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Denne rapport er en redegørelse om samfundsan-
svar for Spar Nord Banks A/S, CVR nr. 13737584, for 
perioden 1/1-2018 til 31/12-2018. Den er en del af 
ledelsesberetningen i Spar Nord Bank A/S årsrap-
port for 2018. Med redegørelsen imødekommer Spar 
Nord Banks A/S kravene i regnskabslovens §135b.

Spar Nord Bank A/S har endnu ikke færdiggjort en 
politik for menneskerettigheder. Spar Nord Bank 
A/S vurderer pt., at bankens egne aktiviteter ikke 
har stor indvirkning på menneskerettighederne, ikke 
medfører væsentlige risici for menneskerettigheder-
ne og at vi har relativt begrænset mulighed for at 
påvirke menneskerettighederne effektivt gennem 
egne initiativer.

Rapportens indhold og data er genereret fra egne 
og leverandørers data og stikprøvevis kontrolleret 
internt. 

Spar Nord Bank A/S sætter pris på feedback fra 
det omgivne samfund og modtager gerne forslag, 
kommentarer og spørgsmål. Kontakt Kommunikati-
onsdirektør Ole Madsen på oma@sparnord.dk eller 
telefon 25 27 05 80.
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Ved indgangen til 2019 blev Spar Nord udpeget til 
systemisk vigtigt pengeinstitut i Danmark. Dermed 
skærpes samfundets krav til vores soliditet og kun-
dernes opmærksomhed på vores ageren yderli-
gere. Det samme gør vores eget blik på bankens 
samfundsansvar, og derfor vil vi i 2019 udvikle en ny 
arbejdsmodel og en ny strategi for samfundsansvar 
i Spar Nord. Sammen vil ledelse, medarbejdere og 
øvrige interessenter sætte den fremtidige retning, 
og arbejdet organiseres omkring vores kerneværdi 
Ordentlig, der har lyst vejen op for os gennem 195 
år.

Efter et år hvor bankernes samfundsansvar kom ne-
gativt på dagsordenen, er det ikke blot Spar Nords 
ansvar at bidrage til, at principper som ordent-
lighed og bæredygtighed fremmes i sektoren og i 
samfundet. Det er også Spar Nords ansvar at være 
med til at finde nye modeller for samfundsmæssig 
bæredygtighed i bankdrift, der fremmer vores og 
kommende generationers muligheder i livet.

Derfor gør denne rapport ikke blot status på politik-
ker og resultater for arbejdet med samfundsansvar 
i 2018 – den giver også et blik ind i de ambitioner, vi 
har for det fremtidige arbejde. 

God læselyst.

Lasse Nyby
Administrerende direktør

Spar Nord Bank 2018

Forord
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Strategiske mål og governance
På kort sigt arbejder Spar Nord på at forankre 
arbejdet med CSR i organisationen. Arbejdet er i 
gang, og vi forbereder nu de strategiske, ledelses-
mæssige og organisatoriske ressourcer, der skal 
mønstres for at realisere CSR-visionen. Første skridt 
på rejsen er opdatere CSR-politikkerne og styrke 
rapporteringen.

På længere sigt er målet at udøve CSR, der skaber 
positiv forandring for kunderne, for medarbejderne, 
for samfundet, for miljøet og for forretningen. Det er 
ligeledes et mål at kommunikere vores CSR-arbejde 
og resultaterne heraf til offentligheden med henblik 
på at fremme generelt kendskab til bæredygtige 
principper.

Forretningsmodellens risici
Spar Nords forretningsmodel indeholder, som alle 
andre bankers, en række naturlige risici. 

Derfor er vi særligt opmærksomme på opgaverne 
i at vedligeholde og udvikle en agil og adfærds-
mæssigt sund organisation, der bliver bedre i stand 
til at imødegå de stadigt flere trusler mod forretnin-
gen, kunderne og samfundet. Det er målet, at risici 
afdækkes med politik og handlinger, så vi undgår 
at bevæge os ind i etiske og lovgivningsmæssige 
gråzoner. 

Vi er derfor særligt opmærksomme på, at lokalt 
engagement og personlige relationer går hånd i 
hånd med etiske retningslinjer og løbende udlåns-
kontrol, at hvidvask, korruption og terrorfinansiering 
også findes og kan have sit udgangspunkt i Dan-
mark. Vi alle sørger desuden for, at udlånsengage-
menter screenes for interessekonflikter og etiske 
uregelmæs sigheder samt at underleverandører og 
kæder af underleverandører screenes så langt som 
muligt bagud, så det sikres, at vores leverance lever 
op til Spar Nords etiske og lovmæssige standarder.

Forretningsmodel
Spar Nord er en landsdækkende bank med 386.000 
kunder, 1.518 medarbejdere og flere tusinde små og 
store leverandører. Forretningens primære indtje-
ningsenheder er Spar Nords lokale banker samt 
Handels- og Udlandsområdet, der støttes af sup-
port- og servicefunktioner i hovedsædet i Aalborg. 
Det forretningsmæssige fokus er privatkunder og 
små og mellemstore virksomheder, der tilbydes alle 
former for finansiering, rådgivning og finansielle 
produkter.

De lokale banker tildeles stor forretningsmæs-
sig autonomi, og forpligtes på at engagere sig i 
lokalt foreningsliv og kultur som sponsor og donor. 
Dermed rækker Spar Nord ud med ønsket om at 
spille en rolle i mange flere end vores egne 386.000 
kunders liv, og derfor er det afgørende for banken 
at tage medansvar og spille en positiv rolle i relati-
onerne til individet såvel som samfundet.

Tilgang til CSR
Mens markeds-, kunde- og rapporteringskrav 
skærpes, vokser CSR-arbejdets betydning for om-
dømmet og for forretningen. Ordentlighed og  
ansvarlighed er i dag en forudsætning for at til-
trække og fastholde kunder og medarbejdere, og 
derfor arbejder Spar Nord på at lade CSR-arbej-
det påvirke alt fra langsigtede strategier til lokale 
aktiviteter. Spar Nord ser CSR som andet og mere 
end pleje af omdømme. Vi betragter det som et 
kompetenceområde, der kan være med til at udvik-
le forretningen.

Spar Nord ønsker at udnytte de forretningsmæssige 
potentialer, der ligger i at arbejde med samfunds-
ansvar. Dels gennem forretningsmæssig operationa-
lisering og organisatorisk forankring af det ansvar, vi 
tager gennem det lokale engagement. Dels gen-
nem styrkelse af nærværet i personlige og digitale 
relationer. Vi tror på, at  ordentlighed og ansvarlig-
hed fremmer vores vision om at være den personli-
ge bank i en digital verden.

Spar Nord Bank 2018

Samfundsansvar
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Spar Nord Bank 2018

Spar Nords CSR-vision 

Vi vil være kendt af kunder,  
medarbejdere og omverden for at 
være en solid, personlig og innovativ 
bank, der tager medansvar for at  
styrke sammenhængskraften i  
samfundet. 

Spar Nords værdier

Kompetent Ambitiøs
Nærværende Ordentlig
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Spar Nord Bank 2018

Nøgletal

Skat
Spar Nord er én af de største skatteydere i Nordjyl-
land og blandt de 50 største på landsplan. I 2018 
var bankens direkte skattebetaling på 184 mio. kr. 
(2017: 262 mio. kr.)

184 mio. kr.

Bedste image privatkunder 

73,5 (score 0-100) 

62,27* i gennemsnit, 6 største banker i DK 

Størst tilfredshed erhvervskunder

8,5 (score 0-10) 

7,92* i gennemsnit, 6 største banker i DK 

*) Se data side 23

Kunder
Spar Nord har fokus på helhedsorienteret rådgiv-
ning af privatkunder samt mindre og mellemstore 
virksomheder. Banken betjener i alt 386.000 kunder 
fordelt på 352.000 privatkunder og 34.000 erhvervs-
kunder

2009-2018

+ 122.000
kunder

Kundetilfredshed
Spar Nord har stort fokus på kundetilfredshed og 
følger løbende op på kundernes oplevelse, når de 
har været i kontakt med banken.

Markedsandele
Spar Nord er markedsledende i Nordjylland med 
en markedsandel (antal privat- og erhvervskunder i 
forhold til den samlede population) i niveauet 32 %. 
Bankens nationale markedsandel er i niveauet 4 %. 

32 %

4 %

Forretningsomfang
Spar Nords samlede forretningsomfang er på 244,2 
mia. kr.: Bank- og leasingudlånet er på 39,6 mia. kr. 
og volumen af formidlede realkreditlån er på 80,9 
mia. kr. Det samlede indlån er på 50,8 mia. kr., 
kunderne har 14,8 mia. kr. i puljeordninger og 46,1 
mia. kr. i værdipapirdepoter. 

Forretningsomfang 2017

241,4 mia. kr.
Forretningsomfang 2018

244,2 mia. kr.

Medarbejdere
Spar Nord har 1.518 medarbejdere, hvoraf 1.020 er 
beskæftiget i de lokale banker, 74 i Handels- og 
Udlandsområdet og 424 i de centrale funktioner. 

2018

1.518
1.538 medarbejdere i 2017
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Spar Nord Bank 2018

Nøgletal

En kæde af lokale banker
Spar Nord blev grundlagt i Aalborg i 1824, og Nord-
jylland er stadig bankens hjemmebane. Siden 2001 
har Spar Nord etableret sig som en landsdækkende 
kæde af lokale banker. 

I årene siden vækststrategien blev indledt, har 
Spar Nord tilkøbt og etableret 51 afdelinger uden 
for Nordjylland, mens 67 afdelinger er lukket eller 
sammenlagt. 

Ultimo 2018 er 27 af bankens 49 afdelinger, 62% af 
den samlede kreditformidling og 57% af det samlede 
forretningsomfang placeret uden for Nordjylland.

Nordjylland Uden for Nordjylland

63

2001

65
2

2018

22

49

27

2009

48

77

29

Filialantal

Nordjylland Uden for Nordjylland

190.000

2001

198.000

8.000

2009

193.000

264.000

71.000

2018

176.000

386.000

210.000

Bankindlån

Kunder

Nordjylland Uden for Nordjylland

12,4

2001

14,6

2,2

2018

13,2

34,5

21,3

2009

21,0

30,1

9,1

Bankudlån
Mia. kr.Mia. kr.

Nordjylland Uden for Nordjylland

11,4

2001

12,2

0,8

2018

22,9

48,6

25,7

2009

22,2

29,5

7,3
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Spar Nords bankdrift påvirker vores omverden. Det 
gælder filialdriftens påvirkning af medarbejdernes 
fysiske og psykiske arbejdsforhold. Det gælder 
miljøpåvirkning gennem bygningsdrift, indkøb og 
transport. Det gælder vores rolle som forvaltere af 
investeringer og dens konsekvenser for privatkunder, 
virksomheder og samarbejdspartnere i og udenfor 
vores værdikæde. 

Det er imidlertid ikke alle områder, vi kan påvirke 
med lige stor effektivitet, og derfor er vores indsats 
prioriteret efter, hvor vi har størst mulighed for at 
bidrage.

Spar Nord Bank 2018

Principper og prioriteringer 2018

Vi vil være compliant på 

• IT-sikkerhed
• Anti-korruption
• Anti-hvidvask
• Økonomisk stabilitet
• Ansvarlige investeringer
• Ansvarlige udlån
• Medarbejderforhold
• Arbejdsmiljø

Vores særlige fokusområder er

• Lokalt engagement
• Digital innovation
• Finansiel forståelse

FN’s bæredygtighedsmål
FN’s bæredygtighedsmål udgør 17 konkre te mål, som forpligter alle FN’s med lems lande til helt at afskaffe 
fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige 
jobs og mere bæredygtig vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke instituti-
oner og på at styrke internationale partnerskaber. 

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økono misk og miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed 
og internationalt sam arbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare 
udviklingsresultater. 

Spar Nord støtter målene og fokuserer sin indsats for samfundsansvar på målene 4, 8 og 11.
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Risici
Digitaliseringen af forretningsmæssige og sociale 
relationer udgør en risiko for den lokale sammen-
hængskraft og de personlige relationer og enga-
gementer, der er nødvendige for at skabe foran-
dring og fremdrift i lokale fællesskaber. Stimuleres 
fysiske møder og praktisk samarbejde i lokale 
fællesskaber ikke, er der risiko for, at et område eller 
et kvarters attraktivitet og borgernes trivsel falder – 
begge dele til skade for borgernes muligheder og 
Spar Nords forretning. Den enkelte banks autonome 
og decentrale engagement i lokale fællesskaber 
rummer imidlertid også risici for kammerateri og 
nepotisme i relation til sponsorater og donationer.

Crowdfunding
I 2018 åbnede Spar Nord Fondens Crowdfun-
ding-platform. En vigtig fornyelse, der inviterer 
offentligheden til at supplere Spar Nord Fondens 
donationer til et projekt. Platformen hæver det 
økonomiske og det menneskelige engagement 
omkring de støttede projekter, da platformen lader 
flere støtte med mere og styrker samtalen om lokale 
initiativer. Med platformen kommer der ikke bare 
flere penge til projekterne, men også større indsigt i, 
hvad lokale fællesskaber kan opnå sammen.

Spar Nord bygger på en lokalt forankret forret-
ningsmodel og har i hele sin 195-årige historie 
været optaget af at indgå i sunde og bæredygtige 
økonomiske kredsløb med de lokalsamfund, vi driver 
bank i. Den lokalt forankrede model sætter os i 
stand til at bygge bedre relationer til kunderne, og 
den lader os medvirke til at skabe lokal sammen-
hængskraft gennem aktiv deltagelse i og støtte til 
lokale fællesskaber, initiativer og foreninger uden 
for banken. Det arbejde ønsker vi at fortsætte og 
styrke, da det bidrager positivt til såvel økonomisk 
som menneskelig værdiskabelse i samfundet og i 
banken.

I 2018 uddelte vi i samarbejde med Spar Nord 
Fonden et betydeligt millionbeløb i form af støtte 
og donationer til mere end hundredvis af lokale 
projekter og fællesskaber. Vi gør det, fordi vi tager 
medansvar for at stimulere trivsel, uddannelse og 
fællesskab overalt, hvor vi driver bank. Med indsat-
sen når vi ud til rigtig mange mennesker, og i 2018 
indledte vi arbejdet med at registrere effekten af 
indsatsen på lokalsamfundene og på forretningen. 
Registreringen intensiveres i 2019 og har til formål at 
øge effekten af sponsorater og donationer gennem 
indsigt og ideudvikling.

Spar Nord Bank 2018

Fokusområde Det lokale engagement

Sport og
fritid  
69%

Sport og fritid 
47 %

Miljø 1 %

Kultur 14%

Miljø 1 %

Socialt/
samfund 5%

Socialt/
samfund 
24 %

Andet 10%
Kulturr 21 %

Undervisning/læring 1% Undervisning/læring 7 %

Kategori Sponsorater Kategori Donationer
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IFTTT
I 2018 åbnede Spar Nord et udvalg af netbankens 
funktioner for integration med IFTTT. IFTTT står for ’IF 
This Then That’ og er en service, der lader digita-
le services forbinde med hinanden for at udvide 
brugeroplevelsen, påvirke adfærd og opnå synergi 
mellem digitale services. Med IFTTT kan man fx 
lade sin hjemmebelysning gå i rødt ved overtræk, 
få push-beskeder om sine børns forbrug gennem 
Young Money, få notifikationer om lønudbetaling og 
se ugens transaktioner på lønkontoen i sin ind-
bakke. Med IFTTT-samarbejdet udvider Spar Nord 
kundeoplevelsen og gør privatøkonomien aktuel, 
levende og relevant.

FinTech Scholarships i Silicon Valley
I 2018 åbnede Spar Nord Fonden for ansøgninger 
til fem 6-måneders FinTech Scholarships i Silicon 
Valley. De blev udbudt i samarbejde med Inno-
vation Centre Denmark i Silicon Valley, der hører 
under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der 
er udvalgt fem kandidater, der i januar 2019 er på-
begyndt studierne, og der arbejdes på at udbyde 
flere scholarships i 2019. 

De udvalgte elitestuderende gennemfører kurser på 
det internationalt anerkendte University of Califor-
nia, Berkeley inden for områder som økonomi, sta-
tistik, ingeniørvidenskab og innovation. Derudover 
skal de med sparring fra toneangivende aktører i 
Silicon Valley arbejde med at udvikle deres egne 
iværksætterideer. 

Spar Nord er den første danske finansvirksomhed, 
der indleder en systematisk indsats med fokus net-
op på entreprenørskab inden for finansiel teknologi 
– og den første til at samle de danske universiteter 
i et fælles initiativ. Ambitionen er, at såvel banken 
som kunderne får fordel af de kompetencer og 
deraf følgende ideer og produkter, der kommer ud 
af forløbet. 

Den digitale revolution og digitaliseringen af penge 
ændrer ikke kun adfærd, relationer, virkeligheds-
opfattelse og værdiskabelse i samfundet generelt. 
Den ændrer også Spar Nords individuelle relationer 
til kunderne.

Derfor tager vi ansvar for udviklingen af vores 
relationer til kunder og omverden ved selv at svare 
på digitaliseringens udfordringer. Vi gør det ved 
at arbejde praktisk, innovativt og strategisk for at 
opretholde og udbygge den gode, nærværende 
og personlige relation mellem kunde og rådgiver. Vi 
gør det gennem digital innovation, kompetenceud-
vikling og gennem en strategisk indsats under titlen: 
Den personlige bank i en digital verden. Denne 
indsats styrker og udbygger vi løbende, da gode 
personlige relationer og effektive digitale løsninger 
er afgørende for vores evne til at styrke den enkelte 
kundes muligheder i livet og den generelle forret-
ning. 

Med indsatsen giver vi mennesker i alle aldre og på 
alle indkomstniveauer mulighed for at gennemskue 
egen økonomi til gavn for sundere økonomiske be-
slutninger. Samtidig letter vi adgangen til personlig 
og engageret rådgivning for flere. Dermed med-
virker vi til at sikre egne og andres kunder bedre 
finansielle kompetencer. Vi medvirker desuden til 
nedbringelse af økonomisk risiko og til stærkere 
udfoldelse af livsmuligheder for den enkelte.

Risici
I 2020 er 40 % af verdens forbrugere født efter 1995. 
Derfor løber vi en forretningsmæssig risiko, hvis vi 
ikke er til stede på de digitale forbrugeres præ-
misser. Den åbne, undersøgende og investerende 
tilgang til nye digitale løsninger medfører risiko for 
økonomiske tab på ikke-rentable investeringer. 
Åbningen af bankens digitale platforme for eksterne 
services rummer, trods omfattende sikkerhedstiltag, 
risici for misbrug af data.

Spar Nord Bank 2018

Fokusområde Digital innovation

IFTTT
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Spar Nord Bank 2018

Fokusområde Digital innovation

Subaio
Abonnementsbaserede services fylder mere og 
mere i vores privatøkonomi. Det gælder alt fra fit-
ness over mobiltelefoni til måltidskasser og stream-
ing af musik og film. Subaio er en app, der hjælper 
dig med at overskue og administrere dine abonne-
menter, så du ikke har løbende udgifter til ting, du 
har glemt at opsige.

Subaio startede som en vindende idé på Spar 
Nords første Hackathon i 2016 og er i dag en 
selvstændig virksomhed med 15 ansatte og mere 
end 100.000 brugere. Subaio var Spar Nords første 
direkte investering i iværksætteri indenfor FinTech, 
og i 2019 lanceres Subaio som en integreret del af 
Spar Nords mobilbank.
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Som bank har vi har vi ansvar for, at borgene kan 
gennemskue pengeinstitutternes tilbud og træffe 
fornuftige finansielle beslutninger. Derfor arbej-
der Spar Nord kontinuerligt med at række ud til 
omverdenen med viden, undervisningsmaterialer 
og konkrete tiltag og produkter, der styrker børns, 
unges og voksnes finansielle forståelse. Da finan-
sielle produkter bliver stadigt mere komplekse og 
risikofyldte, er det afgørende, at borgerne har god 
finansiel forståelse og er i stand til at træffe fornufti-
ge privatøkonomiske dispositioner. 

En række undersøgelser viser, at børn og unge 
ikke bare mangler, men også efterspørger bed-
re finansiel forståelse. En undersøgelse fra Finans 
Danmark viser, at et flertal af unge ønsker det på 
skoleskemaet og integreret i undervisningen. Det 
samme gør politikere, skoler og finansielle institutio-
ner. Derfor tager Spar Nord ansvar for, at borgenes 
finansielle forståelse udvikles. Vi arbejder konti-
nuerligt for at sætte emnet på skoleskemaet og 
på dagsordenen hos både børn, unge, forældre, 
lærere og politikere.

Spar Nord Bank 2018

Fokusområde Finansiel forståelse

Risici
Mangler borgerne finansiel forståelse, risikerer de 
ikke blot at udsætte sig selv og deres nærmeste 
for unødvendige risici. De risikerer også at udsætte 
banken for forretningsmæssige risici. Derfor tager 
Spar Nord ansvar for og medvirker systematisk til, at 
vores og andre bankers nuværende og kommende 
kunders finansielle forståelse styrkes. Det er ikke 
bare i kundens, men også i bankens og i samfun-
dets overordnede interesse.

Samarbejde med folkeskoler
Spar Nord har et formaliseret arbejde med fol-
keskolerne i Aalborg. Her dedikerer vi hvert år 100 
arbejdsdage til at undervise elever på folkeskolens 
ældste trin i finansiel forståelse og privatøkonomi. 
Derudover udlåner vi løbende medarbejdere som 
gæstelærere på undervisningsinstitutioner over 
hele landet. Spar Nord og Spar Nord Fonden har 
desuden udviklet og udgivet undervisningsbøger til 
folkeskolens 3.-4. og 7.-8. klassetrin.

Young Money
Young Money er et bankkoncept 
for 7-12-årige, der er udviklet 
af Spar Nord. Det består af et 
overtrækssikret betalingskort og 
en app, der visualiserer indtæg-
ter og udgifter på en levende og 
grafisk måde. App’en fremmer 
sunde økonomiske vaner, da den 
også bruges af forældrene og 
stimulerer samtalen om fornuftig 
økonom. 

Pengeugen
Spar Nord støtter og delta-
ger i Finans Danmarks initiativ 
Pengeugen. Pengeugen sætter 
fokus på privatøkonomi i folke-
skolens 7.-9. klasse og stiller 
gratis undervisnings materiale til 
rådighed for lærere og elever.

Ernit
Ernit er en virtuel sparegris, der 
medvirker til at give små børn 
sunde økonomiske vaner. Med 
Ernit får børn visuelle, emoti-
onelle og taktile stimuli, mens 
de lærer om lommepenge og 
opsparing. Dermed bringer Er-
nit den sensoriske oplevelse af 
penge tilbage i en ellers digital 
verden. Ernit har modtaget 
venturekapital fra Spar Nord 
og kan studeres nærmere på 
ernit.com

I 2018 var der 9.000 brugere  
af Young Money.
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Kvinder i ledelse og bestyrelse
Spar Nord ønsker antalsmæssig lige repræsenta-
tion af kønnene i bestyrelsen, ledelsen og i organi-
sationen. Det har særligt fokus at øge antallet af 
kvinder i ledelse og bestyrelse. Det er for nuværen-
de bankens mål, at andelen af kvindelige bestyrel-
sesmedlemmer skal udgøre mindst 33 % Spar Nord 
ønsker desuden at forbedre fastholdelsen af ledere 
af begge køn ved at give muligheder og fleksibilitet 
i forhold til at balancere forholdet mellem karriere 
og familieliv.

Spar Nord arbejder systematisk på at identificere 
og motivere medarbejdere med lederpotentiale 
uanset køn. Det er det målet, at antallet af kvindelige 
ansøgere til lederstillinger skal udgøre mindst 40 % i  
perioden 2019-2021 samt at antallet af kvinder i 
ledergruppen øges fra de nuværende 20 % til 25% 
i 2021. Det langsigtede mål er at opnå en ligelig 
repræsentation mellem mænd og kvinder i leder-
gruppen.

Det er Spar Nords bestyrelses ambition, at bestyrel-
sen sammensættes ud fra hensyn til mangfoldighed 
i kompetencer og baggrund, herunder faglighed, 
erhvervserfaring, køn og alder, da bestyrelsen anser
mangfoldighed for at være en kvalitet, der kan 
bidrage positivt til bankens udvikling. Bestyrelsen har 
en målsætning om, at andelen af kvindelige gene-
ralforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kommer 
til at udgøre mindst 33 % inden 2021.   

Spar Nord Bank 2018

Medarbejderforhold

Medarbejderne er Spar Nords vigtigste ressour-
ce. Derfor tager Spar Nord ansvar for at skabe et 
sundt og udviklende arbejdsmiljø, hvor hver enkelt 
medarbejder udfolder sit faglige og menneskelige 
potentiale på den bedst mulige måde. Det er imid-
lertid ikke kun Spar Nords ansvar at regulere med-
arbejdernes arbejdsforhold på en socialt ansvarlig 
og retfærdig måde. Det er også Spar Nords ansvar 
at fremme en kultur, i hvilken medarbejderne altid 
optræder ordentligt og ansvarligt overfor kunder, 
kolleger, banken og det omgivne samfund.

Mangfoldighed i organisationen
Spar Nord ønsker at styrke sin kundebetjening og 
konkurrencekraft ved at tiltrække så fagligt og 
så menneskeligt kompetente medarbejdere som 
muligt. Derfor er fordomme baseret på køn, alder, 
religion, seksuel orientering, fysisk fremtræden eller 
etnisk oprindelse ikke kun en barriere for udvikling af 
forretningen, men også for et sundt arbejdsmiljø og 
et godt omdømme.

Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, der 
er i takt med samfundets kulturelle udvikling og af-
spejler den generelle befolkningssammensætning. 
Vi ser mangfoldighed som en fordel for udvikling af 
såvel forretningsmæssige som kollegiale relationer.
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Spar Nord Bank 2018

Medarbejderforhold

Træning og uddannelse 
Samfund, teknologi, adfærd og kundekrav ændrer 
sig løbende, og derfor har Spar Nord medansvar 
for, at medarbejdernes kompetencer opdateres og 
udvikles løbende, så bankens konkurrencekraft og 
medarbejdernes værdi som medarbejdere for os 
og andre udvikles. Det gælder både de faglige, de 
personlige og de sociale kompetencer, der sikrer 
effektivt samarbejde og god trivsel. 

Spar Nord er en stor organisation med mange for-
skellige funktioner og kompetencekrav, og derfor til-
rettelægges individuelle udviklingsmål for hver enkelt 
medarbejder. Målene udvikles og beskrives i løbende 
samataler og sparring, i årlige medarbejderudvik-
lingssamtaler og i sparring med HR.

Den konkrete kompetenceudvikling foregår dels 
gennem kurser eller formaliseret uddannelse, dels 
gennem kompetenceudviklende projektarbejde, hvor 
medarbejdere i lokale banker eksempelvis inddrages 
i projekter på tværs af organisationen. 

Balancen mellem arbejdsliv  
og privatliv
Spar Nord ønsker, at medarbejderne lever et lykkeligt 
og balanceret liv, hvor der både er plads til at være 
en værdifuld ressource på jobbet og i forholdet til 
familie og venner. Spar Nord tager derfor medansvar 
for, at medarbejdernes balance mellem arbejdsliv og 
privatliv er sund i alle livets og karrierens faser. 

Spar Nord udviser fleksibilitet i forhold til den enkelte 
medarbejders livsfase og aktuelle situation. Der er 
således implementeret en lang række goder og 
rettigheder for medarbejderne baseret på livsfase-
betragtninger. Tiltagene er beskrevet i Medarbejder-
håndbogen og de medvirker til, at medarbejdere i 
alle aldre og livsfaser har muligheder for at udvikle 
sig og trives i Spar Nord.

Spar Nord ønsker nærvær, fortrolighed og samarbej-
de mellem leder og medarbejder, så medarbejderen 
har mulighed for at tilkendegive ønsker og søge 
hjælp til særlige behov. Det gælder både for svære 
situationer i privatlivet, som banken kan være med til 
at afhjælpe, og for ønsker om uddannelse eller karri-
ereudvikling. Derfor er dialogen mellem medarbejder 
og ledelse formaliseret i form af løbende statussam-
taler og i den årlige medarbejderudviklingssamtale.
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Rekruttering og forfremmelse 
Spar Nord er en stor og toneangivende arbejds-
giver i branchen og i regionen, og derfor har vi 
et medansvar for at sikre, at kandidater til jobs 
behandles lige og fordomsfrit. Det er vores ønske 
at optræde fair og forbilledligt, så vi sikrer lige 
muligheder for ansøgerne og egen adgang til de 
bedst mulige kandidater. Derfor ser vi grundigt 
på kandidaters kvalifikationer, erfaring, personlige 
kompetencer og sociale kompetencer. Og derfor 
interesserer vi os ikke for kandidaters køn, etniske 
oprindelse, seksualitet, religion eller andre for an-
sættelsen uvedkommende personlige forhold.

Spar Nord tager medansvar for at uddanne og 
ansætte unge, da det både er i deres, vores og 
samfundets interesse. Banken har i 2018 haft stor 
fokus på ansættelse af nyuddannede finansøko-
nomer, finansbachelorer og akademikere. Vi ser det 
som en social forpligtelse og en forretningsmæssig 
fordel at række ud til uddannelsesinstitutionerne og 
tilbyde studiejob til de studerende.

Spar Nord har ansvar for og interesse i at være en 
udviklende arbejdsplads med gode karrieremulig-
heder. Derfor arbejder vi målrettet på at fremme 
intern mobilitet blandt medarbejderne. Alle job 
opslås internt på bankens intranet, og medarbej-
derne opfordres til at søge interne stillinger samt at 
tilkendegive udviklingsønske i den årlige medarbej-
derudviklingssamtale. 

I Spar Nord er der fuldt gennemsigtige retningslinjer 
for hvilke indsatser og resultater, der kan føre til trin-
stigninger og honorering med engangsbeløb. Den 
decentrale forretningsmodel og målsætningerne 
i de lokale handlingsplaner udgør rammen for de 
vurderinger, der ligger bag beslutningen om hvilke 
medarbejdere, der belønnes ekstraordinært. Der 
er i bankens Medarbejderhåndbog udarbejdet et 
centralt regelsæt for hvilke kriterier, medarbejderne 
som minimum skal opfylde.

Risici
Medarbejdernes forhold påvirkes af mange faktorer, 
der ligger uden for Spar Nords kontrol, fx lovgivning 
og kulturelle strømninger. Derfor er det afgøren-
de at inddrage medarbejderne i dialog omkring 
politikker for medarbejderforhold. Gør man ikke det, 
risikerer man at komme ud af trit med kulturel og 
social praksis til skade for omdømmet, medarbej-
dernes trivsel, evnen til at tiltrække arbejdskraft og 
forretningen. I det omfang politikkerne for medar-
bejderforhold ikke efterleves, risiker vi desuden at 
diskriminere, forskelsbehandle eller nedslide medar-
bejderne psykisk.

 

Spar Nord Bank 2018

Medarbejderforhold
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Arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø omfatter 
blandt andet sundhedsforsikring med adgang til 
behandling i arbejdstiden, e-mærket kantine med 
energireducerede madtilbud i hovedsædets kanti-
ne, ergonomisk indrettede arbejdspladser, bered-
skaber for krisehjælp ved overgreb og røveri samt 
en lang række sociale og bevidstgørende tiltag, 
der hjælper medarbejderen med at opretholde et 
sundt fysisk arbejdsmiljø.

Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø omfatter 
blandt andet trivselsmålinger med opfølgende til-
tag, en årlig trivselsuge samt detaljerede retnings-
linjer og beredskaber ved magtmisbrug, krænkelser, 
seksuel chikane og mobning.

Risici
Spar Nords arbejde med fysisk og psykisk arbejds-
miljø er omfattende og effektivt, men det kommuni-
keres ikke systematisk til hverken medarbejdere eller 
omverdenen. Dermed risikerer Spar Nord at miste 
de konkurrencemæssige fordele, som indsatsen 
kunne give i forhold til at tiltrække medarbejdere og 
trainees. I det omfang politikkerne for arbejdsmiljø 
ikke efterleves, risiker vi desuden at arbejdet skader 
medarbejderne fysisk og psykisk.
 

Spar Nord er en stor arbejdsplads, hvis medarbej-
deres sundhed og trivsel er afgørende for bankens 
konkurrencekraft såvel som den enkeltes mulighed 
for at være en positiv ressource i familie- og pri-
vatlivet. Derfor har Spar Nord ansvar for at have og 
udvikle et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Bankens arbejdsmiljøarbejde er systematisk og fast 
indlejret i organisationen. Det psykiske arbejdsmiljø 
varetages af tillidsmændene og direktørerne i alle 
enheder samt i HR-afdelingen. Det fysiske arbejds-
miljø varetages af arbejdsmiljøorganisationen, som 
er opdelt i 8 arbejdsmiljøgrupper. 

Spar Nord tager medansvar for at nedbringe fysisk 
og psykisk slid på medarbejderne gennem en lang 
række tiltag. Helt grundlæggende overholdes FN’s 
Global Compact og dansk lovgivning på området, 
ligesom der foreligger en omfattende sundhed- og 
trivselspolitik, der følges op med løbende målinger 
og revideringer efter fastlagt skema.

Spar Nord Bank 2018

Arbejdsmiljø
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Transport og rejser
Spar Nord vil i fremtiden fremme bæredygtig 
transport gennem indkøb af miljøvenlige egne køre-
tøjer, gennem en klimafokuseret rejsepolitik, hvor der 
opfordres til brug af offentlige og/eller miljøvenlige 
transportløsninger samt gennem brug af online-
møder frem for rejser, hvor det er muligt. Derudover 
søger vi at påvirke medarbejderne til fælleskørsel 
og til at nedbringe antallet af kørte kilometer i egne 
biler i forbindelse med arbejdet. Der arbejdes på at 
skabe detaljeret overblik over medarbejdernes kørsel 
i bankens og egne biler med henblik på at reducere 
kørslen yderligere.

Affald og vand
Der arbejdes systematisk på at nedbringe forbruget 
af papir og øge genanvendelsen af papiraffald. Dels 
gennem opfordringer til at undgå unødig brug, dels 
gennem affaldssortering med henblik på genanven-
delse. Anvendelsen af hård plast søges nedbragt 
løbende gennem krav til leverandører. Vandforbruget 
nedbringes gennem anvendelse af vandbesparende 
toiletter og armaturer.

Spar Nord Bank 2018

Miljø og klima

Miljø- og klimabelastninger er en væsentlig sam-
fundsudfordring, som Spar Nord har interesse i og 
medansvar for at løse. Derfor bakker Spar Nord op om 
FN’s bæredygtighedsmål og tager lokalt, nationalt 
og globalt ansvar gennem løbende nedbringelse af 
belastninger og fremme af bæredygtige løsninger. 
Klimatopmødet COP-21 anbefaler, at omstillingen til 
vedvarende energi er gennemført inden 2050. Den 
anbefaling har vi til hensigt at følge.

Miljøfokuseret medarbejderkultur
Spar Nord arbejder løbende på at opbygge en miljø-
fokuseret medarbejderkultur, så vores medarbejdere 
ikke kun overholder regler og støtter tiltag i virksom-
heden, men også udbreder viden om og principper 
for bæredygtig adfærd udenfor virksomheden. Vi gør 
det gennem generel information og uddannelse, men 
også gennem opfordringer til fælleskørsel, sortering af 
affald, nedbringelse af madspild samt nedbringelse 
af strøm- og vandforbrug på arbejdspladsen. 

Leverandører
Vi kræver, at større leverandører har høje miljømæs-
sige standarder og lever op til såvel FN’s bæredyg-
tighedsmål som de 10 generelle principper beskrevet 
i FN’s Global Compact. Vi informerer så vidt muligt 
alle leverandører om vores klima- og miljøpolitiske 
standarder og opfordrer alle til at efterleve såvel FN’s 
bæredygtighedsmål som de 10 generelle principper 
beskrevet i FN’s Global Compact.

Kunder
Vi fremmer kundernes fokus på miljø og klima ved 
at informere om fordelene ved bæredygtige løsnin-
ger i vores rådgivning. Det gælder fx i forbindelse 
med boligkøb og boligrenoveringer, hvor vi opfordrer 
kunderne til at energioptimere boligen. Derudover 
gør vi løbende en indsats for at udvikle bæredygtige 
produkter samt formidle relevant information og viden 
om bæredygtige løsninger til kunderne gennem PR 
og sociale medier.
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Spar Nord Bank 2018

Miljø og klima

Madspild
Der er særligt fokus på nedbringelse af madspild i 
hovedsædets kantine gennem intelligent og data-
drevet styring af indkøb og produktion samt løbende 
påvirkning af medarbejderne gennem information. 

Nedbringelse af energiforbrug 
i bygninger
Spar Nord har som mål at være CO2-neutrale på 
indkøb af energi til bygninger i 2030. Derfor arbejder 
vi målrettet med energioptimering i og på egne såvel 
som lejede bygninger. Det sker bl.a. ved nedbringelse 
af nye og bestående bygningers energitab.

Forbruget af den indkøbte energi nedbringes gennem 
forbedringer på bygningers klimaskærm og gennem 
brug af intelligente optimeringssystemer til styring af 
varme, ventilation, afkøling og belysning. Samtidig 
implementeres bæredygtige teknologier løbende, fx 
den soldrevne isbank til afkøling af hovedkvarteret 
og konverteringen til LED-lyskilder på tværs af hele 
organisationen.

Derudover arbejdes der på at udnytte den samlede 
bygningsmasse bedre gennem udlejning af over-
kapacitet, fleksibel anvendelse af kontorarealer og 
flytning af aktiviteter til mindre og mere energivenlige 
bygninger.

Risici
Spar Nord overholder al lovgivning på klima- og 
miljøområdet og arbejder løbende på at nedbringe 
sin belastning. Forholdet til klima og miljø er imid-
lertid reaktivt, og der er hverken operationaliserede 
målsætninger i forhold til bankens indkøb, rådgiv-
ning af kunder eller værdikæde i øvrigt. Dermed er 
der risiko for, at kunder fravælger banken på grund 
af dens manglende ambition eller at bankens om-
dømme lider skade som følge af ukritiske indkøb. I 
det omfang politikkerne for miljø og klima ikke efter-
leves, risiker vi desuden at påvirke miljøet negativt i 
form af affaldsbelastning og klimaet negativt i form 
af unødvendig udledning af CO2.
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Risici
Der er vedvarende risiko for at bankens services 
misbruges til korruption og hvidvask af penge fra 
illegale aktiviteter. Sker det, er der risiko for, at såvel 
bankens omdømme som forretning lider skade.

Spar Nord Bank 2018

Anti-korruption og hvidvask

Forekomsten af grænseoverskridende økonomisk 
kriminalitet og international terror er et grundvilkår 
for alle banker. Risikoen for at blive misbrugt til hvid-
vask og terrorfinansiering er til stede hver eneste 
dag, og trusselsbilledet er dynamisk.

Spar Nord ønsker at bidrage aktivt til at reducere 
risikoen for hvidvask og terrorfinansiering og har 
derfor en hvidvaskpolitik, der løbende tilpasses lov-
givningen og det aktuelle trusselsbillede. Politikken 
har til formål at sikre, at økonomiske transaktio-
ner, kundeforhold, medarbejderforhold og aftaler 
screenes ved indgåelse og overvåges løbende.

Medarbejdernes uddannes og opdateres løbende 
på risikoen for hvidvask, og der arbejdes kontinu er-
ligt på at fremme en kultur, hvor hver enkelt med-
arbejder er opmærksom på mistænkelige forhold 
og har værktøjer til at varsle. Ved mistanke om 
uregelmæssigheder indrapporteres til de relevante 
myndigheder.

Tiltag
• AML-funktion og hvidvaskansvarlig  

i organisationen

• Risikobaseret kundeidentifikation

• Løbende, opdateret risikovurdering  
af kunder

• Overvågning af transaktioner

• Særlig overvågning af politisk  
eksponerede kunder

• Særlig overvågning af kundeforhold  
med nærtstående

• Pligt til undersøgelse, notering og  
underretning hos medarbejdere

• Risikovurdering og overvågning af  
korrespondentforbindelser

• Screening mod sanktionslister

• Ingen kundeforhold med tomme banksel-
skaber, spillevirksomheder og valutaveks-
lingsbureauer

• Løbende, opdateret uddannelse af  
medarbejdere

• Risikoscreening af produkter

• Omfattende stikprøver og egenkontrol

• Faste, periodiske rapporteringer og  
complianceredegørelser til direktionen
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Sikkerhed omkring informationer og informationssy-
stemer er en forudsætning for Spar Nords overlevelse, 
troværdighed og evne til at konkurrere. Det er en 
forretningsmæssig forudsætning, at vi er i stand 
til at holde vores informationssystemer kørende og 
vores kommunikationslinjer åbne, samtidig med at vi 
beskytter kundernes og bankens vitale informatio-
ner mod uvedkommendes indsigt. 

Derfor har Spar Nord en omfattende Informati-
onssikkerhedspolitik, der har til formål at sikre mod 
misbrug, IT-kriminalitet, tab af data og tab af drift. 
Politikken omfatter Spar Nord Bank A/S, tilhørende 
datterselskaber samt enhver samarbejdspartner, 
herunder leverandører, serviceprovidere og outsour-
cingpartnere, som tilgår Spar Nords netværk og 
data internt og eksternt. 

Da trusselsbilledet mod bankens information og  
informationssystemer ændrer sig hele tiden, gen-
nemføres der løbende trusselvurdering og revisioner 
af sikkerhedspolitikken. Enhver væsentlig ændring 
af Spar Nords IT-platform og -systemer underbyg-
ges altid af en risikovurdering, som omfatter en vur-
dering af fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Risici
Spar Nords IT-systemer er godt sikrede og opdate-
rede, men er som alle andre bankers under konstant 
trussel fra IT-kriminelle. Derudover udgør brugernes 
adfærd omkring systemerne en risiko. Det gælder 
risikoen for menneskelige fejl hos egne eller leve-
randørers medarbejdere, og det gælder særligt 
i forhold til kunderne, hvor især den ældre del af 
befolkningens kompetencer indenfor IT og IT-sikker-
hed udgør en risiko, som Spar Nord kan være med 
til at nedbringe.

Spar Nord Bank 2018

IT-sikkerhed
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Spar Nords udlånspolitik er afbalanceret og har 
bragt banken sikkert gennem finanskrisen. Den har 
styrket Spar Nords integritet og tegnet et tydeligt 
billede af en samfundsansvarlig og solid bank.  
Spar Nord forventer forøget opmærksomhed på 
ansvarlighed i udlån i de kommende år, og banken 
følger udviklingen, herunder nye tiltag fra EU om 
bæredygtig finansiering, tæt.

Spar Nord ønsker hverken at anvende risikovillighed 
som konkurrenceparameter eller at indgå forret-
ninger med kunder, der har potentiale til at skabe 
bankens omdømme. Derfor foretages der løbende 
overvågning af kreditter med henblik på at sikre 
kundens vilje og evne til at betale, mens tabsrisici 
løbende forkalkuleres.

Spar Nord lægger vægt på lange og frugtbare 
kunderelationer. Derfor ydes lån ikke alene med 
udgangspunkt i sikkerhedsstillelse. Kundens vilje og 
evne til at betale vurderes nøje, så det sikres, at 
kunden kan tilbagebetale, uden at banken risikerer 
at skulle realisere sikkerhederne.

Risici
Spar Nords politik for ansvarlige udlån er ikke 
undersøgt eller bearbejdet i forhold til fx klimarisici 
eller etiske risici. Derfor er arbejdet med videreud-
vikling af politikken prioriteret i CSR-arbejdet for 
2019.

 

Spar Nord Bank 2018

Ansvarlige udlån
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Spar Nord køber varer og tjenesteydelser fra 
hundredevis af danske og udenlandske leverandø-
rer. Derfor tager Spar Nord medansvar for at have 
gode, bæredygtige og gennemsigtige leveran-
dørforhold, der medvirker til at sikre bankens gode 
omdømme, til at tiltrække gode leverandører samt 
til at fastholde og tiltrække kunder.

Vi kræver, at større leverandører har høje miljømæs-
sige standarder og lever op til såvel FN’s bæredyg-
tighedsmål som de 10 generelle principper beskrevet 
i FN’s Global Compact. Vi informerer så vidt muligt 
alle leverandører om vores klima- og miljøpolitiske 
standarder og opfordrer alle til at efterleve såvel 
FN’s bæredygtighedsmål som beskrevet i FN’s  
Global Compact.

Spar Nord forventer i 2019 at vedtage og imple-
mentere en Code of Conduct for leverandører, som 
alle leverandører gøres bekendt med og som leve-
randører med omsætning hos os for over DKK 5 mio. 
tilslutter sig gennem besvarelse af spørgeskema. 
Leverandørernes overholdelse af Code of Conduct 
kontrolleres gennem stikprøvekontroller.

Risici
I det omfang Spar Nord ikke kontrollerer leverandør-
ernes adfærd og forretning, risikerer vi indirekte at 
medvirke til at fremme samfundsmæssigt uansvarlig 
praksis. Derfor er arbejdet med videreudvikling af 
politikken prioriteret i CSR-arbejdet for 2019.

 

Spar Nord Bank 2018

Leverandørforhold
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Spar Nord Bank 2018

Data

Kundetilfredshed blandt erhvervskunder
Score 2018 (0-10)

Spar Nord 8,5
Nykredit 8,1
Sydbank 8,0
Danske Bank 7,9
Jyske Bank 7,7
Nordea 7,3

Kilde: Aalund Bank Barometer Business 2018

Kundeoplevelse

Image hos privatkunder
De største pengeinstitutters image i befolkningen
Indexscore 2018 (0-100)

Spar Nord 73,5
Sydbank 64,9
Nykredit 63,7
Jyske Bank 63,0
Nordea 56,2
Danske Bank 52,3

Kilde: FWInsight og Wilke

Medarbejderforhold

Køn, alder og anciennitet Kvinder Mænd

Antal 842 744
Gns. anciennitet 15,7 år 12,8 år
Gennemsnitsalder 48,2 år 47,1 år

Medarbejdernes  
uddannelsesniveau 2017 2018

Grundskole 4,1 % 4,0 %
Gymnasieuddannelser 5,8 % 5,8 %
Erhvervsuddannelser 44,4 % 43,5 %
Korte uddannelser 23,4 % 23,0 %
Mellemlange uddannelser 12,6 % 13,2 %
Bachelor 2,2 % 2,0 %
Lange videregående uddannelser 7,3 % 8,5 %

Intern uddannelse

Antal kursusdage i 2018 237  
Antal kursusdeltagere 2.540  

NB! 

Uddannelsesforløb i e-læring/certificeringer i for- 
hold til direktiver er ikke medregnet.   

Det samme gælder alle eksterne uddannelser, som 
fx HD- og Masteruddannelser.   

Kompetenceudvikling i 2018 brugt på bankniveau 

12,3 mio. kr.
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Det psykiske arbejdsmiljø  2016 2017 2018
Jeg trives i mit job  86 % 86 % 82 %
Mit arbejdsliv giver mening  87 % 89 % 84 %
I min afdeling respekter og interesserer vi os for hinanden 86 % 86 % 81 %
Min leder giver klar besked om, hvad der forventes af mig 78 % 80 % 81 %
Jeg oplever, at jeg har indflydelse på min hverdag  76 % 75 % 74 %
Jeg oplever, at mit arbejdes påskønnes og anerkendes 74 % 73 % 72 %

Trivselsindex 2018

Strategi Om-
dømme 
- Image

Nærmeste 
leder

Samar-
bejde

Faglig og 
personlig 
udvikling

Daglige 
arbejds-
opgaver

Gsn. de 6 
temaer

Tilfreds-
hed

Motivation Loyalitet Engage-
ment

Tilfreds-
hed og 

Motiva-
tion

Loyalitet 
og Enga-

gement

Trivsels-
index alle 

parametre

Lokal-
bankerne 

69 82 79 81 76 68 76 77 81 83 76 79 80 77

Hoved-
sædet 

73 89 85 89 83 86 84 89 90 91 86 90 88 86

Total 
 

70 85 81 84 78 75 79 82 85 86 80 83 83 81

Arbejdsmiljø

Fravær i Spar Nord fordelt på køn (%)  Fravær p.g.a. egen sygdom (%)

Miljø og klima

Elforbrug i hovedsædet 2013-2017
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018
kWh  1.694.117 1.708.246 1.667.735 1.647.804 1.441.279 1.456.553

Papiraffald i hovedsædet plus 21 banker 2017 2018
Genanvendt 68.930 kg (96,9 %) 52.073 kg (99,96 %)
Til forbrænding 2.231 kg (3,1 %) 235 kg (0,04 %)

Madspild 2017 2018
Madspild i hovedsædet 2.810 kg 3.023 kg

CO2-udledning i hovedsædet (tCO2e)  2018
Transport 22,8
El 260,9
Centralvarme 356,8
Affald 0,9
I alt 641,5

2011

1,0

2,0

3,0

4,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,0 3,1 1,5 2,6 1,52 3,03 1,5 4,4 1,7 3,6 2,0 3,43,31,7

Mænd Kvinder

2011

1,0

2,0

3,0

4,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,0 2,6 2,9 2,1 2,8 2,3 2,8 2,5 3,0 2,7 2,9 2,72,63,1

Finanssektoren Spar Nord
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Anti-hvidvask

Underretninger om hvidvask
År Fra Spar Nord Fra pengeinstitutter Fra alle underrettere*
2017 411 18.463 23.239
2018 1.071 18.301** 25.120**

*Alle underrettere inkluderer kasinoer, ejendomsmæglere, vekselbureauer med videre.
** Tallet er til og med 3. kvartal 2018. Det endelige tal fra SØIK forelå ikke ved redaktionens afslutning.
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