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1 BAKGRUNN  
Sparebanken Sør konsernet har utarbeidet en policy og retningslinjer for arbeids- og menneskerettigheter og 
ansvarlig innkjøp. Som en del av Sparebanken Sør konsernet gjelder også policy og retningslinjer for 
Sørmegleren AS og Sørmegleren Telemark AS, og den er tilpasset Sørmegleren og vår drift.  
 
Sørmegleren er et eiendomsmeglerforetak mad 18 lokasjoner fordelt i Agder fylke og Vestfold og Telemark 
fylke.  Sørmegleren har mer enn 30 prosent markedsandel på Sørlandet og har tatt en solid posisjon i Vestfold 
og Telemark. Sørmegleren er eid av Sparebanken Sør, Sørlandet Boligbyggelag og Porsgrunn Bamble 
Borgestad Boligbyggelag. Sørmegleren formidler eiendomsmegling samt det som naturlig står i forbindelse 
med dette. Våre kunder betjenes gjennom en kombinasjon av salgskontorer og digitale løsninger. 
Forretningsvirksomheten utøves innenfor rammen av selskapets strategi, eierstyring- og selskapsledelse, 
etiske retningslinjer og i henhold til regulatoriske rammebetingelser.   
 
Åpenhetsloven omfatter arbeids- og menneskerettigheter, det vil si sosiale forhold, og innkjøp fra 
leverandører, forretningsforbindelser og kommunikasjon med allmennheten.  
 

2 FORMÅL 
Formål med denne policy er å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og 
virksomhetsstyring hos leverandører og forretningsforbindelser.   
 
Formålet med policyen er å:  

• bidra til bevisstgjøring og synliggjøring av vårt arbeid, ansvar og forpliktelser med hensyn til arbeids- 
og menneskerettigheter og virksomhetsstyring 

• bidra til bevisstgjøring og synliggjøring av våre forventninger og krav til arbeid- og 
menneskerettigheter, også hos våre leverandørers virksomhetsstyring  

• sikre at vårt arbeid og praksis med hensyn til arbeids- og menneskerettigheter og virksomhetsstyring 
er tilfredsstillende, i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføres på en etisk og forsvarlig måte 

• redegjøre for våre rutiner, systemer og metodikk mv. i arbeidet med arbeids- og 
menneskerettigheter og virksomhetsstyring  

• sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for arbeids- 
og menneskerettigheter i henhold til åpenhetsloven 

 

3 MÅLGRUPPE  
Policen gjelder for Sparebanken Sør konsernet, som Sørmegleren er en del av.  
 

4 RAMMEBETINGELSER 

4.1 Lover og retningslinjer 
Følgende lover og retningslinjer gjelder: 
Sosiale forhold: 

• Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene 
• Allmenngjøringsloven og allmenngjorde tariffavtaler 
• Aktivitet- og redegjørelsesplikten 
• Åpenhetsloven 
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Sparebanken Sør konsernet forplikter seg til å følge all relevant lovgivning.  
 
Virksomhetsstyring: 

• Regnskapsloven § 3-3 c 
• Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) 
• Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften) 
• Straffelovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet og korrupsjon 
• Personopplysningsloven herunder Personvernforordningen (GDPR) 

 
Lovgivningen i de land som leverandører opererer i skal etterleves.   
 
Sparebanken Sør konsernet forplikter seg til å følge all relevant lovgivning, og forventer og vil arbeide for å 
sørge for at våre leverandører følger lovgivningen som er relevant for deres virksomhet i de markedsområder 
de opererer i.  
 

5 RETNINGSLINJER  
Retningslinjer for overholdelse av Åpenhetsloven gjelder ivaretakelse av grunnleggende 
menneskerettigheter, retten til anstendige arbeidsforhold og åpenhet overfor allmennheten. 
 
Sparebanken Sør konsernet har som målsetning å:  

• unngå å forårsake, eller bidra til, negative konsekvenser for grunnleggende menneske- og 
arbeidsrettigheter  

•  forhindre eller redusere negative konsekvenser for grunnleggende menneske- og 
arbeiderrettigheter  

• bidra positivt til å forbedre grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter for alle, herunder 
sårbare grupper 

Med de grunnleggende menneskerettighetene menes i disse retningslinjene:  
• De internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i 
arbeidslivet. 
 

Med anstendige arbeidsforhold menes i disse retningslinjene:  
• Arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter (som definert over), samt helse, miljø og 

sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av. 
 
Punktene nevnt under er identifisert blant annet på bakgrunn av kunnskap og erfaringer om egen virksomhet 
og bransjen vi er en del av. De identifiserte risiko- og fokusområdene som er nevnt ovenfor kan endre seg i 
tråd med utviklingen og tiden, og er derfor gjenstand for kontinuerlig vurdering.   
 

5.1 Arbeids – og menneskerettigheter (internt) 
Sørmegleren arbeider systematisk med å sikre at arbeids- og menneskerettigheter blir godt ivaretatt ovenfor 
våre ansatte. Vi forventer at alle ledere i selskapet skal opptre med integritet og fremme en etisk kultur som 
respekterer alle mennesker.  
Vi utfører årlig risikovurdering knyttet til arbeids- og menneskerettigheter, for å identifisere, forhindre og 
redusere risiko og konsekvenser gjennom hele vår virksomhet. 
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Gjennom risikovurderingen gjennomføres det vurderinger av de ulike aspektene som faller inn under arbeids- 
og menneskerettighetene. Dersom det identifiseres at vår virksomhet ikke drives i samsvar med disse 
retningslinjene, må det vurderes om og hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. Hvilke tiltak som kan være 
aktuelle må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I tilfeller med høy alvorlighetsgrad skal det i tillegg 
vurderes om det skal meldes ifra til relevante offentlige myndigheter. 
 
Basert på vår erfaring og kunnskap i bransjen vi arbeider innenfor, i tillegg til konkrete risikobetraktninger, er 
følgende risiko- og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:  

• Likestilling mellom kjønnene, herunder lik lønn for likt arbeid av lik verdi 
• Ingen diskriminering uansett grunnlag 
• Rett til sosial sikkerhet 

 
Følgende risiko- og fokusområder er identifisert som de mest vesentlige innen grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold: 

• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
• Gode og trygge arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 
• Rimelige begrensninger i arbeidstid 
• Arbeide for å øke mangfoldet i Sørmegleren 

 

5.2 Ansvarlig innkjøp (eksternt)  
Sørmegleren arbeider systematisk for å identifisere leverandørers risiko forbundet med arbeids- og 
menneskerettigheter og virksomhetsstyring.  
Sørmegleren gjør vurderinger knyttet til eksempelvis anskaffelser, valg av leverandører, kontraktsoppfølging 
m.m. Vi utfører risikovurdering knyttet til arbeids- og menneskerettigheter og virksomhetsstyring for å 
identifisere, forhindre og redusere risiko og konsekvenser gjennom hele vår virksomhet.  
Vurderinger av leverandører foretas på individuelt grunnlag, og på bakgrunn av de reelle omstendighetene.  
Dersom det identifiseres at leverandørens virksomhet ikke drives i samsvar med disse retningslinjene, må 
det vurderes om og hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. Hvilke tiltak som kan være aktuelle må 
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og kan være alt fra gjenoppretting eller kompenserende tiltak 
(eksempelvis mer faktainnhenting, opplæring eller disiplinære tiltak). I tilfeller med høy alvorlighetsgrad skal 
det i tillegg vurderes om det skal meldes ifra til relevante offentlige myndigheter. 
 
Basert på vår erfaring og kunnskap med leverandører og bransjen vi arbeider innenfor, i tillegg til konkrete 
risikobetraktninger, er følgende risiko- og fokusområder identifisert som de mest vesentlige:  

• Likestilling mellom kjønnene, herunder lik lønn for likt arbeid av lik verdi 
• Ingen diskriminering uansett grunnlag 
• Rett til sosial sikkerhet 
• Ingen barnearbeid 
• Ingen tvangsarbeid 

 
Følgende risiko- og fokusområder er identifisert som de mest vesentlige innen grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold hos våre leverandører: 

• Rett til foreningsfrihet og å organisere seg 
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
• Gode og trygge arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 
• Rimelige begrensninger i arbeidstid 
• Rett til rettferdig lønn, herunder minstelønn 
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5.2.1 Virksomhetsstyring hos leverandører 
Sparebanken Sør konsernet forplikter seg til å respektere grunnleggende lover og regler for 
virksomhetsstyring.  
 
Sparebanken Sør konsernet har som målsetning å:  

• redusere eller eliminere uønsket risiko knyttet til virksomhetsstyring hos leverandører  
• påvirke leverandører til å etablere styringsdokumenter, systemer, KPI er, og åpent rapportere om 

virksomhetsstyring 
• påvirke leverandører og forretningsforbindelser til god selskaps- og eierstyring 
• vektlegge positiv og negativ risiko og forhold knyttet til virksomhetsstyring ved valg av leverandør 
• årlig rapportere overordnet risikobilde for virksomhetsstyring hos leverandører 

 
Basert på vesentlighetsanalyser, vår erfaring og kunnskap med leverandører og bransjen vi arbeider innenfor, 
i tillegg til konkrete risikobetraktninger, er følgende risiko- og fokusområder identifisert som de mest 
vesentlige:  

• Risiko for å ikke etterleve prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse 
• Risiko for å ikke etterleve prinsipper for god forretningsetikk 
• Risiko for å bidra til økonomisk kriminalitet og korrupsjon 
• Risiko for å bidra til hvitvasking og terrorfinansiering 

 
 

6 OPPFØLGING OG INFORMASJON 
Sørmegleren har tydeliggjort hvor enhver som skulle ønske informasjon om de vurderinger vi har gjort, kan 
henvende seg. Slike henvendelser håndteres i tråd med Åpenhetsloven.  
 

7 OPPDATERING 
Denne policy skal oppdateres årlig, og ved endringer i de reelle omstendighetene eller risikobildet. 
 
 
 
 


