 

konkretisert og prioritert. Gjennomføringen vil danne grunnlag for bankens 

videreutvikling innen bærekraft.

Utover dette vil banken vurdere å på et senere tidspunkt 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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«Å SETTE VARIGE SPOR 
BETYR AT VI MÅ FORVALTE 
FOR  GENERASJONENE 
 ETTER OSS»

Lars Erik Næss,  
Selskapsfinansiering Pareto Bank
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Pareto Banks hovedvirksomhet er eiendomsfinansiering, selskapsfinan-

siering og shipping- og offshorefinansiering. Rollen som allokerer av 

 kapital og kredittgiver gir banken en stor påvirkningsmulighet 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 hovedvirksomhet 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 

konkurransekraften til bankens kunder, da samfunnets omstilling til en 

bærekraftig økonomi vil kreve nye løsninger og tilpasninger hos  bedrifter. 

Utviklingen vil samtidig redusere ESGrisiko 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 bankskikk 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 

lavutslipps samfunn skal vurderes for kredittkundene og panteobjektene 

som banken tilbys sikkerhet i. I tillegg vurderer banken om kredittkunden 

har transparente eierstrukturer og om den opererer i en bransje som typisk 

forbindes med svakt samfunnsansvar, som for eksempel dårlige arbeids-

vilkår, 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 i rådgivningssamtaler med kundene. 

Banken har i 2020 oppdatert sine styrende kredittdokumenter for å sikre 

at ESG-risiko får tilstrekkelig oppmerksomhet i kredittarbeidet. Banken 

ser et potensial for å styrke bærekraftsvurderingene ytterligere, og har 

igangsatt et prosjekt som skal bidra til sterkere strukturering og systema-

tisering av vurderingskriterier tilpasset de ulike kredittaktivitetene  banken 

har. I tillegg ser prosjektet på mulighetene for bruk av støttesystemer 

for  vurdering, oppfølging og rapportering av risiko knyttet til bærekraft. 

 Arbeidet  forventes ferdigstilt i løpet av 2021.

Banken vil gjennom bevisstgjøring av ESG i kredittvurderingen skape pos-

itive holdninger og bevisstgjøre kredittkunden innenfor ESG.  Bankens 

 målsetting er å bidra til positiv endring hos kredittkunden og dermed  påvirke 

på det området hvor banken har størst reell påvirkningskraft  innenfor sitt 

virksomhetsområde.

Ansvarlig kreditt
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«Å SETTE VARIGE 
SPOR BETYR Å TENKE 
 LANGSIKTIG, INVOLVERE 
OG  SAMARBEIDE GODT»

Tiril Haug Villum,  
Adm. Direktør Pareto Bank
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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 rammeverk for 

 arbeidet. Fundamentet for arbeidet 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. Vi tror på strukturert involvering, og 

det betyr at våre medarbeidere sammen har utviklet bankens kultur kode. 

Dette arbeidet ble gjort i 2016. Kulturkoden er retningsgivende for kultur-

bygging, rekruttering og medarbeideroppfølging. 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 retningslinjene for 

bankens personalpolitikk. Banken har utarbeidet en rutine for medarbeider-

oppfølging for å sikre at alle medarbeidere følges opp på en god og mest 

mulig ensartet måte gjennom året. Den årlige medarbeidersamtalen er et 

eksempel på en slik oppfølging. Samtalen fokuserer på tilbakemeldinger på 

gode arbeidsresultater og gir innspill til utviklingsområder hos både med-

arbeider og leder. Samtalen danner utgangspunktet for statussamtaler 

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 tiltak. Bankens ledergruppe har det overordnede ansvaret for 

all rekruttering, og er involvert i alle ansettelser. Banken benytter Finance 

People som fast samarbeidspartner for rekruttering. 

Fem nye medarbeidere ble ansatt i 2020. Turnoverraten var på 4,2 %, noe 

banken er svært fornøyd med. Banken har historisk hatt lav turnover, og 

ønsker å sikre dette også fremover. Derfor gjennomføres det blant annet 

en årlig sårbarhetsanalyse hvor den enkelte leder vurderer og synliggjør 

nøkkel personrisiko samt initierer tiltak ved behov. Banken vurderer at 

 dagens praksis for rekruttering er god.

KOMPETANSEUTVIKLING
Pareto Banks virksomhet er kunnskapsintensiv da banken er spesialisert 

på skreddersydde finansieringsløsninger. Utviklingen innenfor finans-

næringen medfører dessuten stadig høyere krav til kunnskap. Banken har 

 kontinuerlig fokus på medarbeiderutvikling og kompetansehevende tiltak 

gjennom  intern bankskole og deltagelse på eksterne seminarer og kurs. I 

2020 ble det gjennomført 17 kompetansetiltak felles for alle medarbei-

dere. I tillegg til dette deltar medarbeidere på individuelle kompetanse-

tiltak ved behov og i henhold til avtale med leder for eksempel gjort i egen 

medarbeider samtale. I 2020 har medarbeidere deltatt på blant annet kurs 

Medarbeidere

4,5 %
turnover i 2020

5
nye medarbeidere i 2020

17
felles kompetansetiltak 

 gjennomført i 2020
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i bruk av Super  Office, Excel, seminarer i regi av Finans Norge, Spama, ulike 

advokat firma og lignende fagfora. Tett, løpende medarbeideroppfølging 

med  tilbakemeldinger fra leder på for eksempel gjennomføring av kunde-

møter eller utarbeidelse av kredittvurderinger er også viktig for å sikre 

utvikling hos den enkelte medarbeider. 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 karriere-

stige. 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 2020 har det blant  annet 

blitt  gjennomført tverrfaglige prosjekter knyttet til kundereisen, ulike 

markeds aktiviteter, modell for beregning av kundelønnsomhet og risiko-

klassifisering. Rundt 20 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 nettopp 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, porteføljestørrelse og samarbeid. 

Med dette ønsker banken å ytterligere tydeliggjøre og legge til rette for 

utvikling for den enkelte medarbeider.

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 fastsatt 

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 godtgjørelsen 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 lang-

siktighet og motivere til innsats. 

AKSJEKJØPSPROGRAM
Det ble i 2016 etablert et aksjekjøpsprogram for bankens medarbeider. 

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 den maksimale skattefrie fordelen som er gjeldende. Banken 

tilbyr også et rentefritt lån på inntil 3/5 G. Aksjekjøpsprogrammet er ment å 

virke motiverende og underbygge langsiktig verdiskapning.  Oppslutningen 

om ordningen har vært god, og i 2020 valgte 36 av 48 medarbeidere å delta 

i programmet.

75 %
deltok i bankens aksje-

kjøpsprogram i 2020

Overskuddsdeling for alle 

 medarbeidere siden 2014

40 %
medarbeidere deltatt i 

 tverrfaglige prosjekter for faglig 

og personlig utvikling i 2020

Egen utviklingsplan og 

 opplæringsprogram for  

hver medarbeider
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MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
Det gjennomføres årlig en medarbeiderundersøkelse, som måler med-

arbeideres arbeidsglede, engasjement, organisasjonstilhørighet, utmattelse 

i arbeidet og i 2020 også ledelsens håndtering av pandemisituasjonen. 

Banken benytter tilnærmet samme undersøkelse fra år til år, slik at  banken 

enkelt kan følge utviklingen over tid og fange opp eventuelle negative ut-

viklingstrekk. I etterkant av undersøkelsen gis det en oppsummering på 

banknivå og avdelingsnivå med eventuelle oppfølgingstiltak. 

Medarbeiderundersøkelsen viser at bankens arbeid med medarbeider-

tilfredshet fungerer godt. Resultatene fra undersøkelsen fra 2020 ga en 

svært god score på så godt som alle områder sammenlignet med bedriftene 

i utvalget. Pareto Bank er stolt av disse resultatene, særlig fordi 2020 var et 

spesielt år som følge av pandemisituasjonen. Banken har gjennom hele 2020 

arbeidet målrettet med å tilpasse organiseringen av arbeidshverdagen til 

utviklingen i smittesituasjonen og har kontinuerlig fulgt opp medarbeiders 

trivsel. Det ble raskt etablert hjemmekontor for samtlige medarbeidere, og 

ulike skiftordninger ble benyttet gjennom 2020. Banken har prioritert å gi 

mye og utfyllende informasjon til alle medarbeidere for å bevare tilhørighet 

og kultur. Bankens ledere har vært tett på sine medarbeidere. 

Etter utbruddet av covid-19 ble en ny organisering av arbeids hverdagen 

påkrevet og viktig. I dag har samtlige av bankens medarbeidere et vel-

fungerende hjemmekontor, noe som bekreftes i undersøkelser blant alle 

ansatte. Pareto Bank vil legge til rette for en tilpasset organisering av 

 arbeidshverdagen for den enkelte etter gjenåpningen.

Banken gjennomfører årlig en lagspillerkonkurranse som setter fokus på 

bankens kulturkode. Denne har også blitt gjennomført i 2020, og er tilpasset 

pandemisituasjonen. Hvert kvartal har det blitt konkurrert innenfor ulike 

temaer som eksempelvis det å være en initiativtager, hjemmekontorglede-

spreder, læremester og utviklingskomet. Temaene er utarbeidet gjennom 

workshops med alle medarbeidere. Banken opplever at tiltaket er viktig for 

å ha løpende fokus på og bevare egen kultur og det gode arbeidsmiljøet, og 

konkurransen skaper stolthet hos vinner og blant kollegaer. 

For å sikre medarbeidertilfredshet fremover vil banken gjennomføre noen 

ytterligere tiltak. Banken overtok i januar 2021 helt nyoppussede  lokaler 

som skal gi medarbeidere og ledere moderne og enda mer hensikts messige 

rammer for et enda bedre arbeidsmiljø. Fremover har banken planlagt nye 

spørreundersøkelser vedrørende bruk av hjemmekontor og  organisering 

av arbeidshverdagen for å sikre at banken tilpasser seg en ny kontor-

hver dag. For å sikre at nyansatte og yngre medarbeidere får enda bedre 

 oppfølging og opplæring prioriterer banken kontorarbeidsplasser for unge 

 medarbeidere i fasen med gradvis gjenåpning av samfunnet.  Banken vekt-

legger sosiale aktiviteter og gjennomfører blant annet kick-off og en felles 

tur med alle medarbeidere hvert år. Så snart situasjonen tillater det, vil det 

bli arrangert sosiale fellesaktiviteter. Det er allerede planlagt sosiale og 

faglige samlinger med alle medarbeidere i siste del av august og i  september. 

En egen sosialkomite utpekes hvert år med ansvar for å gjennomføre ulike 

aktiviteter.

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 helse-

98 %
respondenter på medarbeider-

undersøkelsen i 2020
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sjekk. Videre er alle medarbeidere dekket av en god helseforsikring.  Banken 

samarbeider med et selskap som hjelper medarbeidere med personlig ut-

vikling 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 2020 har bedriftshelsetjenesten behandlet 32 henvendelser. Banken har 

registret en nedgang i sykefraværet. Andelen sykefravær i 2020 har vært 

totalt 143 dager, tilsvarende 1,1 %, mens andelen sykefravær i 2019 var 

totalt 311 dager, tilsvarende 2,8 %. Det er ikke registret noen skader eller 

ulykker i 2020. 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, vil banken gjennomføre felles sosiale tiltak med et 

spesielt fokus på kulturbygging og tilhørighet så snart det er mulig, samt 

tilpasse organiseringen av arbeidshverdagen med en riktig balanse mellom 

arbeid på kontoret og hjemmefra.

Pareto Bank er en arbeidsplass som målrettet arbeider for å fremme mang-

fold og likestilling, og for å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, 

etnisitet, hudfarge, språk, religion eller livssyn. 

Banken skal opptre i henhold til likestillingsloven § 26 som omhandler 

 arbeidsgiver aktivitetsplikt hvor særlig områdene rekruttering, lønns og 

 arbeidsvilkår, 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, lederprinsipper og 

etiske retningslinjer og danner grunnlag for bankens arbeid med mangfold 

og likestilling. Bankens ledergruppe er ansvarlig for arbeidet med mangfold 

og likestilling. Det er fokus på mangfold og likestilling i alle rekrutterings-

prosesser for å sikre riktig teamsammensetning og kompetanse, god kjønns-

balanse og mangfold. 

Som et resultat er Pareto Bank en arbeidsplass der det er stor grad av like-

stilling mellom kvinner og menn. Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 52 

fast ansatte, hvorav 34 menn og 18 kvinner, hvilket tilsvarer en kvinne-

andel på 35 %. Bankens ledergruppe består av én kvinne (administrerende 

direktør) og fire menn. Tre av totalt ni ledere er kvinner, hvilket tilsvarer en 

kvinne andel på 33 %. Styret i Pareto Bank består av 33 % kvinner og 67 % 

menn. For ledergruppen er gjennomsnittlig avtalt fastlønn 83 % lavere for 

menn enn for kvinner. For andre ansatte er gjennomsnittlig avtalt fastlønn 

119 % høyere for menn enn den er for kvinner. Syv ulike nasjonaliteter var 

 representert blant bankens medarbeidere, og det var en god alders fordeling 

fra yngste  medarbeider på 26 år til eldste på 65 år. Mesteparten av bankens 

 medarbeidere har siviløkonomutdannelse eller tilsvarende, men banken 

Mangfold og likestilling

1,1 %
sykefravær i 2020

0
skader og ulykker i 2020

33 %
kvinnelige ledere

Menn – 65 % Kvinner – 35 %

Kjønnsfordeling  
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har også jurister og medarbeidere med annen relevant erfaring og/eller 

utdannelse. 

Banken vurderer sitt arbeid med mangfold og likestilling som godt i dag, men 

ønsker å styrke arbeidet ytterligere fremover blant annet gjennom å delta i 

SHE index. Banken ønsker å øke bevisstheten om mangfold og likestilling hos 

medarbeidere ved å integrere bankens holdninger og fokus på likestilling 

og mangfold i en ESG-policy. 

Pareto Bank er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansi

ering av 1. juni 2018 som krever et aktivt arbeid for å motvirke økonomisk 

 kriminalitet. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder anti-hvit-

vasking og antiterrorfinansieringsarbeid, er et utfordrende, og svært viktig 

arbeidsområde for Pareto Bank. Banken arbeider målrettet for å verne 

om Pareto Banks finansielle stilling, renommé, medarbeidere, kunder, 

samarbeids partnere 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 

øko  nomisk kriminalitet med et tilhørende rutinedokumenter. Banken har i 

tråd med loven utpekt én person som dens hvitvaskingsansvarlige samtidig 

som det er 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 medarbeidere oppdateres jevnlig om temaet gjennom ulike kom-

petansetiltak og annen informasjon. Gjennom bankens eget kompetanse-

utviklingsprogram kalt bankskolen ble det i 2020 gjennomført ni ulike 

opplæringsaktiviteter knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering for alle 

eller store deler av bankens medarbeidere. Det er i bankens  interesse å 

 kontinuerlig arbeide med forbedring og gjennomføring av tiltak mot 

 hvitvasking og terrorfinansiering. I lys av dette har banken gjennomført en 

opprydding i kundemassen i 2020 for å fjerne ikke lenger aktive kunder og 

på denne måten hindre at ikke relevant kundeinformasjon for banken kan 

misbrukes. Banken har også utviklet en løsning for å øke kontroll kvaliteten 

på kunder med filoverføringer initiert av regnskapsførere fra kunders 

regnskapssystemer. 

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 2020. Bankens arbeid for å  hindre 

Arbeidet mot hvitvasking 
og terrorfinansiering 

9
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økonomisk kriminalitet vurderes i den årlige internkontrollen og er et 

fast vurderingsområde for den årlige internrevisjonen. Det rapporteres 

månedlig på antihvitvaskområder, 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. Pareto Bank har også økt sine ressurser på området. Samlet 

sett har dette bidratt til ytterligere profesjonalisering av arbeidet, samt økt 

fokus og forbedret kompetanse hos medarbeidere innenfor økonomisk 

kriminalitet, herunder antihvitvaskområdet, antiterrorfinansiering og 

ikke minst innen bekjempelse av identitetstyveri.

Videre arbeid består av 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 policy 

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. Kunde

ansvarlige har ingen personlige kredittfullmakter, og alle kreditt beslutninger 

gjennomføres i henhold til to-par øyneprinsippet. Det  gjennomføres 

årlig vurdering av internkontrollen hvor anti- korrupsjon også blir berørt 

og drøftet. Banken har en bred medarbeider involvering i det løpende 

 internkontrollarbeidet, slik at vi sikrer bred vurdering og  forankring. Det 

 rapporteres månedlig om temaet til styret i compliance- og risikostyrings-

rapporten. Intern kontrollen er i tillegg en årlig  styresak.  Gjennom  bankens 

utkontrakterings policy og rutiner  identifiseres korrupsjons risiko 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 korrupsjons-

risiko hos leverandører rapporteres i bankens compliance- og risikostyrings-

Etikk og anti-korrupsjon

4
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rapport månedlig til styret. Banken har så langt ikke rapportert noen 

 hendelser med korrupsjonsrisiko hos leverandører. 

Bankens anti-hvitvaskansvarlig er ansvarlig for å bidra til bevisstgjøring 

og praktisk arbeid med bekjempelse av korrupsjon, blant annet gjennom 

opplæring av bankens ansatte og tillitsvalgte etter hvitvaskingsregelverket. 

I 2020 har banken gjennomført flere opplæringsaktiviteter på området. 

Det holdes årlig foredrag om korrupsjonsrisiko i eksempelvis eiendoms-

markedet, 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 store mengder personopplysninger. Dette setter 

krav til gode rutiner for håndtering av informasjonen. Banken  registrerer 

og behandler personopplysninger for å kunne utføre de kontrakts-

messige for pliktelsene banken har overfor kunder. Det er et høyt fokus på 

informasjons sikkerhet 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 personopp

lysningsloven. Pareto Bank er opptatt av å oppfylle personvernregelverket 

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 

informasjons sikkerhet. Banken har videre utarbeidet en rekke rutiner og 

arbeids dokumenter som konkretiserer rammene i personvernpolicyen 

for det daglige arbeidet. Siden 2011 har banken hatt et eget personvern-

ombud 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 personopplysninger får tilstrekkelig 

med  opplæring og kunnskap om behandling av konfidensiell informasjon. 

 Ansvarlig for IKT har ansvaret for informasjonssikkerhet og for å legge til 

rette for at personvernet ivaretas ved bruk av bankens systemer, samt an-

Personvern og 
informasjons sikkerhet
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svar for bankens databehandlere. Ledere i Pareto Bank er hver for seg ans-

varlig for at egne ansatte har tilstrekkelig kunnskap og fokus på etter levelse 

av personvern og at etterlevelse dokumenteres på en  tilfredsstillende måte. 

For å styrke medarbeideres kunnskap om informasjonssikkerhet gjen-

nomføres påminnelser og opplæring ved behov og ved aktuelle  hendelser 

i  samfunnet for øvrig. Det er spesielt fokus på CEO fraud, phishing og trusler 

knyttet til Ransomware. 

Bankens kunder har rett til innsyn i opplysninger som banken har lagret 

om sine kunder. Det er utarbeidet en egen rutine for innsynslogg i bankens 

IT-systemer. Rutinen skal sikre at banken overholder sin informasjonsplikt 

vedrørende kundenes innsynsrett etter personopplysningslovgivningen, og 

herunder særlig ivareta kundenes innsynsrett 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 personvernombudet er lett tilgjengelig.

For å sikre lav risiko for brudd på informasjonssikkerheten og personvernet 

til den enkelte kunde, medarbeider eller tredjepart gjør Pareto Bank en 

 rekke tiltak. Det er satt en egen krisestab for krisehåndtering i  banken. Ban-

kens underleverandører sørger for overvåkning og oppfølging av sikkerhets-

hendelser og avvik hele døgnet. Hendelser og avvik rapporteres direkte til 

bankens IKT-ansvarlig. I tillegg til sikkerhetsbarrierer i bankens IT-systemer 

kjøpes tilleggstjenester av bankens sikkerhetsleverandør for å avdekke 

mulige trusler så tidlig som mulig. Banken gjennomfører regel messige risiko-

vurderinger for å kartlegge eventuelle svakheter og igangsette hensikts-

messige tiltak. I 2020 ble det meldt inn et brudd på personvern sikkerheten. 

Det gjennomføres årlig internkontroll for IT- området. I tillegg gjennomføres 

årlig internrevisjon 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 under-

leverandøren som tilsier at en slik endring er nødvendig.

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, doku-

mentasjon, vurdering og forbedringstiltak knyttet til avvik fra bankens 

rutiner. Avvik rapporteres hver måned i bankens compliance og risikostyr-

ingsrapport til styret.

Ingen varsler rapportert

Varsling 
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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 rapport-

mottaker involvere compliance officer eller direktør for juridisk.  Avhengig av 

krav til konfidensialitet og hva som anses som hensiktsmessig i den  konkrete 

situasjonen informeres administrerende direktør,  compliance officer og/eller 

styrets leder om det aktuelle forholdet. Varsleren kan også kreve å få opp-

nevnt en ekstern kanal for varsling gjennom bankens internrevisor. Dersom 

krav om ekstern varslingsbehandling 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 

varslingsprosessen skal dokumenteres underveis og det skal utarbeides en 

skriftlig rapport med oppsummering av saken. Varsler rapporteres til styret i 

compliance- og risikostyrings rapporten månedlig. Det rapporteres kun hvis 

det er varsler av betydning og forutsatt at rapportering skal skje hensyntatt 

varslingssakens karakter. 

Banken utarbeidet varslingsrutinen for 10 år siden. I løpet av disse 10 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 bankskolen 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 interesse-

konflikter som beskriver bankens grunnverdier og adferdsnormer. Policyen 

er med på å bidra til at bankens ansatte utviser høy integritet og profes-

jonalitet i utøvelsen av arbeidet for banken og i sin omgang med kunder og 

 andre forbindelser. Banken støtter og respekterer vernet om  internasjonalt 

 anerkjente menneskerettigheter, dette inkluderer alle  konvensjoner  ratifisert 

gjennom norsk lov, som FNs menneskerettighets konvensjoner, ILOs kjerne-

konvensjoner og FNs miljø- og korrupsjons konvensjoner.  Konvensjonene 

omfatter grunnleggende rettigheter som å aldri medvirke til mennesker-

ettighetsbrudd, 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. Gjennom bankens 

kulturkode og lederprinsipper sikrer banken også etterlevelse. I tillegg 

støttes etterlevelsen gjennom risikobegrensende kundesegmentering, nøye 

utvalgte leverandører samt bankens arbeid innen anti-hvitvasking og anti-

terror finansiering. Banken er særskilt oppmerksom på risiko for krenkelse 

av menneskerettigheter innen enkelte bransjer som banken finansierer, da 

banken har identifisert dette området som det mest risiko utsatte når det 

gjelder menneskerettigheter.

Menneskerettigheter 

Årlig identifisering av 

 menneske rettighetsrisikoer
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Ansvarlige innkjøp og utkontraktering omhandler leverandørenes bevissthet 

om sin leverandørkjede og deres arbeid for å redusere  negativ  påvirkning 

på miljømessige, sosiale forhold og etiske forretnings virksomhet. Som en 

prosjektbank har ikke Pareto Bank mange leverandører eller  utkontrakterte 

avtaler. Banken har ikke en egen rutine som sikrer en  eksplisitt og  detaljert 

vurdering av leverandørers ansvarlighet. Det gjennomføres likevel omfat-

tende risikovurderinger av bankens største leverandører på IKT- og daglig-

bankområdet. Gjennom gjeldende retnings linjer for banker når det gjelder 

utkontraktering er banken forpliktet til å legge til grunn egne etiske retnings-

linjer i sine vurderinger, samt å være spesielt oppmerksom på overholdelse 

av menneskerettigheter hos sine leverandører. Bankens etiske retningslinjer 

bygger på bankens ti  prinsipper for verdigrunnlag og uttrykker bankens 

holdning til mange aspekter innen ESG.

Banken vurderer likevel at området for ansvarlige innkjøp bør utvikles.   

Pareto Bank ønsker å utarbeide en forbedret retningslinje og rutine som 

 stiller krav til mer detaljerte vurderinger av leverandørenes forhold til 

bærekraft, og  deres risiko knyttet til negativ påvirkning på miljømessige, 

samfunns messige og styringsmessige forhold. Banken ønsker å sette 

 tydeligere krav til bærekraft hos sine leverandører og planlegger å ha dette 

som agendapunkt i internkontrollgjennomgangen fremover. 

Banken vurderer etterlevelse av policyen og bankens grunnleggende verdier 

som god. Det vurderes likevel en ytterligere styrking av området fremover. 

Banken vil derfor vurdere å tematisere menneskerettigheter og bankens 

arbeid på området i den planlagte ESG-retningslinjen som skal utarbeides for 

banken. I tillegg er policy for etikk, samfunnsansvar og interesse konflikter 

gjenstand for regelmessig oppdatering. 

Ansvarlige innkjøp  
og  utkontrakteringer

BÆREKRAFTSRAPPORT 2020 20

PARETO BANK 



«VI SKAL VÆRE FØDSELS
HJELPERE FOR  FREMTIDENS 
PROSJEKTER, DA SETTER VI 
VARIGE SPOR»

André Solstad,  
Eiendomsfinansiering Pareto Bank
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Pareto Bank har en åpen kommunikasjon om sin virksomhet. Åpenhet 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 informas-

jon som skal deles. Det er viktig for banken at korrekt,  relevant og tids-

riktig  informasjon om bankens drift og utvikling deles med  interessenter. 

 Banken har egne nettsider for inverstorinformasjon, hvor års- og kvartals-

rapporter, 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. 

Åpenhet

Pareto Bank ønsker å bidra til et lavutslippsamfunn og en bærekraftig ut-

vikling. Bankens policy for etikk, samfunnsansvar og interesse konflikter 

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 miljø-

vennlig teknologi. 

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 heldigital 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 faxfunksjon heldigitalisert uten behov 

for papir. Pandemien har bidratt til en ytterligere funksjonalitetsutvikling. 

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 trolig vil vedvare også etter pandemien er over. Det 

siste året har ikke banken gjort en eneste bestilling av papir. Målsetningen 

fremover er å holde papirforbruket på et minimum. 

Pareto Banks egen 
 miljøpåvirkning

0
innkjøp av papir  

i 2020
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Bankens medarbeidere har liten grad av reiseaktivitet, og benytter elek-

troniske plattformer for både interne og eksterne møter.  Elektroniske 

samtale plattformer har dermed bidratt positivt til å redusere bankens 

miljø påvirkning. 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 signerte papirer. I tillegg har bankens 

medarbeidere hatt utstrakt bruk av hjemmekontor under pandemien og på 

denne måten redusert sin miljøpåvirkning fra daglige jobbreiser  vesentlig. 

Banken tror hjemmekontor vil bli benyttet til en viss grad etter at  pandemien 

er over, slik at medarbeidere vil reise mindre til og fra jobb også i fremtiden. 

Digitale møter vil også i fremtiden være en mye brukt løsning. 

I 2020 flyttet banken inn i nye lokaler i Dronning Mauds gate 3. Lokalene er 

moderne, energieffektive med gjenvinningsanlegg og i umiddelbar nærhet til 

offentlig transport. Bygget er BREAM Excellencesertifisert og holder den 

høyeste miljøstandarden som tilrettelegger for god inneklima håndtering, 

belysning, isolasjon og avfallhåndtering som bidrar ytterligere til reduksjon 

av bankens miljøavtrykk. 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 inn-

kjøp av mat fra lokale leverandører og unngå mat som inneholder palmeolje, 

e-stoffer og andre ikke-naturlige ingredienser. 

Banken vil i policy for bærekraft ytterligere tilrettelegge for en enda mer 

miljøvennlig arbeidshverdag.

Pareto Bank tar samfunnsansvar. I 2021 ble det gjennomført en spørre-

undersøkelse blant bankens medarbeidere vedrørende hvordan banken 

kan bidra positivt til samfunnet. Undersøkelsen viste et høyt  engasjement, 

en villighet til å gi tid, også fritid, og da spesielt tilknyttet arbeid med 

barn og  ungdom. Banken har av den grunn nettopp inngått et samarbeid 

med Blå Kors. Blå Kors er den største ideelle aktøren innen alkohol, rus 

og  avhengighet i Norge. Organisasjonen arbeider kontinuerlig med fore-

byggende tiltak spesielt rettet mot barn og unge, samt med behandling og 

oppfølging. Rus er en stor samfunnsutfordring og Blå Kors har i over hundre 

år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller 

indirekte rammet. Sammen med Blå Kors ønsker Pareto Bank å sette spor for 

fremtiden, og banken skal gjennom perioden 2021–2022 samarbeide med 

Blå Kors om tilbud til barn om ferier, aktivitetsdager og dugnader knyttet 

blant annet til Barnas Stasjon.

Samfunnsansvar  
i Pareto Bank

Breeam Excellence 

 sertifisert kontorbygg

Samarbeid med  

Blå Kors

BÆREKRAFTSRAPPORT 2020 23

PARETO BANK 



PARETO BANK ASA

Dronning Mauds gt. 3
Postboks 1823 Vika
N-0123 Oslo
 
Telefon: +47 24 02 81 20
Faks: +47 24 02 81 10
E-post: post@paretobank.no
Internett: paretobank.no 
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