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Drivkraft for 
bærekraftig vekst
Hvordan skal Lokalbanken bidra til 
grønn omstilling? 

MAJKEN HAUKNES 24.11.2022



Visjon
En drivkraft for 
vekst på Helgeland





ESG-krav – fra ord til handling

• Parisavtalens mål gjelder også bedrifter og banker.

• Vi må alle lage planer for å levere utslippskutt mot 2030 

og 2050.

• Personvern, IT-sikkerhet, og bekjempelse av økonomisk 

kriminalitet.

• Åpenhetsloven som skal fremme grunnleggende 

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.



Hvorfor #1: Reguleringer

• Nye kraftfulle reguleringer på vei.

• I hovedsak felles, europeiske reguleringer.



Handlingsplan for bærekraftig finans

Mål:

1. Fra fossilt til fornybar:
Vri kapitalstrømmer mot bærekraftige investeringer for å 

oppnå bærekraftig og inkluderende vekst.

2. Fra grått til grønt:
Håndtere finansiell risiko som følge av klimaendringer og 

sosiale utfordringer.

3. Kunnskap i næringskjeden:
Fremme åpenhet i finansielle og økonomiske aktiviteter.



Hvorfor #2: Krav og forventninger fra leverandører

• Klima

• Naturmangfold

• Etiske retningslinjer for ansatte og leverandører

• Likestilling og mangfold

• HMS

• Humankapital

• Personvern og datasikkerhet

Det er ikke bare EU og myndigheter som krever bærekraft.



Hvorfor #3: Krav og forventninger fra kunder

• Unge mest opptatt av bærekraft.

• Kvinner mer enn menn.

• Økende andel opptatt av bærekraft.

• Informasjon avgjørende for bærekraftige valg.

• Avgjørende for å lykkes!





• Vil påvirke tilgang til finansiering.

• Vil påvirke pris på finansiering.

Nr 1. Finansiering



Vurdere klimarisiko 

• Redusere kundenes klimarisiko

• Høyere krav

• Samarbeid

• Bidra til reduksjon av risiko

• Privatmarkedet

• Bedriftsmarkedet



Det gir positivt utslag på søknaden hvis aktiviteten bidrar vesentlig til minst 
ett av de seks definerte miljømålene (EUs taksonomi):

Helgelandsløftet
bidrar til en bærekraftig utvikling på Helgeland

Vi utelukker drivkraftmidler hvis aktiviteten:

1. Er ekskluderende for grupper eller enkeltpersoner.

2. Aktiviteten forårsaker vesentlig skade på noen av 
de seks identifiserte miljømålene.

1. Begrense klimaendringer

2. Klimatilpasning

3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser

4. Omstilling til en sirkulær økonomi

5. Forebygging og kontroll av forurensing

6. Beskyttelse og restaurering av biologisk mangfold
og økosystemer

Strategiske føringer



Idrett

Kultur

Kompetanse

Samfunnsutvikling

Satsningsområder





Nord-NorgeLøypemeldingen 2022
Nord-Norge



Kristiansand

Næringsforeningene for Alta, Hammerfest, Tromsø, 
Bodø, Narvik, Vest-Lofoten, Øksnes og Rana.

Sogn og Fjordane Næringsråd 

Næringsforeningen i Ålesund-regionen

Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i hvordan 
virksomheter jobber med bærekraft og grønn omstilling

Antall 
respondenter

770
fordelt på 17 

næringsforeninger

Bergen Næringsråd

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Kristiansund og Nordmøre 
Næringsforum

Ulstein Næringsforum 

Vestnes Næringsforum 

Næringsforeningene for Ålesund, Vestnes, 
Ulstein, Kristiansund og Nordmøre, og Sogn og 
Fjordane 

Nordvest

Trondheim

Stavanger

15 %
24 %

17 %
14 %

16 % Region Nord Alta 
Næringsforening

Næringsforeningen i 
Tromsøregionen

Bodø Næringsforum

Narvikregionen Næringsforening 

Vest-Lofoten Næringsforening

Øksnes 
Næringslivsforening

Ranaregionen 
Næringsforening

Hammerfest Næringsforening

Bergen14 %

Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen 
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1. Styring og ledelse av bærekraft

1. Påvirkning og regulering

1. Bærekraftsrapportering

1. Klimafotavtrykk og klimarisiko

Hovedfunn
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Styring og ledelse av 
bærekraftsarbeidet 



28 %
svarer at ingen i styret har et uttalt 
bærekraftsansvar, mens 64 % svarer at 
hele styret har det.

Store forskjeller i hvor ansvaret for  
bærekraftsarbeidet er plassert i virksomheten

26 %
har en egen bærekraftsansvarlig. 
Dette er en økning på 10 % fra fjorårets 
undersøkelse. Samtidig har 23 % fortsatt ikke 
formalisert arbeidet. 

1 %

64 %

28 %

7 %

<10 ansatte 11-100 ansatte >100 ansatte

15 %

23 %

8%

26 %

20 %

7 %

Flere roller i 
ledelsen

Ikke 
formalisert

Bærekrafts-
ansvarlig, 
kombinert med 
andre 
ansvarsområder

Bærekrafts-
ansvarlig

Daglig 
leder

Annet

N = 110 N = 118

Hele styretEn dedikert
styrerepresentant

Ingen i styret har et 
uttalt ansvar for 
virksomhetens 
bærekraftsarbeid

Annet
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Få selskaper har dedikert flere årsverk til bærekraftsarbeidet 

Færre enn 
1 årsverk

1-2 
årsverk

0 
årsverk

3-6 
årsverk

Mer enn 
10 årsverk

7-10 
årsverk

Grafen viser hvor mange årsverk som dedikeres til bærekraftsarbeid i 
virksomheten80 %

av virksomhetene har dedikert færre 
enn 1 årsverk til bærekraftsarbeidet, 
hvorav 12 % av disse har ingen årsverk. Det er 
6 % som har dedikert mer enn 2 årsverk.



Manglende kapasitet og ressurser er den største utfordringen i 
bærekraftsarbeidet

58 %
Manglende 
kapasitet/ressurser.

28 % 
Manglende kompetanse/ 
kunnskap.

21 % 
Bærekraftige investeringer er ikke 
økonomisk lønnsomt foreløpig.



Bidraget til et mer bærekraftig samfunn er hovedmotivasjonen for 
bærekraftsarbeidet

71 %
vissheten om at 
virksomheten bidrar til 
å gjøre samfunnet 
mer bærekraftig.

46 %
imøtekomme nye krav 
fra kunder og andre 
interessenter. 

41 % 
bli en mer attraktiv 
arbeidsplass for 
eksisterende og nye 
ansatte.

34 %
skape vekst og nye 
inntektskilder.
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Påvirkning og
regulering



Flest mener at kunden har størst påvirkningskraft i verdikjeden

75 %
av virksomhetene peker på at det er 
kundene som har mest makt til å 
påvirke krav, forutsetninger og forventninger i 
verdikjeden. Dette gjenspeiles nasjonalt.
.

2
1

Kunder

Eiere og 
leverandører

Myndigheter og 
offentlige instanser

3



Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, 
og skal bidra til å forebygge 

menneskerettighetsbrudd og 
uanstendige arbeidsforhold i 
virksomhetens leverandørkjede.

Store og øvrige foretak som omfattes 
av loven plikter å:

1

2

3

Utføre aktsomhetsvurderinger

Redegjøre regelmessig for disse 
vurderingene

Gi informasjon til enhver som retter 
en skriftlig forespørsel om det

Åpenhetsloven skal
sikre sosialt bærekraftige 
leverandørkjeder

80%
av virksomhetene med over 50 ansatte 
har påbegynt tiltak for å sikre overholdelse 
av kravene i åpenhetsloven. 

34% 39 %*nasjonalt

av alle virksomhetene har påbegynt tiltak
for å sikre overholdelse av kravene i åpenhetsloven. 



Kompetansegap knyttet til hva EU-taksonomien er 
og hva den innebærer for virksomheten

Nord-Norge

14 % 63 % 23 %

0 % 100 %

Nasjonalt

22 % 54 % 23 %
Har god kontroll på hva EU-
taksonomien er og hva den 
innebærer Har hørt om EU-taksonomien, men 

har ikke god kontroll på hva den 
innebærer

Har ikke hørt om EU-
taksonomien

0 % 100 %

Har god kontroll på hva EU-
taksonomien er og hva den 
innebærer

Har hørt om EU-taksonomien, men 
har ikke god kontroll på hva den 
innebærer

Har ikke hørt om EU-
taksonomien

N = 120

N = 770
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Bærekraftsrapportering



42 % 
har gjennomført en 
vesentlighetsanalyse med hensikt å 
kartlegge hvilke bærekraftstema virksomheten 
skal fokusere på.

63 %
sier de jobber strukturert med 
bærekraft. Det innebærer tiltak som aktiv 
prioritering, oppfølging, måling eller rapportering.

Mange viser til strukturert 
bærekraftsarbeid, men mange har ikke 
gjennomført en vesentlighetsanalyse

72 %*nasjonalt

42 %*nasjonalt

Dobbel vesentlighetsanalyse
Forhold knyttet til miljø, sosiale forhold og 

virksomhetsstyring

Virksomheten sin påvirkning på miljø, sosiale 
forhold og virksomhetsstyring



Flertallet rapporterer i egen bærekraftsrapport 

Årsrapport

Integrert årsrapport

Mor- eller datterselskap 
sin rapportering

Egen bærekraftsrapport

Annet, f.eks på 
virksomheten sin nettside

60 %
av virksomhetene rapporterer på 
bærekraft, som er en positiv økning på 21 
% fra fjorårets undersøkelse. Av disse 
rapporterer kun 11 % i en integrert 
årsrapport.

51 %*nasjonalt



Svært få rapporterer i henhold til 
internasjonale standarder eller 
rammeverk

Kun 21 % av de som 
rapporterer på bærekraft, 
rapporterer i henhold til 

internasjonale standarder 
eller rammeverk. 

Rapporterer 
etter et eller 

flere rammeverk

Rapporter uten 
rammeverk

Vet ikke Totalt

GRI Standards benyttes av 
11 % av respondentene 

UN Global Compact benyttes 
av 7 % av respondentene

Greenhouse Gas Protocol 
benyttes av 13 % av 
respondentene 

Standarder og rammeverk som benyttes mest:

TCFD benyttes av 4 % av 
respondentene



Mange prioriterer 
FNs bærekraftsmål

36

54 %

46 %

Hele 70 % av respondentene i Nord-Norge 
svarte at virksomheten aktivt har prioritert 
hvilke bærekraftsmål de skal fokusere på, 

mot 59 % av respondentene i fjor. 

1
2 3

51 %
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Klimafotavtrykk og
klimarisiko



Under halvparten har et 
klimaregnskap over virksomhetens 
utslipp Av de virksomhetsom har utarbeidet klimaregnskap, inkluderes 

følgende utslipp:

Respondentene kunne velge flere alternativer, for eksempel at de har inkludert både scope 1 og 2. 

Scope 1 - Direkte 
utslipp fra kilder 

som virksomheten 
selv eier eller 

kontrollerer, f.eks. 
forbruk av drivstoff 

og utslipp av 
kjølegasser

Scope 2 - Utslipp 
knyttet til 

produksjon av 
innkjøpt energi

Scope 3 -
Indirekte utslipp i 

verdikjeden, f.eks. 
knyttet til kjøp av 
varer og tjenester 
og bruk av solgte 

produkter

46 %
har utarbeidet et klimaregnskap 
som viser virksomhetens 
klimagassutslipp. Det er en økning på 7 
% fra fjorårets undersøkelse.
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Flertallet jobber aktivt for å kutte utslipp, men manglende tallbaserte mål 
for kutt gjør det krevende å vise til faktisk reduksjon

32 %
har satt konkrete, tallbaserte mål for 
utslippskutt. Likevel svarer 62 % at deres 
virksomhet jobber aktivt for å kutte utslipp.

N = 120

6 % 
kjøper klimakreditter hvert år eller har 
gjort det tidligere, for å kompensere for 
virksomhetens utslipp. 



Få har gjort klimarisikoanalyser

27 %
har gjort analyser av hvordan 
klimaendringer, klimapolitikk og 
overgang til lavutslippssamfunn vil 
kunne påvirke virksomheten, enten 
kvalitative eller kvantitative. 

Heidi

Fysisk risiko

Risiko knyttet til akutte 
klimaendringer som for eksempel 
flom og ekstremnedbør, eller varige 
klimaendringer som kan endre 
omgivelsene virksomheten befinner seg 
i, slik at grunnlaget for å drive næring 
endres eller ikke lenger er til stede.

Overgangsrisiko

Risiko knyttet til for eksempel 
strengere klimakrav og ny teknologi
som kan gi endring i etterspørselen etter 
produkter og tjenester.

2

Klimarisiko
handler både om hvordan 
de fysiske konsekvensene 

av klimaendringer vil 
påvirke natur og samfunn, 
og hva overgangen til et 

samfunn med netto 
nullutslipp vil innebære for 

virksomheten.

1



Last ned rapporten her og kontakt oss gjerne:

Heidi Elisabeth Larsen
Senior Associate
+47 993 25 123
heidi.e.larsen@pwc.com

Marius Bjerga Waagen
Manager
+47 913 48 616
marius.waagen@pwc.com 
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