RAPPORT OM

S A M F U N D S A N S VAR
20 1 7

Spar Nord · Rapport om samfundsansvar · 2017

1

Om rapporten
Denne rapport er en redegørelse om samfundsansvar for Spar Nord Bank A/S. Den er en del af ledelsesberetningen i Spar Nords årsrapport for 2017. Med redegørelsen imødekommer Spar Nord kravene i årsregnskabslovens § 135 b.
Rapporten redegør for arbejdet med samfundsansvar i Spar Nord i forhold til FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling, som Spar Nord anerkender og
støtter. Spar Nord har ikke udarbejdet en egentlig politik for menneskerettigheder, idet Spar Nord vurderer, at
bankens påvirkning på dette område er relativt beskeden.
Spar Nord sætter pris på feedback fra det omgivende
samfund og modtager gerne forslag, kommentarer og
spørgsmål. Kontakt direktør for Kommunikation og Forretningsudvikling Ole Madsen på oma@sparnord.dk eller
telefon 25 27 05 80.
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Forord
I 2018 vedtages det efter alt at dømme, at Spar Nord i
nær fremtid udpeges som systemisk vigtigt pengeinstitut i Danmark. Udsigten til en ny status, hvor samfundets
krav til Spar Nord skærpes, øger naturligt vores fokus på
arbejdet med samfundsansvar. Derfor er vi glade for at
kunne præsentere denne første rapport om Spar Nords
politikker, ambitioner og indsatser for samfundsansvar.
Rapporten markerer begyndelsen på et grundigere og
mere målrettet arbejde med samfundsansvar, men ideen
om ansvarlighed, ordentlighed og forståelse af bankens
betydning og forpligtelser i samfundet er langt fra ny.
At spille en konstruktiv og bæredygtig rolle i de fælles
skaber vi indgår i, er indlejret i bankens historie og værdier
og har været daglig praksis gennem 193 år, mens årlig
rapportering om etik, kvalitet og samfundsansvar har fundet sted gennem 27 år.
Spar Nord er en lokal og nærværende bank. Derfor hand
ler en del af rapporten om hvordan vi støtter og investerer
i lokale fællesskaber, der skaber sammenhængskraft og
trivsel i Danmark. I 2017 uddelte vi i samarbejde med Spar
Nord Fonden mere end 50 mio. kr. i støtte og donationer til flere end 950 lokale fællesskaber og uegennyttige
projekter.

digitalisere på en måde, der efterlader os med mere tid
til personlig rådgivning – til at være en personlig bank i
en digital verden.
Mens digitaliseringen af penge gør livet lettere for kunderne og for Spar Nord, har den desværre den bivirkning,
at mange børn og unge mangler basal finansiel forståelse.
Det giver en unødvendig risiko i livet, og rapporten giver
et indblik i, hvordan Spar Nord rækker ud til folkeskoler,
forældre og børn med gratis undervisningsmaterialer og
samarbejdsprogrammer.
Vi lever i en verden, hvor lokal handling og adfærd ses
og mærkes globalt. Derfor giver rapporten også et første
indblik i vores politikker, mål og resultater indenfor en lang
række af FN’s bæredygtighedsmål med særlig vægt på
miljøbelastning og forholdene omkring Spar Nords vigtigste ressource: medarbejderne.
God læselyst

Lasse Nyby
Administrerende direktør

Den finansielle sektor befinder sig midt i en digital revolution, hvor processer automatiseres, og den personlige
interaktion mellem rådgiver og kunde risikerer at blive
køligere. Derfor kan du også læse om, hvordan Spar
Nord tager ansvar i forhold til at udvikle nye digitale løsninger inden for finansiel teknologi. Det er vores mål at
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Forretningsmodel

Spar Nords historie begynder som lokal sparekasse i
Aalborg i 1824. I dag leder banken markedet i
Nordjylland og dækker desuden størstedelen af
Danmark med et filialnet af 50 lokale banker.
Forretningens primære indtjeningsenheder er Spar Nords lokale banker og
Handels- og Udlandsområdet, der støttes af support- og servicefunktioner i
hovedsædet i Aalborg.
Det forretningsmæssige fokus rettes mod private kunder samt mindre og mellemstore virksomheder i de områder, hvor banken er repræsenteret. Der tilbydes
alle former for finansiering, rådgivning og finansielle produkter.

Lokalt engageret
Spar Nord agerer med udgangspunkt i lokale
banker, der serviceres fra hovedsædet i Aalborg.
De lokale banker tildeles stor forretningsmæssig autonomi, og det ses som
en helt naturlig del af forretningsmodellen, at de lokale banker integrerer og
engagerer sig i de netværk og fælleskaber, der skaber sammenhængskraft,
trivsel, initiativ og vækst i lokalsamfundet. Vi er en aktiv del af det lokale fællesskab og deler til fulde fællesskabets interesser.
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Fokus på
Danmark

Spar Nord er 100 % fokuseret på det danske marked og har udelukkende
filialer og bankaktiviteter i Danmark. Det er Spar Nords ambition at bidrage til
vækst, velstand og sammenhængskraft i Danmark ved at rådgive kunderne
med kompetence og ved at finansiere økonomisk bæredygtige projekter. Det
ensidige fokus på Danmark gør forretningen enklere og mindre udsat for pro
blematikker som hvidvask og skatteunddragelse.

Kr.

Kr.

394.000

50

Kunder

Lokale banker

(359.000 privat og 35.000 erhverv)

1.538

4%

Kr.
Kr.
National markedsandel
Kr.
Kr.

Kr.
Medarbejdere

Kr.

Kr.

32 %

Kr.Markedsandel i Nordjylland

Kr.

37,3
mia. kr.
Kr.
Udlån
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Danmarks mest personlige bank
Digitaliseringen åbner hele tiden nye muligheder for
automatisering og rationalisering af forretningen og
af kundebetjeningen.
Den risikerer imidlertid at øge afstanden og svække den personlige relation
mellem rådgiver og kunde. Derfor arbejder Spar Nord målrettet mod at blive
Danmarks mest personlige bank gennem fokuseret digital innovation, der frigør
tid til at møde kunden, nedbringer risikoen på udlån og strømliner processerne
omkring produkter og aftaler.
Det er Spar Nords ønske at opbygge en tæt, tillidsfuld og personlig kundere
lation, der sætter os i stand til at rådgive kunden bedst muligt. Vi er derfor
særligt opmærksomme på, at alle etiske retningslinjer overholdes og at der
foretages løbende kontrol af udlånsrisici.

Ansvarlige udlån
UDLÅN PRIVAT

11,6 mia. kr.

UDLÅN ERHVERV

25,7 mia. kr.

Spar Nord ønsker hverken at anvende risikovillighed som konkurrencepara
meter eller at indgå forretninger med kunder, der har potentiale til at skade
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.

Spar Nords værdier
Kompetent

Ambitiøs

Nærværende

Ordentlig
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Risikostyring og risikoappetit
Det er umuligt at drive bank uden at tage risici.
Derfor har Spar Nord omfattende politikker og effektive værktøjer til risiko
styring. Politikkerne revideres mindst én gang årligt. Spar Nords risikoappetit
er defineret som “Lav til mellem” på en skala, der hedder “Lav til høj”.

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 adfærdsmæssigt sund organisation, der bliver bedre i stand til at
imødegå de stadigt flere trusler mod forretningen, 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 retninglinjer og løbende udlånskontrol.

•

at hvidvask, korruption og terrorfinansiering også findes og kan have sit
udgangspunkt i Danmark.

•

at alle udlånsengagementer screenes for interessekonflikter og etiske
uregelmæssigheder, selvom de både ser lovlige og sunde ud.

•

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.
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Samfundsansvar

Reelle og varige forbedringer
I Spar Nord anerkender vi vores ansvar for at
skabe et bæredygtigt samfund.
Derfor arbejder vi kontinuerligt og
systematisk for at påvirke såvel den
ledelsesmæssige praksis som den
individuelle adfærd i virksomheden.
Spar Nord har haft samfundsansvar
på dagsordenen gennem 27 år. Først
i form af et Etisk Regnskab, dernæst
gennem Kvalitetsregnskabet og siden gennem en stadigt mere systematisk indsats, der i dag dækker
de fleste af de områder, der er formuleret i FN’s bæredygtighedsmål.
Spar Nord bakker op om FN’s bæredygtighedsmål og anerkender såvel

det lokale som det globale ansvar, en
virksomhed som vores bærer. Når vi
foretrækker termen ’samfundsansvar’
frem for det mere højtidelige ’corporate social responsibility’, er det for at
minde os selv om, at ansvaret er der
hver dag og i alle processer.
Spar Nord er en stor virksomhed
med mulighed for at skabe reelle og
varige forbedringer. Derfor behandler
vi politikker og løsningsforslag grundigt og med al den kompetence, vi
kan tage ind på sagen. Vi søger løsninger, vi er i stand til at implementere dybt og effektivt i vores arbejde,
adfærd og organisation.
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Indsatsen for samfundsansvar i Spar
Nord er ikke begrænset til virksomhedsinterne forhold.

En stor del af arbejdet foregår i
samarbejde med Spar Nord Fonden, hvor vi sammen rækker ud med
støtte og donationer til lokale fælles
skaber, kulturinstitutioner og uddannelsessektoren over hele Danmark.
Sammen bidrager vi til at styrke
sammenhængskraft og trivsel i alle
de lokalsamfund, vi er repræsenteret
som bank i.

FN’s bæredygtighedsmål

FN’s bæredygtighedsmål udgør 17
konkrete mål, som forpligter alle FN’s
medlemslande 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 institutioner
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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De små ting

I 2017 gennemførte Spar Nord en befolkningsundersøgelse for at afdække, hvorvidt digitaliseringen af det sociale liv medfører tab af
fællesskabsfølelse og skader sammenhængskraften i Danmark.
Næsten hver anden af de adspurgte
oplever tab af nærvær og fællesskab
som en konsekvens af øget brug af
mobiltelefoner og sociale medier, og

72 % mener, at deres medmenne
sker bliver mere og mere optaget af
egne interesser og mindre optaget af
fælleskabets. 63 % af de adspurgte

SPAR NORD CAWI

63 %

fremhæver vigtigheden af lokale ini
tiativer – af at de små ting lever og
trives.

53 %

Mener, at det er meget vigtigt eller
vigtigt, at der er lokale initiativer i
deres lokalområde*

Mener alt i alt, at den teknologiske
udvikling har gjort vores sociale relationer
meget svagere eller overvejende svagere*

Sammenhængskraft giver vækst
Resultatet er bekymrende, da det er
i Spar Nords direkte interesse, at det
samfund, vi driver forretning i, hænger
sammen socialt og menneskeligt.
Vi tror på, at trivsel, fællesskab og
nære personlige relationer mel-

lem mennesker gør Danmark til et
stærkere samfund med mere sammenhængskraft og større potentiale
til at løfte sig økonomisk. Derfor arbejder Spar Nord aktivt for, at små
lokale fællesskaber inden for sport,

kultur, undervisning, medborgerskab
og uegennyttige aktiviteter får adgang til støtte i form af donationer,
sponsorater eller gennem crowdfunding-projekter.

*) 	Indsamlingen er foretaget som CAWI (computer-assisted web interviews) blandt tilfældigt
udvalgte repræsentanter fra målgruppen i Userneeds’ Danmarkspanel. Indsamlingen er foretaget
i perioden august 2017. Der er foretaget 1.048 interviews.
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Hver eneste filial engagerer sig
Arbejdet organiseres i samarbejde
med Spar Nord Fonden, og hver
eneste lokale Spar Nord-filial er
forpligtet til at opfordre lokale for
eninger til at søge støtte eller sponsorater. Den enkelte filial håndterer
og tager løbende stilling til ansøg-

ANTAL DONATIONER
SPAR NORD FONDEN

ninger og partnerskaber i lokalområdet, mens større ansøgninger håndteres direkte fra hovedsædet eller i
Spar Nord Fonden. Hvor ansøgninger
til banken både kan være om støtte
og sponsorater, er ansøgninger
til fonden altid om donationer til

uegennyttige og ikke-kommercielle
formål. Det er afgørende for arbejdet, at lokale ansøgninger til banken altid vurderes og tildeles af den
lokale filial i samarbejde med det
lokale bankråd.

BELØB

813
ANTAL SPONSORATER
SPAR NORD BANK

58.728.640 kr.
BELØB

188

26.433.971 kr.
TOTAL

85.162.611 kr.
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Crowdfunding-platform på vej
I 2018 lancerer Spar Nord Fonden sin egen
crowdfunding-platform.
Platformen supplerer og forstærker det løbende støttearbejde, da
den bringer ansøgninger ud i det
offentlige rum og lader borgere og
organisationer deltage som donorer og sponsorer for lokale projekter.
Dermed får små projekter mulighed
for at blive større og for at rodfæste
sig med dybere interesse og opbakning i lokalsamfundet. Projekter
oprettes med et mål om et bestemt
støttebeløb, og det fremgår på
forhånd, hvad Spar Nord Fondens
engagement er.

Hvis et projekt ikke når sit mål om
opbakning, kan det lukkes.
Med platformen bliver det muligt at
accelerere projekter, der har stor lokal
opbakning. Spar Nord Fonden håber
med platformen både at kunne
katalysere større projekter og at få
ny indsigt i, hvad lokale fællesskaber
ønsker og kan opnå.

Spar Nord · Rapport om samfundsansvar · 2017

13

Markante donationer
Havfald
Plastikforureningen er et globalt og grænseoverskridende problem, som alle
rammes af og må medvirke til at løse. Derfor støtter Spar Nord Fonden og Spar
Nord op om Værnsfælles Forsvarskommandos ”Havmiljøvogterkampagne”
med 575.000 kr. Med støtten udvides projektet til gavn for de danske og de
internationale farvande.

575.000 kr.

DONERET

Skolernes Skakdag
Skak lærer børn at tænke logisk, at koncentrere sig, at løse problemer under
pres og at respektere sin modstander. Derfor har Spar Nord Fonden støttet
Dansk Skoleskak gennem en årrække, og derfor har vi doneret 3 x 300.000 kr.
til at drive indsatsen Skolernes Skakdag i 2017, 2018 og 2019. Skolernes Skakdag
involverer hvert år 275 skoler og flere end 45.000 folkeskoleelever.

900.000 kr.

DONERET

GirlTalk.dk
Alt for mange unge piger og kvinder trives dårligt i Danmark. Undersøgelser
viser, at 19,8 % af piger/kvinder i aldersgruppen 15-24 år har overvejet at tage
deres eget liv, at 8 % bliver udsat for kærestevold, og at 50 % lever med dårligt
selvværd. Derfor yder Spar Nord Fonden i 2018 500.000 kr. i støtte til projektet
GirlTalk.dk, der er en åben og anonym hjælpelinje for unge piger, der mistrives.
GirlTalk.dk er en nonprofit-organisation, der har seks ansatte og 125 frivillige i
organisationen. Brugerne kan chatte med frivillige rådgivere, deltage i åbne
chats eller søge direkte hjælp hos organisationen. GirlTalk.dk har flere end
6.000 rådgivningssamtaler med unge piger hvert år.

DONERET

500.000 kr.
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Digital innovation

Den digitale revolution har automatiseret og
rationaliseret utallige processer og rutiner i såvel
bankens som kundens hverdag.
Langt de fleste er nu digitale borgere,
der hver eneste dag drager fordel
af automatiserede services, der er
tilgængelige uafhængigt af tid og
sted. Det ændrer ikke kun kundens
rutiner – det ændrer i høj grad også
kundens adfærd og relation til ban
ken.

Mens digitaliseringen har gjort livet
administrativt lettere for både bank
og kunde, har den desværre også
potentiale til at gøre den personlige
afstand mellem kunde og rådgi
ver større. Digitale interaktioner kan
sætte en mental afstand ind, der
både koster indsigten og kvaliteten
af rådgivningen for kunden.

Inkubator, accelerator
og investor
Da det er Spar Nords strategiske mål
at være den personlige bank i en
digital verden, er vi på jagt efter innovative digitale løsninger, der både
bringer kunde og rådgiver tættere
sammen og samtidig giver kunden
automatiserede og gennemsigtige
løsninger i hverdagen. Det har imid
lertid vist sig, at den slags løsninger
hverken hænger på træerne eller på
de store softwarefirmaers forreste
hylder.
Derfor har Spar Nord valgt at faci
litere og katalysere udviklingen af
innovative digitale løsninger, der på

en personlig og nærværende måde
stiller kunden bedre økonomisk, som
understøtter og udvikler en sund
digital adfærd, og som medvirker
til gode og nære relationer mellem
bank og kunde. Vi gør det gennem
inkubatornetværk og begivenheder i samarbejde med universiteter
og teknologivirksomheder, gennem
uddannelse og rådgivning og direkte investering i iværksætteri og
idéer inden for finansiel informationsteknologi. Foreløbigt er der investeret
i virksomhederne SubHub og Ernit,
men flere er på vej.
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Future Finance

DIGITAL
INNOVATION I TAL

Kr.

215

Future Finance er Spar Nords portal for studerende,
idémagere og iværksættere inden for digital informaKr.
tionsteknologi.
Vi leder efter idéer, der udfordrer traditionelle forretningsmodeller, teknologier
og tankemåder indenfor finansiel informationsteknologi. Future Finance har
indtil videre været vært for +200 deltagere, på Hackathons, formidlet støtte
til 21 studerende, rådgivet otte iværksættere og investeret direkte i to virksomheder. Se mere på futurefinance.io

hackathon-deltagere
fra +20 lande

Kr.

Kr.

21

støttede studerende

Kr.

Kr.

8

projekter

Hackathons
Kr.

3

prototyper

Kr.

2

215 deltagere fra flere end 20 lande.
I 2016-17 gennemførte Spar Nord to Hackathons – det ene i samarbejde med
Nordea. Hackathons er konkurrencer, hvor hold af udviklere dyster om at udvikle og præsentere idéer til nye produkter og teknologier inden for finansiel
informationsteknologi. Deltagerne fik mulighed for at afprøve deres ideer og
teknologi direkte op mod bankens systemer i et sikret udviklingsmiljø. Spar
Nords hovedsæde dannede rammen om det første, der efter 48 søvnløse timer
kulminerede med kåring af vindere, uddeling af hovedpræmie på 100.000
kr. og efterfølgende direkte investering i de bedste idéer. Future Finance
Hackathon i Aalborg havde 100 deltagere fra 11 lande. Copenhagen Open
Banking i København Hackathon havde 115 deltagere fra 15 lande.

venture-investeringer
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SubHub
SubHub er et direkte og succesfuldt resultat af Future
Finance-projektet.
SubHub er en applikation, der gennem brug af automatiseret dialog (Chatbots) og adgang til posteringer på konti hjælper bankkunder med at overskue
og administrere abonnementer. SubHub finder de glemte, løbende abonnementer og opsiger dem automatisk, når kunden ønsker det. På den måde
skaber SubHub overblik, finder besparelser og letter administrationen af
besværlige opsigelsesprocedurer for kunderne. SubHub er i dag en selvstændig virksomhed, der ekspanderer internationalt og tiltrækker sig stor opmærksomhed. Se mere på subhub.dk
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Finansiel forståelse hos børn og unge

Børn, unge, lærere og politikere ønsker finansiel
forståelse på skoleskemaet.
Finansielle produkter bliver stadigt mere komplekse og risikofyldte. Derfor er det
afgørende, at borgerne har god finansiel forståelse og er i stand til at træffe
fornuftige privatøkonomiske dispositioner. Mangler man finansiel forståelse,
risikerer man ikke blot at udsætte sig selv og sine nærmeste for unødvendige
risici. Man risikerer også at miste perspektiv på samfundsmæssige og globale
økonomiske forhold. Derfor tager Spar Nord ansvar for og medvirker systematisk
til, at borgernes finansielle forståelse styrkes. Det er ikke bare i kundens, men
også i bankens og i samfundets overordnede interesse.

Efterspurgt emne
En række undersøgelser viser, at børn og unge ikke bare mangler, men også
efterspørger bedre 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 institutioner. Derfor har
Spar Nord gennem længere tid arbejdet for at sætte emnet på skoleskemaet
og på dagsordenen hos både børn, unge, forældre, lærere og politikere.
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Samarbejde med folkeskoler
Indsatsen over for folkeskolen er vigtig og har omfattet to gratis matematikbøger om penge, som lærere
på hhv. 3.-4. og 7.-8. klassetrin har
kunnet rekvirere gratis fra Spar Nord
og Spar Nord Fonden. Bøgerne
var designet til at skrive i og skulle
således ikke gå i arv til efterfølgen-

de klasser. Indsatsen omfatter desuden modtagelse af skoleklasser i
lokale banker og i hovedsædet og
løbende udlån af ’gæstelærere’ til
lokale undervisningssteder. Siden
2015 har Spar Nord desuden haft et
formaliseret samarbejde med folkeskoler i Aalborg, hvor Spar Nords

medarbejdere hvert år dedikerer 100
arbejdsdage til at undervise elever
på skolens ældste trin i emner af
privatøkonomisk karakter. En række
lokale banker udfører lignende opgaver i deres eget område.

Pengeugen
Spar Nord støtter op om og deltager i Pengeugen.
Pengeugen er et initiativ fra Finans Danmark, der sætter fokus på undervisning
i privatøkonomi i grundskolens ældste klasser (7.-9. klasse). Alle skoler, klasser
og lærere kan være med og anvende det gratis undervisningsmateriale, der
er udviklet særligt til Pengeugen.

Ernit
Ernit er en virtuel sparegris, der er designet til at
give små børn sunde økonomiske vaner.
I en verden, hvor der hverken er sedler eller mønter er at tælle og gemme,
risikerer børn at miste den grundlæggende forståelse af penge. Den virtuelle
sparegris-app Ernit lærer børn at modtage og distribuere penge til forskellige
opsparinger gennem et visuelt og auditivt stimulerende interface designet til
børn. Dermed bringer Ernit begrebet penge tilbage på en taktil og konkret
måde for børn, der nu får mulighed for at lege og gøre sig erfaringer med
penge på samme måde som tidligere generationer har kunnet gøre det med
kontanter. Spar Nord har skudt venturekapital i Ernit, der lanceres i februar
2018. Se mere på ernit.dk.
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Young Money
I efteråret 2017 lancerede Spar Nord Young Moneykonceptet, der adresserer de udfordringer,
7-12-årige har i at forstå begrebet penge i en
kontantløs, digital verden.
Konceptet består af en konto, et overtrækssikret betalingskort og en app, der
visualiserer indtjening og forbrug på en pædagogisk måde. Appen fremmer
sunde økonomiske vaner og dialog om økonomi mellem børn og forældre, da
det kræves, at forældrene også downloader appen og følger barnets omgang
med indtjening og forbrug.

Appen SmåPenge
I 2014 lancerede Spar Nord app’en og bogen
SmåPenge, der lærer førskolebørn om penge på
iPad eller smartphone.
Ideen var at engagere forældre i emnet ved at lade dem downloade materialerne og bruge dem sammen med førskolebørn i hjemmet. Appen blev
en stor succes og downloadedes flere end 10.000 gange med blændende
anmeldelser fra forældre til følge.
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Medarbejderforhold

Medarbejderne er Spar Nords vigtigste ressource, og
som arbejdsgiver har vi ansvaret for, at hver eneste
medarbejder behandles med værdighed og respekt.
Det er vores ansvar, at medarbejderne trives i et sundt og udviklende
frem for et belastende arbejdsmiljø.
Det gælder i forhold til det fysiske
arbejdsmiljø såvel som det psykiske
og sociale. Dertil er det vores ansvar,
at alle medarbejdere aflønnes efter
fortjeneste og kvalifikationer uanset
køn. Gør vi ikke det, risikerer vi at medarbejderne nedslides eller mistrives
til skade for den enkeltes trivsel såvel
som bankens konkurrencekraft.
Vi er en stor arbejdsplads med fle
re end 1.500 medarbejdere. Derfor ønsker vi at medvirke til, at de
medarbejdere, der forlader os for
jobs i andre virksomheder, kommer
ud med forbilledlig adfærd og sunde
værdier til glæde for andre arbejdspladser og samfundet i øvrigt. Det
er Spar Nords holdning, at et sundt
og udviklende arbejdsmiljø er en forudsætning for kreativitet og vækst
i vores virksomhed og i samfundet
generelt.

Organisering
Spar Nord ser medarbejderorganisering og den deraf følgende individuelle bevidsthed om gode arbejdsforhold som en stor fordel. Det gælder
såvel den omfattende medarbejderorganisering i virksomhedsinterne
Spar Nord-foreninger inden for sport,
kultur og øvrige interesser, som den
rent faglige organisering. Det estime
res, at flere end 90 % af Spar Nords
medarbejdere er organiseret i fagforeninger.
Uddannelse og udvikling
Kompetence er en af Spar Nords
bærende værdier. Stærke faglige
kompetencer og systematisk opkvali
ficering er afgørende for bankens
konkurrencekraft og for evnen til at
tiltrække de bedste medarbejdere.
Derfor efteruddannes medarbej
derne løbende, og derfor tilstræbes
det, at alle medarbejdere får klare
udviklingsplaner, der er aftalt og
dokumenteret med ledelsen. I 2017
havde 82 % været til en medarbej
derudviklingssamtale, mens 74 %
havde en fastlagt og dokumenteret
udviklingsplan. I 2017 blev der afholdt 246 interne kursusdage med i
alt 3.426 deltagere.

Sundheds- & Trivselspolitik
Spar Nord monitorerer løbende med
arbejdernes trivsel og følger op på
udfordringer med konkrete tiltag.
I 2017 fik Spar Nord en egentlig sundheds- og trivselspolitik, der sætter
fokus på at fremme trivsel og sundhed i organisationen. Politikken er
formidlet til samtlige medarbejdere
sammen med et katalog over tiltag,
der dels fremmer medarbejdernes
fokus på og evne til at øge hinandens trivsel, dels rummer en række
konkrete tiltag, der skaber bedre
trivsel. Derudover opfordres til sund
pausekultur med tilbud om øvelser
og gymnastik.
Fysisk arbejdsmiljø
Spar Nord har en dedikeret arbejds
miljøorganisation, der består af otte
arbejdsmiljøgrupper og en arbejds
miljøkonsulent, der arbejder med det
fysiske arbejdsmiljø på fuldtid. Orga
nisationen besøger samtlige medarbejdere to gange årligt, hvor der
er fokus på det fysiske arbejdsmiljø.
Alle medarbejdere har lovpligtige
hæve-sænkeborde samt indstillelige
stole og headset til rådighed. Derud
over anvendes de hjælpemidler, der
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er individuelt nødvendige for at
medarbejderne kan håndtere deres
arbejde uden gener. I 2018 retter vi
fokus mod stillesiddende arbejde og
på, at ingen medarbejdere får ensidigt, gentaget arbejde.
Trivselsuge
Et af tiltagene i trivselspolitikken er at
gøre uge 48 til trivselsuge. I trivsels
ugen formidles værktøjer og metoder
til at øge medarbejdernes omsorg
for hinanden under et fælles tema,
der kommunikeres ud på alle interne
platforme og i form af udsmykning
på arbejdspladsen. Konceptet for
trivselsugen i 2017 var Go’llega –
et tema, der sætter fokus på godt
socialt arbejdsmiljø.

Nøglehulsmærket kantine
God og sund mad er afgørende for
trivslen på arbejdspladsen. Derfor
er hovedsædets kantine nøglehulsmærket. Det betyder, at menuen
altid omfatter friske og sunde retter,
hvor fedt-, sukker- og saltindhold er
reduceret. De sunde retter er klart
markeret med et nøglehulsmærke, så
det sunde valg altid er til rådighed
for medarbejderne.

Uddannelsesniveau
Grundskole

4,1 %

Gymnasieuddannelser
Spar Nord Medarbejdere
Spar Nord Ledere
I alt

61
9
70

Erhvervsuddannelser
Spar Nord Medarbejdere

44,4 %

Spar Nord Ledere
I alt

Spar Nord Medarbejdere
Spar Nord Ledere
I alt

88

Spar Nord Ledere

10

I alt

98

Korte uddannelser
677
76

Spar Nord Medarbejdere

23,4 %

753

Mellemlange uddannelser

12,6 %

5,8 %

Spar Nord Medarbejdere

Spar Nord Ledere
I alt

366
30
396

Bachelor
177
41
218

Spar Nord Medarbejdere

2,2 %

Spar Nord Ledere
I alt

32
6
39

Lange videregående uddannelser
Spar Nord Medarbejdere

7,3%

Spar Nord Ledere
I alt

103
20
123

Spar Nord · Rapport om samfundsansvar · 2017

22

Intern uddannelse
Antal kursusdage i 2017

Antal kursusdeltagere

3.426

246
Holdt i bank-regi

Psykisk arbejdsmiljø
Jeg trives i mit job i Spar Nord

Mit arbejdsliv giver mening

ændring fra 2016

86%

0%

Min leder giver mig klar besked om,
hvad der forventes af mig

ændring fra 2016

89%

2%

I min afdeling bliver jeg eller en af mine
kollegaer mobbet eller chikaneret

1%

ændring fra 2016

86%

75%

-1%

Jeg har inden for de sidste 12 måneder
haft MUS-samtale med min leder

ændring fra 2016

73%

4%

-1%

Jeg har en aftale med min leder om min
fremtidige udvikling

ændring fra 2016

82%

0%

Jeg oplever, at mit arbejde
bliver påskønnet og anerkendt

ændring fra 2016

ændring fra 2016

2%

2%

Jeg oplever, at jeg har indflydelse
på min hverdag

ændring fra 2016

80%

I min afdeling respekterer og interesserer vi
os for hinanden

ændring fra 2016

74%

6%
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Køn, alder og anciennitet
Kvinder

Mænd
868

Antal kvinder ansat

Antal mænd ansat

737

Gns. anciennitet

12.9 år

Gns. anciennitet

15.5 år

Gennemsnitsalder

48.1 år

Gennemsnitsalder

47.1 år

Fravær i procent pga. egen sygdom

3.0

2.6

2.9

2011

2.1

2.8

2012

Finanssektoren

2.3

2013

2.8

2.5

3.0

2014

2.7

3.1

2015

2.6

2016

Spar Nord

Fravær i procent i Spar Nord – fordelt på mænd og kvinder

2.0

3.1

1.5

2011
Mænds sygdom

2012

2.6

1.5

3.0

2013

1.5

3.4

2014

1.7

3.6

2015

1.7

3.3

2016

Kvinders sygdom
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Adfærdskodeks

Spar Nords adfærdskodeks
En del af strategien
Kernen i Spar Nords forretningsmodel
er nærvær og engagement i personlige relationer med kunderne og en
god relation til omverdenen. Vores
adfærdskodeks er derfor en fælles rettesnor for alle medarbejderes
adfærd i alle tænkelige relationer.
Adfærdskodekset formidles til alle
medarbejdere ved ansættelse og
har form af nedskrevne retningslinjer,
der betragtes som en overbygning
på bankens politikker.

kundens behov. Det kræver balance
mellem salg og rådgivning, og derfor
incentiveres eller belønnes rådgivere
aldrig økonomisk for salgsresultater.
Dermed sikrer Spar Nord, at kundens
behov er i fokus, og at bankens resultater alene skabes ved at tilgodese
kunden. God etik indebærer også,
at Spar Nord ikke ønsker at indgå
i forretningsrelationer med kunder
og andre samarbejdspartnere, hvis
aktiviteter kan skade bankens omdømme.

Vi ser det som forudsætning for
ordentlig bankdrift og varige kunderelationer, at adfærdskodekset
overholdes. Overholdes det ikke, risikerer vi ikke kun, at omverdenens
tillid til Spar Nord lider skade. Vi risikerer også, at kunderne udsættes
for risiko og at såvel kunderne som
Spar Nord kommer til at befinde sig i
lovgivningsmæssige gråzoner.

Det er et ideal i relationen med kunderne, at bankens priser og vilkår
præsenteres på en gennemskuelig
måde, og at informations- og marketingmateriale kommunikerer klart
og overholder lovgivningen. Dette
gælder for alle materialer, som gøres
tilgængelige for kunder.

Etisk rådgivning og klar tale
Det er Spar Nords vision at være
Danmarks mest personlige bank.
At leve op til det forudsætter etik i
kunderådgivningen og klart fokus på

God tone mellem medarbejdere og
kunder
Den personlige relation mellem kunder og medarbejdere samt bankens
langsigtede resultatskabelse er afhængig af evnen til at etablere og
fastholde langvarige og gensidigt

profitable kunderelationer. Derfor ønsker Spar Nord, at relationen mellem
bankens medarbejdere og bankens
kunder er en god og konstruktiv dia
log – også i vanskelige situationer,
hvor banken fx ikke kan imødekomme
en kreditansøgning, eller hvor kunden
er utilfreds med banken.
I forhold til god tone mellem med
arbejdere og kunder er det tillige
væsentligt for Spar Nord at understrege, at enhver form for diskrimination eller chikane på baggrund af
køn, alder, religion, seksuel orientering
eller andet er uacceptabelt og kan
give anledning til retslige skridt.
Konstruktiv behandling af klager
Spar Nord er grundlæggende interesseret i at modtage og lære af
kundernes feedback. Det sikres
gennem positiv og konstruktiv modtagelse og behandling af kunders
henvendelse til medarbejderne i de
lokale banker, i kundeservice eller i
hovedsædets support og servicefunktioner. Det gælder både, når der
er tale om positive input, og når der
er tale om kritik eller deciderede kla-
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ger. For så vidt angår klager, har Spar
Nord etableret en klar og gennemsigtig procedure for modtagelse og
behandling af disse, som er tilgængelig på bankens hjemmeside eller i
alle lokale banker.

må sagsbehandle/effektuere egne
finansielle transaktioner (lånesager,
værdipapirhandler mv.).
Fortrolig information og
insiderviden
Banken har forretningsgange og
kontroller, der skal forebygge misbrug og anden forkert anvendelse af
fortrolig information, herunder kundeoplysninger såvel som viden om
bankens egne interne forhold.

Kernen i proceduren er, at en klage i
første omgang forsøges håndteret så
tæt som muligt på den medarbejder
og afdeling, som den vedrører. Lader
det sig ikke gøre, behandles klagen
af bankens klageansvarlige, som refererer direkte til direktionen.

Personlig frihed og ansvar
Spar Nord blander sig ikke i medarbejderes private forhold, men ban
ken forventer, at medarbejderne i
alle sammenhænge optræder på en
måde, som ikke kompromitterer bankens omdømme. Det gælder både i
forhold til medarbejdernes optræden
i banken i arbejdstiden og i forhold
til de netværk og sammenhænge
af både faglig og privat karakter,
som medarbejderne i øvrigt indgår
i, herunder også sociale og digitale
medier.

Orden i økonomien og interesser
Det følger af bankens ansættel
seskontrakter, at Spar Nords medarbejdere skal have ordnede økonomiske forhold, og at medarbejderne
skal afholde sig fra at foretage dispositioner, der kan bringe dette i fare.
Det følger endvidere, at medarbej
dere skal afholde sig fra at indgå i
transaktioner med nærtstående
parter (personer såvel som virksomheder), og at medarbejdere, bortset
fra almindelig anvendelse af ban
kens selvbetjeningssystemer, ikke

!
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Etisk rådgivning
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INTERN KONTROL
OG OPFØLGNING

Overholdelse af retningslinjerne i
adfærdskodeks
Hver enkelt leder har ansvaret for,
at adfærdskodekset efterleves i
egen afdeling. Hvis en medarbejder
er usikker på, om adfærd er i over
ensstemmelse med adfærdskodekset, er det medarbejderens ansvar at
drøfte det med sin nærmeste leder.
Væsentlige overtrædelser behandles
af koncernens compliance-funktion
og rapporteres eventuelt videre til
direktion og bestyrelse.
Kontrol og whistleblowing
Banken har forretningsgange, interne kontroller samt en whistleblowerordning, der tilsammen skal forhindre
brud på lovgivning og retningslinjer.
I tilfælde af, at der alligevel sker
overtrædelser, er det bankens politik,
at disse undersøges af de relevante
myndigheder, og at der om fornødent tages retslige skridt.

!

!

TALER KLART

!

WHISTLEBLOWERORDNING

GOD TONE

!

INGEN FÆRDSEL I
GRÅZONER
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Miljø og klima

Det er Spar Nords holdning, at den sunde forretning
og det sunde miljø er to sider af samme sag.
Selv om Spar Nords forretningsaktiviteters belastning af miljø og klima
er relativt beskeden, er det ikke desto mindre vores ansvar at nedbringe
belastningen løbende samt at opbygge en miljøfokuseret kultur, der
præger medarbejderne i og uden for
virksomheden. Vi spiller ligeledes en
rolle i at påvirke vores leverandører
til at sætte de højeste miljømæssige
standarder.
Derfor arbejder Spar Nord for at
nedbringe sin miljøbelastning gennem energioptimering, nedbringelse
af spild, miljørigtig affaldshåndtering,
brug af miljøvenlige transportformer
samt miljøfokuseret leverandørstyring.
Isbank
Hovedsædets store glasarealer og
tusindvis af elektriske apparater
udvikler varme og påvirker indeklimaet negativt.

Derfor er Spar Nord gået sammen
med Aalborg Universitet om at udvikle og implementere en isbank til
afkøling af hovedsædets bygninger. Isbanken drives af solpaneler, så
energien fra solens varme udnyttes
til at afkøle og ventilere bygningerne.
Håndtering af papiraffald
Alle afdelinger har siden medio 2016
håndteret alt papiraffald fortroligt.
Vi arbejder mod, at alle afdelinger på
sigt anvender leverandøren ISS til at
håndtere affaldet, så der er overblik
over mængder og fuld kontrol i forhold til fortrolighed og genanvendelse. I dag bruger 26 lokale banker
samt hele hovedsædet ISS som leve
randør af papiraffaldshåndtering.
I skrivende stund oparbejdes 96,9 %
af bankens papiraffald, mens kun
3,1 % forbrændes.

Papiraffald

Oparbejdning (96.9 %) 68.930 kg
Forbrænding (3.1 %) 2.231 kg
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Reduktion af madspild
Hovedsædets kantine bespiser ca.
500 medarbejdere og gæster hver
dag, og dens forbrug og madspild
monitoreres løbende. Dels for at
nedbringe ressourceforbrug og spild,
dels for at fremme sundhed og positiv påvirkning af medarbejdernes
madvaner. Arbejdet med at fremme
sunde madvaner omfatter fx tiltag
som grøn nudging, hvor de sunde
alternativer i buffeten fremhæves og
anbefales til medarbejderne.

udskiftet til LED, der både giver bedre
lys, udvikler mindre varme og bruger
mindre energi. Elforbruget styres intelligent med sensorer og prædefinerede forbrugstider. Der er desuden
opsat solpaneler på en del af hovedsædets bygninger.
Transport
Medarbejderne opfordres til at nedbringe antal kørte kilometer samt til
at anvende transportformer, der er
miljøvenlige og mindsker spildtid.
Koncernens køretøjer er nye (alle under 5 år), miljøvenlige og sikre. Der
anvendes i udstrakt grad webkonferencer frem for fysiske møder, og
der er opsat moderne udstyr til afholdelse af webkonferencer i centrale
mødelokaler.

Energioptimering
Energiforbruget overvåges og optimeres løbende. I hovedsædet er
ventilationsanlæggene for nyligt
energioptimeret, og alle lyskilder er

Leverandørstyring
Det tilstræbes, at alle leverandører
inden for miljø og klima forpligter sig
på overholdelse af lovgivning og
menneskerettigheder. Vores sam
arbejdspartnere underskriver derfor aftale om, at medarbejdere har
opholdstilladelse/arbejdstilladelse,
og at der tilbageholdes A-skat. Der
skrives ligeledes under på, at menneskerettighederne overholdes, og
at der aldrig anvendes korruption.
ISS, som er partner på kantinedrift
og affald, har tilsluttet sig UN Global
Compact og arbejder målrettet mod
bæredygtighedsmålene.

Udvikling i elforbrug – hovedsædet
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IT-sikkerhed

Sikkerhed omkring informationer og informationssystemer 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 informationer mod uvedkommendes indsigt.
Derfor har Spar Nord en omfattende politik for IT-sikkerhed, 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 outsourcingpartnere,
som tilgår Spar Nord Bank A/S’ netværk og data internt og eksternt.

Målsætning
IT-Sikkerhedspolitikken har til formål at overholde følgende grundlæggende
sikkerhedskrav:
•

Tilgængelighed, så informationer og IT-faciliteter er tilgængelige på de
forventede tidspunkter.

•

Integritet, så informationer er til stede, akkurate og fuldstændige, og at
anvendte IT-systemer fungerer korrekt.

•

Fortrolighed, så informationer beskyttes mod utilsigtet offentliggørelse
og uautoriseret anvendelse samt øvrige krav, der stilles af vores kunder,
myndigheder og bankens ledelse.

•

Lovgivning og sektorkrav, så Spar Nord opfylder gældende lovgivning
dækkende IT-sikkerhed og IT-risici.
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Derudover skal den sikre medarbej
deransvarlighed i relation til sikkerheden omkring virksomhedens informationer og informationssystemer.
Risikovurdering
Da trusselsbilledet mod bankens information og informationssystemer
ændrer sig hele tiden, gennemføres
der løbende trusselvurdering og revisioner af sikkerhedspolitikken. Enhver
væsentlig ændring af Spar Nords
IT-platform og -systemer underbygges altid af en risikovurdering, som
omfatter en vurdering af fortrolighed,
integritet og tilgængelighed.
Backup
Der skal foretages sikkerhedskopi
ering af programmer, systemindstil
linger og data, der sikrer mulighed
for reetablering af normal drift inden
for de fastlagte tidsrammer samt
sikrer, at data kan reetableres inden
for den lovbestemte arkiveringsfrist.

Der skal ligeledes være beskrevet
reg
l er, som fastsætter backupfrekvens, der minimum overholder
gældende lovgivning for opbevaring og frekvens af backup. Samme
person må ikke ukontrolleret have
adgang til både originaldata og
kopidata.
Aftaler med eksterne leverandører
Aftaler, der indgås med eksterne
leverandører, indeholder krav om,
at Spar Nords eksterne revisor eller
Spar Nord kan indhente fornødne
oplysninger om forhold vedrørende
IT-sikkerheden hos leverandøren og/
eller at det er aftalt med den eks
terne leverandør, at der modtages
revisionserklæring fra leverandørens
revisor om IT-sikkerheden. Det skal
ligeledes ved aftale sikres, at der
skal foreligge den samme sikkerhed
i forbindelse med opbevaring af Spar
Nords data, som hvis data opbevaret
i Spar Nord.

Opfølgning
Spar Nord Bank måler, vurderer og følger op på informationssikkerhedsområdet
på følgende måde:
•

Løbende entydig registrering og opfølgning på hændelser inden for
informationssikkerhedsområdet.

•

Løbende registrering af alle tiltag inden for informationssikkerhedsområdet.

•

Opfølgning på vidensniveau inden for informationssikkerhedsområdet
i Spar Nord.

•

Gennemførelse af uafhængige tredjepartskontroller og evalueringer
af informationssikkerheden.

•

Gennemførelse af kontroller og rapportering på hændelser.

•

Opfølgning på interne såvel som eksterne kontrollanters besøg i banken,
herunder Intern/Ekstern Revision og Finanstilsynet.
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Anti-hvidvask

Forekomsten af grænseoverskridende økonomisk
kriminalitet og international terror er et grundvilkår for
alle banker.
Risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering er til stede
hver eneste dag, og trusselsbilledet
ændrer sig hele tiden.
Spar Nord ønsker en verden uden
hvidvask og terrorfinansiering. Derfor har Spar Nord en hvidvaskpolitik,
der løbende revideres og tilpass-

es såvel lovgivning som aktuelle
trusler. Politikken har til formål at
sikre, at økonomiske transaktioner, kundeforhold, medarbejderfor
hold og aftaler screenes ved indgåelse og overvåges løbende. Det
er således pålagt hver enkelt medarbejder i banken at medvirke til
overvågning og indrapportering.

Ved mistanke om uregelmæssig
heder indrapporteres til bankens
hvidvaskansvarlige. I fald den hvidvaskansvarlige ikke kan afkræfte
mistanken fuldstændigt, rapporteres
videre til direktion og bestyrelse, og
sagen overdrages til myndighederne.

Tiltag
• AML-funktion og hvidvaskansvarlig i organisationen

• Opbevaring af undersøgelser i mindst 5 år

• Risikobaseret kundeidentifikation

• Screening mod sanktionslister

• Løbende, opdateret risikovurdering af kunder

• Ingen kundeforhold med tomme bankselskaber,
spillevirksomheder og valutavekslingsbureauer

• Overvågning af transaktioner
• Løbende, opdateret uddannelse af medarbejdere
• Særlig overvågning af politisk eksponerede kunder
• Risikoscreening af produkter
• Særlig overvågning af kundeforhold med
nærtstående parter

• Omfattende stikprøver og egenkontrol

• Pligt til undersøgelse, notering og underretning
hos medarbejdere

• Fast, periodisk rapportering og
complianceredegørelser til direktionen

• Risikovurdering og overvågning af
korrespondentforbindelser

Spar Nord · Rapport om samfundsansvar · 2017

31

Spar Nord · Rapport om samfundsansvar · 2017

32

