
Samfundsansvar 2019 

En ordentlig bank



Denne rapport er en redegørelse om sam-
fundsansvar for Spar Nord Bank A/S for 
perioden 1/1-2019 til 31/12-2019. Den er en del 
af ledelsesberetningen i Spar Nords årsrapport 
for 2019. Med redegørelsen imødekommer Spar 
Nord kravene i Bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler-
selskaber mv. §135a og §135b. 

Rapporten er et skridt mod Spar Nords 
kommende rapportering til FN om arbejdet 
med implementering af principperne i UN 
Global Compact, UN Principles of Responsible 
Investment samt UN Principles of Responsible 
Banking, som Spar Nord alle tiltrådte i januar 
2020.

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

Spar Nord sætter pris på feedback fra det 
omgivne samfund og modtager gerne forslag, 
kommentarer og spørgsmål.  

Kontakt kommunikationsdirektør  
Ole Madsen på oma@sparnord.dk  
eller telefon 25 27 05 80.
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Med tilslutningen til de tre FN-initiativer 
er vi trådt ind i et globalt fællesskab af 
ansvarlige virksomheder, der frivilligt for-
pligter sig i forhold til implementering af og 
rapportering om ansvarlige og bæredyg-
tige principper i forretningen. Vi forventer, 
at vores indtræden ikke blot vil styrke vores 
arbejde med samfundsansvar og vise 
vejen for andre virksomheder, men også 
styrke vores kunderelationer og forretning.

Denne rapport giver både et indblik i vores 
arbejde med samfundsansvar i bred for-
stand og et dybere kig ind i vores særlige 
fokusområder, herunder vores arbejde med 
FN’s verdensmål, vores lokale engagement, 
ansvarlige investeringer, indsatsen for at 
blive CO2-neutral i 2025, samt det løbende 
arbejde for at være en ansvarlig arbejds-
giver.

Rigtig god læselyst.

Kjeld Johannesen Lasse Nyby
Bestyrelsesformand Adm. direktør

Som en af landets store banker har Spar 
Nord en vigtig opgave i at bidrage til en 
sund og bæredygtig udvikling i samfundet. 
Den opgave forsøger vi at løse gennem 
kompetent og nærværende kunderåd-
givning, solid bankdrift og insisteren på 
ordentlighed i alle relationer. Derudover 
arbejder vi målrettet med bæredygtighed, 
ansvarlighed og med indsatser, der skaber 
muligheder og trivsel overalt, hvor vi driver 
vores forretning. 

Med en forretningsstrategi for de kom-
mende år, hvor vi lægger stor og eksplicit 
vægt på at være ’En ordentlig bank,’ har 
vi fundet det naturligt at tilslutte os FN’s 
generelle principper for arbejdet med 
samfundsansvar (UN Global Compact), 
FN’s principper for ansvarlige investeringer 
(UN PRI) samt FN’s principper for ansvar-
lig bankdrift (UN PRB) fra begyndelsen af 
2020. 

Tilslutningen er en naturlig forlængelse og 
konsekvens af vores eksisterende arbejde 
med samfundsansvar, men også udtryk 
for et ønske om at fokusere og styrke den 
del af bankens strategi, der handler om 
mål og indsatser på netop dette område. 
Tilslutningen er samtidig begyndelsen på 
en dybere og bedre dokumenteret indsats, 
hvor social ansvarlighed, klima og bære-
dygtighed tænkes ind i Spar Nords strategi 
og forretning.
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Forretningsmodel

Sådan driver vi forretning

Kernen i Spar Nords forretningsmodel er 
lokalt engagement kombineret med stærk 
central support. Spar Nord består af lokale 
enheder med stor selvbestemmelse på 
områder som kundebetjening, markedsbe-
arbejdning og medarbejderforhold. 

Filosofien bag forretningsmodellen er, at det 
er kundernes krav til de decentrale kunde-
vendte enheder, der skal være styrende for 
arbejdet i de centrale support og udvik-
lingsfunktioner. På kreditområdet arbejdes 
der med central styring og overvågning.

Vision, værdier og strategi
Politikker og forretningsgange

Koncepter og priser
Brand og markedsføring

Digitale løsninger og
arbejdsprocesser

Planer
og profil

Markeds-
bearbejdning

Medarbejder-
forhold

Kunde-
håndtering

ØkonomiØkonomi

Ressourcer
Strategi og 
indsigt

Brand og
omdømme

Knowhow og
kompetencer

Systemer
og kapacitet

Kapital og
investeringer

Lokalt ejerskab

Kerneaktiviteter

Vision, værdier og strategi
Politikker og forretningsgange

Kreditstyring
Brand og markedsføring

Digitale løsninger og
arbejdsprocesser

Resultater
Høj kundetilfredshed

Lokal forankring og
samfundsengagement

Indtjening og afkast

Høj medarbejder-
tilfredshed

Decentralt ejerskab og stærk central support

  Risici 

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

Derfor er vi særligt opmærksomme på opgaverne med 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 retningslinjer og løbende 
udlånskontrol, at hvidvask, korruption og terrorfinansiering også findes og kan have sit udgangspunkt i Danmark. Vores kreditpolitik tilsiger, at 
vi ikke ønsker udlånsengagementer, der har potentiale til at skade bankens omdømme, og vi har processer der sikrer, 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 lovmæs-
sige standarder.
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En lokal bank med et globalt ansvar

Spar Nord er født som lokal bank for 196 år 
siden og har altid haft fokus på at spille en 
konstruktiv og ansvarlig rolle i de lokalsam-
fund, vi driver forretning i. Opbakningen 
til lokale fællesskaber, den lokale banks 
handlekraft og tilliden til lokale medarbejdere 
er indlejret i bankens strategi og forretning.

I dag er vi ikke bare et netværk af lokale 
banker, men en landsdækkende og syste-
misk vigtig bank i Danmark, hvis forretnings 
påvirkning rækker langt forbi vores kunder, 
vores leverandører og Danmarks grænser. 
Vi er en del af et globalt fællesskab – både 
menneskeligt og økonomisk. Vi ønsker der-
for at gøre perspektivet for arbejdet med 
samfundsansvar større, mere kvalificeret og 
mere forpligtende.

De seneste år har vi derfor arbejdet mål-
rettet mod at tilslutte os FN’s principper for 
bæredygtig udvikling, og ved indgangen til 
2020 er vi trådt formelt ind i fællesskabet. 
Det betyder, at FN’s principper er rettesno-
ren for vores arbejde med samfundsansvar 
og at vores fremskridt og tiltag fra 2020 
rapporteres indenfor rammerne af FN’s 
standarder.

Inden tilslutningen har vi gennemført en 
væsentlighedsvurdering med henblik på 
at afdække, hvilke af FN’s mål for bære-
dygtig udvikling, vi med vores strategi og 
forretningsmodel, har bedst mulighed for 
at fremme. Der er identificeret 5 særlige 
indsatsområder for arbejdet med sam-
fundsansvar i Spar Nord. 

Samfundsansvar 2019

FN’s Verdensmål som rettesnor

Særlige indsatsområder

Bæredygtig energi
At anvende bæredygtig energi og at opnå CO2-neutralitet inden 2025. 
Læs mere side 6, 8, 13

Anstændige job og økonomisk vækst
At inddrage medarbejderne aktivt i en dokumenteret indsats for hele tiden at forbedre  
medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsforhold i alle arbejdslivets faser. 
Læs mere på side 9, 15, 17, 19, 21

Bæredygtige byer og lokalsamfund
At stimulere fællesskaber og sunde aktiviteter overalt, hvor vi driver  
bank gennem donationer og sponsorater til lokal kultur og idræt. 
Læs mere på side 6, 9, 13

Ansvarligt forbrug og produktion
At indkøbe bæredygtigt og genanvende op til 100% af spildet,  
mens der løbende gennemføres ressourcebesparende tiltag i  
hele organisationen og dyrkes en bæredygtig medarbejderkultur.  
Læs mere på side 13

Klimaindsats
At nedbringe direkte og indirekte klimapåvirkning gennem  
reduktion af egen påvirkning, implementering af bæredygtig- 
hedskriterier i investeringer og gennem udvikling af bæredygtige  
bankprodukter. 
Se mere på side 6, 8



Spar Nord Samfundsansvar 2019

FN’s Verdensmål som rettesnor

5

  Risici 

Spar Nords generelle risici
Spar Nords forretningsmodel indeholder 
en række naturlige risici. Derfor er vi 
særligt opmærksomme på opgaverne 
i at vedligeholde og udvikle en agil og 
adfærdsmæssigt sund organisation, 
der stadigt bliver bedre i stand til at 
imødegå de voksende trusler mod forret-
ningen, kunderne og samfundet gennem 
dynamisk udvikling og implementering af 
politikker for samfundsansvar baseret på 
FN’s verdensmål.

Vi er særligt opmærksomme på:
• risikoen for at bankens services  

udnyttes til hvidvask, korruption og   
terrorfinansiering

• risikoen for at medvirke til ikke- 
bæredygtige aktiviteter gennem  
investeringer

• risikoen for at medvirke til ikke- 
bæredygtige aktiviteter gennem udlån

• risikoen for at medvirke til ikke-bære-
dygtige aktiviteter gennem valg af 
leverandører.
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Lån, der hjælper kunderne med at agere bæredygtigt

I kommende rapporter om samfundsansvar 
vil Spar Nord offentliggøre resultater fra 
indsatsen inden for bæredygtig finansie-
ring, herunder antal og volumen af bære-
dygtige lån.

Øget fokus på bæredygtig finansiering
I det helt overordnede perspektiv kan man 
sige, at hver eneste krone, vi låner ud, har 
en større eller mindre påvirkning på klima 
og miljø. På lidt længere sigt vil vi arbejde 
på at dokumentere denne påvirkning så 
præcist som muligt og med afsæt heri ar-
bejde på at fremme bæredygtighed med 
vores udlån.
 
I første omgang vi har valgt at fokusere 
vores indsats inden for bæredygtig finan-
siering på konkrete udlånsprodukter. Vi er 
begyndt med bilfinansiering, og i fremtiden 
vil vi arbejde med produkter, der relaterer 
sig til bolig og forbrug.

Med tiltagene inden for bæredygtig finan-
siering forventer vi at bevidstgøre kunderne 
om deres valg, at nedbringe de negative 
effekter af vores finansiering og at bedre 
omdømme såvel som relation til marked 
og myndigheder. Det første bæredygtige 
finansieringsprodukt, BæredygtigBil, blev 
lanceret i slutningen af 2019.

Spar Nords kreditpolitik er afbalanceret 
og var en vigtig grund til, at banken kom 
sikkert gennem finanskrisen. Kreditpolitik-
ken har generelt bidraget til at styrke Spar 
Nords integritet og billedet af Spar Nord 
som en samfundsansvarlig og solid bank. 
Et af grundelementerne i politikken er, at 
Spar Nord ikke ønsker at anvende risiko-
villighed som konkurrenceparameter eller 
at indgå forretninger med kunder, der har 
potentiale til at skade bankens omdømme. 

Spar Nords samlede kreditformidling til 
privat- og erhvervskunder var ultimo 2019 
på ca. 134 mia. kr. – fordelt på ca. 45 mia. 
kr. i bank- og leasingudlån og ca. 89 mia. 
kr. i formidlede realkreditlån. Bankens udlån 
finansierer en lang række aktiviteter, der 
kan påvirke mennesker, miljø og samfund 
både positivt og negativt. Derfor ønsker 
Spar Nord at udvikle finansielle produkter, 
der dels påvirker kundernes valg i bære-
dygtig retning, dels nedbringer de negati-
ve påvirkninger af menneskelig aktivitet på 
miljø og klima.

Samfundsansvar 2019

Bæredygtig finansiering

  Risici 

Med en samlet kreditformidling på 134 
mia. kr. er der risiko for, at de finansierede 
økonomiske aktiviteter medfører skader 
på klima, miljø og menneskers rettig-
heder og forhold. Det gælder både i 
forhold til afledte effekter af aktiviteterne 
som fx forurening og miljøpåvirkning fra 
bilkørsel, og i forhold til mere direkte på-
virkning som fx finansiering af virksomhe-
der, der ikke overholder arbejdstageres 
rettigheder.

Udlån                        2019                        2018

Mio. kr. % Mio. kr. %

Offentlige myndigheder 1.200 2,7 43 0,1

Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri 2.711 6,1 2.910 7,0

Industri og råstofudvinding 2.556 5,7 2.387 5,8

Energiforsyning 1.573 3,5 1.360 3,3

Bygge og anlæg 2.134 4,8 2.232 5,4

Handel 3.788 8,5 3.543 8,6

Transport, hoteller og restauranter 2.419 5,4 2.006 4,9

Information og kommunikation 225 0,5 177 0,4

Finansiering og forsikring 2.950 6,6 2.830 6,8

Fast ejendom 5.852 13,1 4.933 11,9

Øvrige erhverv 3.340 7,5 3.164 7,7

Erhverv i alt 28.749 64,4 25.583 61,9

Private kunder i alt 15.860 35,6 15.756 38,1

Udlån i alt 44.609 100,0 41.339 100,0



Spar Nord Samfundsansvar 2019 7

Bilens udledning af CO2 kompenseres med 150%

Bæredygtig finansiering

Når man systematisk finansierer noget 
klima- og miljøbelastende som biler, rejser 
det spørgsmålet, om det har bedst effekt 
at kompensere forurenende adfærd eller 
at ændre den? Det er Spar Nords holdning, 
at vi på nuværende tidspunkt skal gøre 
begge dele. Derfor har vi valgt at anvende 
de internationalt anerkendte værktøjer til 
nedbringelse af bilernes CO2-belastning, 
og vi oplyser kunderne om metoder til at 
køre energibesparende.

Danske biler kører i gennemsnit 16.000 km. 
om året med stor miljø- og klimabelastning 
til følge. Derfor har Spar Nord introduceret 
et billån, der hjælper med at nedbringe 
den globale klimabelastning gennem 
opkøb af CO2-kvoter og investeringer i FN- 
godkendte CO2-reducerende projekter. 
Lånet optages ved køb af ny eller brugt bil 
uanset drivmiddel, og eksisterende lån kan 
omlægges til det nye.

Hver gang en kunde finansierer en ny 
eller brugt bil (el, benzin, diesel, brint eller 
hybrid), kompenseres biltypens gennem-
snitlige årlige CO2-udledning med 150 
% gennem kvotekøb og investeringer. 
Kompensationen er beregnet ud fra bilens 
størrelse og type. Dermed bidrager de biler, 
der er finansieret i Spar Nord, til at ned-
bringe klodens samlede klimabelastning 
fra CO2. 

  Resultater 

I kommende rapporter om samfunds-
ansvar vil Spar Nord offentliggøre 
resultater fra indsatsen inden for bæ-
redygtig finansiering, herunder antal 
og volumen af bæredygtige lån.
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En aktiv indsats for at beskytte klima, miljø og menneskerettigheder

i investeringerne og udøver aktivt ejerskab 
overfor de selskaber, der investeres i. Vi 
arbejder med samarbejdspartnere, der 
som os, har tilsluttet sig FN’s principper 
for ansvarlig investering (UN PRI) og som 
løbende screener investeringer for brud på 
de principper, der er beskrevet i FN’ Global 
Compact.

Vores politik for ansvarlige investeringer føl-
ger FN’s principper for ansvarlige investe-
ringer, som vi tilsluttede os i januar 2020. 

Det indebærer, at:

1. Vi vil indarbejde ESG-forhold (dvs. hensyn 
til miljø/klima, sociale forhold og ansvarlig 
ledelse) i investeringsanalysen og beslut-
ningsprocessen.

2. Vi vil være aktive investorer og praktisere 
ESG-forhold i investeringspolitik.

3. Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold 
i de virksomheder, vi investerer i.

4. Vi vil arbejde for accept og implemen-
tering af principperne inden for den 
finansielle sektor.

5. Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for 
at forbedre vores effektivitet i forbindelse 
med implementeringen af principperne.

6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og 
fremskridt i processen med at implemen-
tere principperne.

I kommende rapporter om samfundsan-
svar vil Spar Nord offentliggøre data om 
udvikling og resultater inden for ansvarlige 
investeringer.

Spar Nord udbyder og formidler investe-
ringsprodukter til private og virksomheder. 
Derfor har vi et medansvar for, at investe-
ringerne er ansvarlige i forhold til sociale 
forhold, klimabelastning og miljøpåvirkning. 

Har vi en ukritisk tilgang til investeringer 
risikerer vi direkte eller indirekte at fremme 
aktiviteter, der skader mennesker, klima 
og miljø. Derudover risikerer vi at skade 
omdømmet, at medvirke til at bryde inter-
nationale konventioner og at svække vores 
position i markedet.

Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at 
investere ansvarligt, og derfor stiller vi krav 
om ansvarlighed i investeringer i vores egen 
organisations investeringspraksis såvel som 
hos vores samarbejdspartnere. Spar Nord 
forventer, at ansvarlige og bæredygtige 
investeringer i stigende grad vil blive efter-
spurgt af alle kundegrupper, og at vores 
tilslutning til FN’s principper for ansvarlige 
investeringer vil hjælpe os med at udvikle 
attraktive løsninger til gavn for omdømme 
og forretning.

Leverandører og partnere
En betydelig del af de investeringsproduk-
ter, Spar Nord tilbyder kunderne, udvikles 
og forvaltes af leverandører og samar-
bejdspartnere. Derfor er det afgørende for 
os, at disse leverandører og samarbejds-
partnere lever op til de samme standarder 
for ansvarlighed i investeringer, som vi selv 
gør. Derfor stiller krav vi om, at kapitalfor-
valtere og investeringsforeninger overhol-
der vores egne standarder for ansvarlighed 

Samfundsansvar 2019

Ansvarlige investeringer

  Risici 

Spar Nord forvalter både egne og kun-
ders investeringer i tusindvis af selskaber 
over hele verden. Dermed risikerer Spar 
Nord og Spar Nords kunder at investere i 
selskaber, der forurener, påvirker klimaet 
negativt og bryder arbejdstageres 
rettigheder og generelle menneskerettig-
heder. Derudover risikerer Spar Nord og 
Spar Nords kunder økonomiske tab på 
investeringer, der kan medføre svækkede 
muligheder for kunderne og forretningen.

  Resultater i 2019 

• Politik for ansvarlige investeringer

• Politik for aktivt ejerskab

• Setup for screening af portefølje 
etableret

  Mål for 2020 

• Implementering af UN PRI

• Screening af egne porteføljer

• Opfølgning af leverandører
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Undersøgelsen bygger på True Value-me-
toden fra KPMG, der giver virksomheder 
og organisationer indsigt i deres positive 
og negative værdiskabelse i samfundet 
omkring dem udtrykt i finansielle termer. 
Undersøgelsen er udført efter den aner-
kendte SROI-metode*, der angiver sam-
fundsværdiskabelse som socialt afkast pr. 
investeret kr.  

Spar Nords sponsorater og Spar Nord 
Fondens donationer til sport, fritid og kultur 
på i alt 38 mio. kr. i 2019 skabte en estimeret 
samfundsværdi på ca. 60 mio. kr. Det sva-
rer til et socialt afkast (SROI*) pr. investeret 
kr. på 1,77 kr. i kategorien Sport & Fritid og 
1,12 kr. for Kultur.  

2019 er år 1 i undersøgelsen, og den forven-
tes udbygget med undersøgelser af flere 
indsatsområder i de kommende år.

•) SROI betyder Social Return on Investment, og 
begrebet dækker samfundets sociale gevinst ved 
en aktivitet.

På arbejde for sammenhængskraften i Danmark

Spar Nord bygger på en lokalt forankret 
forretningsmodel, og vi har i hele vores 
snart 200-årige historie været optaget af 
at indgå i sunde og bæredygtige økono-
miske kredsløb med de lokalsamfund, vi 
driver bank i. Den lokalt forankrede model 
sætter os i stand til at skabe bedre relati-
oner til kunderne, og den lader os medvirke 
til at skabe lokal sammenhængskraft gen-
nem aktiv deltagelse i og støtte til lokale 
fællesskaber, initiativer og foreninger. Det 
arbejde ønsker vi at fortsætte og styrke, 
da det bidrager positivt til såvel økonomisk 
som menneskelig værdiskabelse i samfun-
det og i banken.

Vi ser det som vores ansvar at stimulere 
trivsel, uddannelse og fællesskab overalt, 
hvor vi driver bank. Derfor rummer denne 
rapport fakta og resultater for arbejdet 
med at spille en nærværende og kon-
struktiv rolle i forhold til lokale foreninger 
og fællesskaber. I 2019 sponsorerede vi 
idræts- og kulturlivet med mere end 20 
mio. kr., ligesom vi i samarbejde med Spar 
Nord Fonden uddelte et stort millionbeløb i 
støtte til hundredvis af projekter i de lokal-
områder, hvor vi driver virksomhed. 

Sociale og sundhedsmæssige effekter af 
lokalt engagement
I efteråret 2019 iværksatte vi en undersø-
gelse af de sociale og sundhedsmæssige 
effekter af sponsorater og donationer i 
kategorierne sport, fritid og kultur.  

Samfundsansvar 2019

Lokalt engagement
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Lokalt engagement

Crowdfunding af lokale projekter
I 2018 lancerede Spar Nord sammen med 
Spar Nord Fonden en ny Crowd funding-
platform. En vigtig fornyelse, der inviterer 
offentligheden til at supplere Spar Nord 
Fondens donationer til et projekt. Plat-
formen 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 kom-
mer der ikke bare flere penge til projekt-
erne, men også større indsigt i, hvad lokale 
fællesskaber kan opnå sammen.

Da varmestuen fik en kold skulder
Da Næstved Kommune i 2019 vedtog at 
spare 500.000 kr. på Næstveds varme-
stue for udsatte og misbrugere, blev 
direktør Bjarne Elmelund Nielsen fra Spar 
Nord Næstved trist til mode. Kunne det 
virkelig passe, at man sparer på de aller-
svageste? Hvad kunne man gøre for at 
hjælpe? Efter at have undersøgt sagen, 
besluttede han sig for at samle ind til 
varmestuen blandt byens borgere og er-
hvervsdrivende. Han var overbevist om, at 
når man i byen havde kunnet samle ind til 
en gourmet-restaurant,måtte man også 
kunne samle ind til byens fattigste.

Crowdfunding som motor
Bjarne Elmelund Nielsen henvendte sig 
derfor til Spar Nord Fonden, der med det 
samme så projektet som almennyttigt 
og anerkendelsesværdigt og donerede 
50.000 kr. Derudover startede han pro-
jektet i Spar Nord Fondens Crowdfunding, 
hvor alle interesserede kan bidrage gen-
nem en online-indsamling, der administre-
res af Spar Nord Fonden. 

Indsamlingen startede i november 2019, 
og i januar 2020 var der i alt indsamlet 
180.000 kr. Indsamlingen fortsætter frem til 
november 2020, og det er Bjarne Elme-
lund Nielsen håb, at alle de manglende 
500.000 kr. samles ind lokalt.

Spar Nord Samfundsansvar 2019

  Risici 

Digitaliseringen af forretningsmæssige 
og sociale relationer udgør en risiko for 
den lokale sammenhængskraft og de 
personlige relationer og engagementer, 
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 områdes 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.



Lokalt engagement

Sådan undersøger vi  
samfundseffekten

I 2019 indledte vi i samarbejde med KPMG 
en undersøgelse af den sociale værdiska-
belse i samfundet fra Spar Nords sponso-
rater og Spar Nord Fondens donationer til 
sport, fritidsaktiviteter og kultur. I under-
søgelsen kortlægger vi de kvantitative og 
kvalitative sociale samfundseffekter ved 
hjælp af KPMG’s True Value-metode. Kort-
lægningen bygger på tilgængelige akade-
miske forskningsstudier samt interviews med 
lokale interessenter og støttemodtagere. 
Undersøgelsen bygger desuden på viden 
fra akkrediterede kilder, fx Verdenssund-
hedsorganisationen (WHO), FN og Dan-
marks Statistik.  

Undersøgelsen kvantificerer ikke blot 
Spar Nord og Spar Nord Fondens skabte 
samfundsværdi i finansielle termer – den 
demonstrerer også, hvordan den sociale 
sammenhængskraft i lokalsamfundene på-
virkes kvalitativt af donationer og sponso-
rater. Selv om undersøgelsen udtrykker den 
sociale samfundsværdi i finansielle termer, 
er det sociale afkast ikke at betragte som 
afkast i brugbare midler. Det bør i stedet 
betragtes som et konservativt estimat.

Den samfundsmæssige værdi er større, når vi støtter i bunden

Spar Nord Samfundsansvar 2019

Bidrag

Donation eller sponsorat

Aktivitet

Lokal sport, kultur eller 
lignende

Effekt

Sociale effekter, fx  
bedre fysisk form, social 
interaktion og kognitive  
færdigheder

Udbytte

Afledte ændringer i  
deltagernes liv, fx øget 
social kapital, nedsat  
risiko for hjerte/kar- 
sygdomme og depression, 
mindre skolefrafald

Påvirkning

Bredere samfunds- 
påvirkning, fx bedre  
helbred, øget indkomst, 
større social sammen-
hængskraft, mindre 
kriminalitet

11

Merværdi for millioner

Vores undersøgelse for 2019 estimerer, at 
Spar Nord og Spar Nord Fondens dona-
tioner og sponsorater skabte en potentiel 
positiv nettoværdi for samfundet på 60,4 
mio. kr. (social True Value). 

Socialt afkast (SROI) for

Sport & Fritid

DKK 1:1,77

Socialt afkast (SROI) for

Kultur

DKK 1:1,12      

Total skabt samfundsværdi i 2019 (Social True Value)

60,4 mio. DKK



Lokalt engagement

Resultater af støtte til Sport & Fritid 
Støtten til Sport & Fritid i 2019 har en esti-
meret social samfundsværdi på 48,9 mio. kr. 
Det svarer til et socialt afkast på 1,77 kr. pr. 
investeret krone. De mest væsentlige posi-
tive samfundseffekter er forbedret fysisk og 
mentalt helbred, øget uddannelsesniveau 
og lavere skolefrafald. De negative effekter, 
især for professionel sport, er øget alkohol-
indtag, øget kriminalitet og støjgener.  

Resultater af støtte til Kultur
Støtten til Kultur i 2019 har en estimeret 
social samfundsværdi på 11,5 mio. kr. Dette 
svarer til et socialt afkast på 1,12 kr. pr. 
investeret krone. De væsentlige positive 
samfundseffekter er forbedret mentalt 
helbred, øget uddannelsesniveau og lavere 
skolefrafald. De negative effekter, især for 
større musik- og kulturarrangementer, er 
øget alkoholindtag og kriminalitet samt 
støjgener. 

Ikke-målbare effekter
Foruden den estimerede sociale sam-
fundsværdi peger undersøgelsen på en 
række kvalitative, sociale effekter, som ikke 
umiddelbart er målbare. Det er fx øget 
social kapitaldannelse, øget engagement 
i lokalsamfundet og bedre social inklusion. 
Undersøgelsen viser, at disse parametre er 
centrale forudsætninger for social sam-
menhængskraft og stærke lokalsamfund. 
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CO2-neutral bankdrift inden 2025

Klima- og miljøbelastninger er en væsent-
lig samfundsudfordring, som Spar Nord har 
interesse i og medansvar for at løse. Derfor 
bakker Spar Nord op om FN’s bæredyg-
tighedsmål og tager lokalt, nationalt og 
globalt ansvar gennem løbende nedbrin-
gelse af belastninger og fremme af bære-
dygtige løsninger. Som en del af bankens 
nye strategiplan har Spar Nord lanceret 
en langsigtet målsætning om, at bankens 
aktiviteter skal være CO2-neutrale senest 
i 2025. Allerede i 2020 ønsker vi at være 
CO2-neutrale for så vidt angår bankens 
elforbrug, kørsel og flyrejser.

Spar Nord arbejder løbende på at opbyg-
ge en miljøfokuseret medarbejderkultur, så 
vores medarbejdere ikke kun overholder 
regler og støtter tiltag i virksomheden, men 
også udbreder viden om og principper for 
bæredygtig adfærd udenfor virksomheden.

Transport og rejser 
Spar Nord fremmer 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 rej-
ser, hvor det er muligt. Derudover søger vi at 
anspore medarbejderne til fælleskørsel og 
til at nedbringe antallet af kørte kilometer i 
egne biler i forbindelse med arbejdet. Alle-
rede i 2020 ønsker vi at være CO2-neutrale 
for så vidt angår bankens elforbrug, kørsel 
og flyrejser.  Midlerne hertil vil dels være en 
reduktion i antallet af flyrejser, dels investe-
ring i CO2-reducerende projekter. 

Samfundsansvar 2019

Klima og miljø

I 2019 faldt udledningen  

fra firmabiler med 

83 tCO2e

I 2019 steg udledningen fra  
fly- og forretningsrejser  
med i alt 

36 tCO2e

  Risici 

Spar Nords bankdrift medfører energiforbrug og klimabelastninger fra egne og lejede byg-
ninger, energiforbrug og klimabelastning fra anvendte private og offentlige transportmid-
ler, papirforbrug, vandforbrug samt madspild fra kantinedriften. Dermed er der risiko for, at 
bankdriften både påvirker klimaet og miljøet samt menneskers liv og betingelser negativt.

  Indsatser

Transport
• Ny bilpolitik, hvor alle bankens biler 

fremover som minimum skal have  
energimærke A

• Ny rejsepolitik fra 1. januar 2020 (øget 
fokus på kollektiv trafik, samkørsel, 
videomøder mv.).

Scope 1

Transport Unit 2019 2018

Diesel tCO2e 61 247

Benzin tCO2e 104 -

Scope 1 udledning tCO2e 164 247

Scope 3

Flyrejser Unit 2019 2018

Kontinetale/nordiske tCO2e 43 34

Interkontinentale tCO2e 66 74

Indenrigs tCO2e 164 146

tCO2e 273 254

Andre forretningsrejser

Hotelovernatninger tCO2e 2 5

Medarbejderes kørsel i egen bil (DK) tCO2e 253 234

tCO2e 256 238

   
Find flere data vedr. vores klimarapportering på side 24 og 25.
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Fokus på ansvarligt forbrug

Affald og ressoucer

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 genan-
vendelse. Anvendelsen af hård plast søges 
nedbragt løbende gennem krav til leveran-
dører. Vandforbruget nedbringes gennem 
anvendelse af vandbesparende toiletter 
og armaturer.

En del af målinger har til og med 2019 kun 
omfattet hovedsædet. Fa 2020 dækker 
alle registreringer hele forretningen.

Udledningen fra behandling af  
affald og spild var i 2019 

2,7 tCO2e

Udledningen fra vandforbrug  
var i 2019 

2,9 tCO2e

Klima og miljø

Nedbringelse af  
energiforbrug

Som led i arbejdet for at blive CO2-neutral 
i 2025 arbejder Spar Nord målrettet med 
energioptimering i og på egne såvel som 
lejede bygninger. Det sker bl.a. ved ned-
bringelse af nye og bestående bygningers 
energitab. 

Forbruget af den indkøbte energi nedbrin-
ges gennem forbedringer på bygningers 
klimaskærm og gennem brug af intelligen-
te optimeringssystemer til styring af varme, 
ventilation, afkøling og belysning. Samtidig 
implementeres bæredygtige teknologier 
løbende, fx den soldrevne isbank til afkø-
ling af hovedkvarteret og konverteringen til 
LED-lyskilder på tværs af hele organisatio-
nen. Derudover arbejdes der på at udnytte 
den samlede bygningsmasse bedre gen-
nem udlejning af overkapacitet, fleksibel 
anvendelse af kontorarealer og flytning af 
aktiviteter til mindre og mere energivenlige 
bygninger. 

Fra 2019 gælder målinger af energiforbrug 
og CO2-udledning for alle bankens facili-
teter, mens de for 2018 og tidligere alene 
omfatter hovedsædet.

  Indsatser

Energi
• Nedbringelse af energiforbrug til 

opvarmning og afkøling i hovedsædet 
gennem forbedringer på klimaskær-
men, herunder nyt tag, bedre isolering 
og nye vinduer

• Strømbesparende lysstyring og kon-
vertering til LED-lyskilder

• 100% grøn strøm fra danske vindmøller 
fra 1. januar 2020

• Udvidelse af solcelleanlæg på ban-
kens hovedsæde med yderligere 500 
m2

• Skift til energivenlige servere.

Affald og ressourcer
• 100% genanvendelse af papiraffald 

gennem ensartet håndtering og ind-
samling

• Yderligere nedbringelse af madspild 
gennem oplysningskampagne

• Too Good to Go – salg af oversky-
dende dagsproduktion fra kantinen 
samme dag.
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Den bæredygtige værdikæde

Spar Nord køber varer og tjenesteydelser 
fra hundredevis af danske og udenlandske 
leverandører. Derfor tager Spar Nord med-
ansvar for at have gode og gennemsigtige 
leverandørforhold, der medvirker til at sikre 
bankens gode omdømme, til at tiltrække 
gode leverandører samt til at fastholde og 
tiltrække kunder.

Spar Nord kræver, at bankens leverandører 
har høje miljømæssige standarder og at 
større leverandører lever op til såvel FN’s 
bæredygtighedsmål som de 10 generelle 
principper beskrevet i FN’s Global Com-
pact. For at sikre dette har Spar Nord i 2019 
lanceret et adfærdskodeks for leveran-
dører, som fra og med 2020 vil være en 
naturlig del af bankens indkøbsprocesser 
og leverandørstyring.

Samfundsansvar 2019

Ansvarlige leverandørforhold

  Risici 

Hvis Spar Nord handler med leveran-
dører, hvis adfærd ikke er bæredygtig, 
risikerer vi at fremme uhensigtsmæssig 
adfærd, der kan skade miljø, klima eller 
menneskers forhold og rettigheder. Vi 
risikerer ligeledes, at uansvarlig adfærd 
hos vore leverandører påvirker vores eget 
omdømme og vores forretning negativt.

Klima- og miljøpåvirkning
Vores leverandører skal overholde al relevant national og 
international miljølovgivning og kun benytte sig af under- 
leverandører, der gør det samme. Leverandører skal, hvis det 
er relevant, have en skriftlig miljøpolitik samt et certificeret og 
eksternt kontrolleret miljøstyringssystem og en plan for løben-
de nedbringelse af klima- og miljøpåvirkningen.

Anti-korruption
Vores leverandører må hverken kunne sættes i forbindelse 
med svig, hvidvask, bestikkelse, karteldannelse, overtrædelse 
af lokal eller international immaterialret eller anden ulovlig 
eller uetisk virksomhed. Leverandører skal have et formaliseret 
klagesystem for egne medarbejdere, så alle medarbejdere 
kan gøre indsigelse overfor brud på god forretningsskik uden 
frygt for repressalier.

Efterlevelse
Det er Spar Nords mål, at alle leverandører overholder ad-
færdskodeks for leverandører. I tilfælde af brud på kodekset, 
indledes derfor en afdækkende dialog og der iværksættes en 
plan for efterlevelse indenfor rimelig tid. Lykkes det ikke leve-
randøren at overholde kodekset, kan det medføre afbrydelse 
af leverandørforholdet. Eventuelle investeringer til efterlevelse 
af kodekset, afholdes af leverandøren. Spar Nord forbeholder 
sig ret til at kontrollere leverandørers efterlevelse af kodekset.

Adfærdskodeks for leverandører
Spar Nord ønsker ikke blot at opretholde høje etiske stan-
darder og at nedbringe vores klima- og miljøpåvirkning 
påvirkning af verden omkring os. Vi ønsker også at sikre, at 
vores leverandører lever op til mindst samme standarder. 
Derfor søger vi at påvirke dem hertil gennem dialog, krav 
om dokumentation, krav om sporbarhed og stikprøve- 
kontrol.

Menneskerettigheder
Vores leverandører skal overholde menneskerettighederne og 
beskytte medarbejdere mod diskrimination og sikrer dem ret 
til privat- og familieliv. Ingen leverandør må være involveret i 
menneskehandel eller slaveri. Ingen leverandører til Spar Nord 
må benytte sig af underleverandører, der overtræder samme 
regler.

Arbejdstageres rettigheder og forhold
Vores leverandører skal overholde al national og internati-
onal lovgivning for ansattes rettigheder samt beskytte sine 
medarbejderes sundhed gennem rimelige arbejdsvilkår, 
rimelige arbejdstider, sundt arbejdsmiljø, ret til organisering 
og en løn, der sikrer en rimelig levestandard. Leverandører 
skal sikre sine medarbejdere mod skader og ulykker gennem 
praktiske foranstaltninger, opfølgninger på uheld og løbende 
sikkerhedsuddannelse. Leverandører må aldrig benytte sig af 
børnearbejdere eller bruge leverandører, der benytter sig af 
børnearbejdere.
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Spar Nords rejseaktiviteter  
er CO2-neutrale i 2020
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Ansvarlig bankdrift starter med en sund medarbejderkultur

4. Underretningspligt 

 Ved enhver mistanke om, at en transakti-
on, midler eller en kundehenvendelse har 
tilknytning til hvidvask eller finansiering af 
terrorisme, skal bankens medarbejdere 
rette henvendelse til AML- funktionen 
med henblik på indberetning til Statsad-
vokaten for Særlig Økonomisk og Inter-
national Kriminalitet. Såfremt mistanken 
ikke umiddelbart kan afkræftes, skal 
AML-funktionen omgående indberette 
mistanken til Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet. 

5. Opbevaringspligt 

 Alle dokumenter og registreringer om 
kunder, herunder oplysninger om kunde-
identitet, kundetransaktioner og resul-
tater af undersøgelser skal opbevares 
i mindst 5 år efter kundeforholdets afslut-
ning. 

6. Screening mod sanktionslister og 
AML-vurdering af særlige  
udlandsprodukter 

 Udlandsbetalinger screenes så det sikres, 
at banken ikke overtræder sanktioner 
mod visse lande eller personer anført i 
EU-forordninger eller øvrige internatio-
nale regler. Bankens Trade Finance-for-
retninger gennemgås ud fra en risiko-
vurdering for særlig risiko for misbrug til 
hvidvask eller terrorfinansiering. 

1. Kend din kunde-procedurer

 Ved oprettelse af kundeforhold og un-
dervejs i kundeforholdet skal ’Kend din 
kunde-procedurer’ følges i overensstem-
melse med bankens regler og retnings-
linjer. Procedurer udarbejdes således, at 
det sikres, at kundens identitet fastlæg-
ges tilstrækkeligt, og at kundeforholdet i 
øvrigt ikke eksponerer Spar Nord unødigt 
for risiko for misbrug til hvidvask, terror-
finansiering eller brud på sanktioner. 

2. Undersøgelses- og noteringspligt 

 Alle medarbejdere er ansvarlige for at 
kontakte AML-funktionen ved konstate-
ring af komplekse eller usædvanligt store 
transaktioner eller aktiviteter, der ikke har 
et klart økonomisk eller påviseligt lovligt 
formål. AML-funktionen er på baggrund 
af sådanne henvendelser ansvarlig for at 
undersøge baggrund for og evt. mistan-
ke ved sådanne transaktioner. 

3. Transaktionsmonitorering 

 Kunders transaktioner overvåges effektivt 
for at kunne vurdere, om kunders akti-
viteter er i overensstemmelse med den 
viden, banken har om kundeforholdene, 
herunder om faktiske og forventede 
forretningsomfang og om aktiviteterne i 
øvrigt forekommer mistænkelige. 

Indsatsen mod hvidvask og økonomisk 
kriminalitet starter med ansvarlig bank-
drift. Det handler om at sætte kundernes 
interesser først i rådgivning og produktud-
vikling, om at overholde gældende love og 
regler og om at sørge for, at compliance 
og generel lovmedholdelighed er integreret 
i strategi og forretning.

Ansvarlighed i bankdriften er afgørende, da 
forekomsten af grænseoverskridende øko-
nomisk kriminalitet og international terror 
er et grundvilkår for alle banker. Risikoen for 
at blive misbrugt til hvidvask og terrorfi-
nansiering er til stede hver eneste dag, og 
trusselsbilledet er dynamisk.

Det er derfor Spar Nords opgave at 
bidrage aktivt til at reducere risikoen for 
hvidvask og terrorfinansiering, og det gør 
vi med en hvidvaskpolitik og en række 
forebyggende procedurer, der løbende til-
passes såvel lovgivningen som det aktuelle 
trusselsbillede. Politikken, der bl.a. har til 
formål at sikre, at økonomiske transaktio-
ner, kundeforhold, medarbejderforhold og 
aftaler screenes ved indgåelse og overvå-
ges løbende, angiver en lav risikoappetit 
på området.

Den lave risikoappetit søges overholdt via 
risikobegrænsende foranstaltninger samt 
en god compliance blandt bankens med-
arbejdere. I en særlig politik herfor angives 
der en række foranstaltninger, som alle 
medarbejdere skal bidrage med:

Samfundsansvar 2019

Indsats mod hvidvask og økonomisk kriminalitet

Indberetninger til SØIK 

2018 1.071

2019 1.750
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Et alvorligt og dynamisk trusselsbillede

Indsats mod hvidvask og økonomisk kriminalitet

Opfølgning og kontrol af Spar Nords ind-
satser inden for forebyggelse af hvidvask, 
terrorfinansiering og anden økonomisk 
kriminalitet sker systematisk og regelmæs-
sigt i form af kvartalsrapporter, risikoana-
lyser, som udarbejdes af AML-funktionen, 
Operationel Risiko m.fl. og tilgår direktion 
og bestyrelse.

Medarbejdernes ansvar
Spar Nord har i 2019 udarbejdet en politik 
for sund virksomhedskultur, hvoraf det bl.a. 
fremgår at banken altid ønsker at sikre en 
sund balance mellem mål for indtjening og 
hensynet til overholdelse af regler og lov-
givning, og vil ikke medvirke til nogen form 
for økonomisk kriminalitet. Det er derfor, 
uanset ansættelsesniveau, uforeneligt med 
ansættelse i Spar Nord at medvirke til eller 
forsøge at medvirke til hvidvask, terror-
finansiering eller anden form for økonomisk 
kriminalitet.

Alle medarbejdere i Spar Nord forventes 
at have en kritisk tilgang til mistænkelige 
forhold i deres virke og skal have reel mu-
lighed for at kunne føle sig trygge ved at 
henvende sig til de øverste ledelsesniveau-
er angående kendskab til eller mistanke om 
mistænkelige forhold uden repressalier – 
enten direkte eller via Spar Nords whistle-
blower-ordning.

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

  Risici 

Det er et grundvilkår for alle banker,  
at bankens services og produkter risi-
kerer at blive brugt til hvidvask, terror-
finansiering og økonomisk kriminalitet. 
Risikoen vurde res til at være høj, og 
truslen kommer fra hele verden. Hvis 
bankens services anvendes til skadelig 
virksomhed, risikerer banken indirekte at 
medvirke til skadelig virksomhed og at 
pådrage sig skader på omdømmet, tab 
af forretningsrelationer og tab som følge 
af bøder. 
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Beskyttelse af kundernes data

I det videre forløb vil der bl.a. blive 
arbejdet med at udvikle principper for 
beskyttelse af privatlivet, interesserne 
og rettighederne hos de mennesker, hvis 
informationer samles og anvendes i  
bankens systemer, opfyldelse af regler, 
love, konventioner og kulturelle forvent-
ninger, som banken er underlagt samt 
udvikling af digitale og datadrevne 
løsninger, der er gør en positiv forskel for 
mennesker, virksomheder, samfundet og 
fremtidige generationer.

Derfor har Spar Nord i 2019 iværksat flere 
direkte kampagner for at gøre kunderne 
bevidste om sikker omgang med NemID og 
personlige koder.  Vi har derudover søgt at 
konvertere så mange netbankbrugere som 
muligt fra brug af det fysiske NemID-nøg-
lekort til brug af NemID-app’en, der både 
er enklere og sikrere i brug, da den invol-
verer brug af og log-in på to forskellige 
apparater for få adgang.

Sikkerhed omkring informationer, infor-
mationssystemer og brugen af dem 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 informations-
systemer kørende og vores kommunikati-
onslinjer åbne, samtidig med at vi beskytter 
kundernes og bankens vitale informationer 
mod uvedkommendes indsigt. 

Spar Nord har en omfattende politik for 
IT-sikkerhed, der har til formål at sikre mod 
misbrug, IT-kriminalitet, tab af data og tab 
af drift. 

Da trusselsbilledet mod bankens infor-
mation og informationssystemer ændrer 
sig hele tiden, gennemføres der løbende 
trusselvurdering og revisioner af sikker-
hedspolitikken. Enhver væsentlig ændring 
af Spar Nords IT-platform og -systemer 
underbygges altid af en risikovurdering, 
som omfatter en vurdering af fortrolighed, 
integritet og tilgængelighed.

Forebyggelse af netbanksvindel og  
cyberkriminalitet
2019 var præget af øget kriminel aktivitet 
rettet mod danske bankkunder. Det skete 
og sker fortsat gennem phishing, gennem 
falske opkald og social engineering samt 
gennem fysiske indbrud og tyverier, hvor 
kundernes NemID-nøglekort stjæles. Svind-
len og kriminaliteten har ikke blot økonomi-
ske konsekvenser for ofrene - den gør også, 
især ældre, utrygge og skeptiske overfor 
digitale løsninger.

Samfundsansvar 2019

Data- og cybersikkerhed

Sammen med en række andre finansielle 
virksomheder i Europa er Spar Nord gået 
med i initiativet Responsible Digital 
Leadership. Formålet med initiativet er 
at samle viden og udvikle værktøjer til at 
sikre ansvarlighed i det digitale udvik-
lingsarbejde og arbejdet med data. I 
processen er der i særlig grad fokus på 
de etiske og ledelsesmæssige udfordrin-
ger, som digitaliseringen af banksektoren 
medfører. 

  Risici 

Spar Nords IT-systemer er generelt godt 
sikrede og opdaterede, 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 leverandørers medar-
bejdere, og det gælder særligt i forhold 
til kunderne, hvor især den ældre del af 
befolkningens kompetencer indenfor IT 
og IT-sikkerhed udgør en risiko, som Spar 
Nord kan være med til at nedbringe.

Der er desuden en generel risiko for, at 
automatisering af processer, brugen af 
algoritmer og introduktionen af kunstig 
intelligens øger afstanden mellem råd-
giver og kunder, forstørrer de negative 
konsekvenser af systemfejl og gør det 
vanskeligt at placere ansvar præcist.

Ansvarlig dataanvendelse
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Et sundt, udviklende og effektivt arbejdsmiljø

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 implemen-
teret 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 
samarbejde mellem leder og medarbejder, 
så medarbejderen har mulighed for at til-
kendegive ønsker og søge hjælp til særlige 
behov. Det gælder både for svære situatio-
ner i privatlivet, som banken kan være med 
til at afhjælpe, og for ønsker om uddannelse 
eller karriereudvikling. Derfor er dialogen 
mellem medarbejder og ledelse formaliseret 
i form af løbende statussamtaler og i den 
årlige medarbejderudviklingssamtale.

Træning og uddannelse 
Samfund, teknologi, adfærd og kundekrav 
ændrer sig løbende, og derfor har Spar 
Nord medansvar for, at medarbejder-
nes 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. 

Kvinder i ledelse og bestyrelse
Det er for nuværende bankens mål, at an-
delen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer 
skal udgøre mindst 33 %. Ved udgangen af 
2019 var dette mål indfriet idet andelen af 
kvindelige bestyrelsesmedlemmer udgjorde 
44 %.

For så vidt angår bankens daglige ledelse 
arbejder Spar Nord systematisk på at 
identificere og motivere medarbejdere 
med lederpotentiale uanset køn og at 
forbedre fastholdelsen af ledere af begge 
køn ved at give muligheder og fleksibilitet 
i forhold til at balancere forholdet mellem 
karriere og familieliv. 

Det er Spar Nords mål, at der skal være 
mindst 5 kvalificerede ansøgere til leder-
stillinger i banken, og at der blandt disse 
skal være mindst 2 kvinder. Det er således 
bankens mål, at kønsfordelingen på direk-
tør- og mellemlederniveau skal ændre sig i 
retning af en mere ligelig fordeling mellem 
mænd og kvinder – fra de aktuelle ca. 21 % 
kvinder i bankens ledergruppe til 25 % kvin-
der inden udgangen af 2020. Ovenstående 
mål har ikke i alle tilfælde været opnået i 
2019, hvorfor der i 2020 vil være fokus på 
HR-initiativer der understøtter den ønskede 
udvikling.   

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 ressour-
ce på jobbet og i forholdet til familie og 
venner. Spar Nord tager derfor medansvar 

Medarbejderne er Spar Nords vigtigste 
ressource. Derfor tager Spar Nord an-
svar for at skabe et sundt og udviklende 
arbejdsmiljø, hvor hver enkelt medarbej-
der udfolder sit faglige og menneskelige 
potentiale på den bedst mulige måde. Det 
er imidlertid ikke kun Spar Nords ansvar at 
regulere medarbejdernes arbejdsforhold 
på en socialt ansvarlig og retfærdig måde. 
Det er også Spar Nords ansvar at fremme 
en kultur, i hvilken medarbejderne altid op-
træder ansvarligt overfor kunder, kolleger, 
banken og det omgivne samfund. Spar 
Nord har i januar 2020 tilsluttet sig FN’s 
Global Compact og følger alle principper-
ne i den.

Mangfoldighed i organisationen
Spar Nord ønsker at styrke sin kundebetje-
ning og konkurrencekraft ved at tiltrække 
så fagligt og så menneskeligt kompeten-
te 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 arbejds-
plads, der er i takt med samfundets kul-
turelle udvikling og afspejler den gene-
relle befolkningssammensætning. Vi ser 
mangfoldighed som en fordel for udvikling 
af såvel forretningsmæssige som kollegiale 
relationer.

Samfundsansvar 2019

Medarbejderforhold

Spar Nord Samfundsansvar 2019
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Spar Nords indsatser indenfor træning og 
uddannelse handler imidlertid ikke kun om 
vedligeholdelse. Vi lægger vægt på at 
imødekomme ønsker om kompetenceløft 
og talentudvikling, så vi har fleksibilitet, 
mobilitet og gode kandidater til ledelsen 
på vej i organisationen.

Spar Nord er en stor organisation med 
mange forskellige funktioner og kompeten-
cekrav, og derfor tilrettelægges der udvik-
lingsmål for medarbejderne. Målene udvikles 
og beskrives i løbende samtaler og sparring, 
i årlige medarbejderudviklingssamtaler og i 
sparring med HR.

Den konkrete kompetenceudvikling fore-
går dels gennem kurser eller formaliseret 
uddannelse, dels gennem kompetenceud-
viklende projektarbejde, hvor medarbejdere 
i lokale banker eksempelvis inddrages i 
projekter på tværs af organisationen. 

Rekruttering og forfremmelse 
Spar Nord er en stor og toneangivende 
arbejdsgiver i branchen og i regionen, og 
derfor har vi et medansvar for at sikre, at 
kandidater til jobs behandles lige og for-
domsfrit. 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, person-
lige kompetencer og sociale kompetencer. 
Og derfor interesserer vi os ikke for kandi-
daters køn, etniske oprindelse, seksualitet, 
religion eller andre for ansættelsen uved-
kommende personlige forhold.

Spar Nord tager medansvar for at ud-
danne og ansætte unge, da det både 
er i deres, vores og samfundets interesse. 
Banken har i 2019 haft stor fokus på an-
sættelse af nyuddannede finansøkonomer, 
finansbachelorer og akademikere. Vi ser 
det som en samfundsmæssig 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 karrieremuligheder. 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 medarbejderudviklingssamtale. 

I Spar Nord er der fuldt gennemsigtige ret-
ningslinjer for hvilke indsatser og resultater, 
der kan føre til trinstigninger og honore-
ring med engangsbeløb. Den decentrale 
forretningsmodel og målsætningerne i de 
lokale handlingsplaner udgør rammen for 
de vurderinger, der ligger bag beslutnin-
gen om hvilke medarbejdere, der belønnes 
ekstraordinært. Der er i bankens Medar-
bejderhåndbog udarbejdet et centralt 
regelsæt for hvilke kriterier, medarbejderne 
som minimum skal opfylde.

Spar Nord Samfundsansvar 2019

  Risici 

Medarbejdernes forhold påvirkes af 
mange faktorer, der ligger uden for Spar 
Nords kontrol, fx lovgivning og kulturelle 
strømninger. Derfor er det afgørende at 
inddrage medarbejderne i dialog om-
kring politikker for medarbejderforhold. 
Gør man ikke det, risikerer man at komme 
ud af trit med kulturel og social praksis til 
skade for omdømmet, medarbejdernes 
trivsel, evnen til at tiltrække arbejdskraft 
og forretningen. I det omfang politikkerne 
for medarbejderforhold ikke efterleves, 
risiker vi desuden at diskriminere, forskels-
behandle eller nedslide medarbejderne 
psykisk.

Medarbejderforhold
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Medarbejderforhold

Faglig og personlig udvikling

Jeg oplever, at jeg kan anvende min viden og mine færdigheder i mit job 92 90

Jeg har mulighed for at uddanne mig og udvikle mine færdigheder i jobbet 82 81

Jeg oplever at forandringer sker i et tempo, som jeg kan følge med til 73 65

Spar Nord har gode fremtidsudsigter på længere sigt 89 85

Spar Nord er god til at omstille sig 64 59

Jeg har indenfor de seneste 12 månder haft MUS med min leder 89 91

Jeg har en aftale med min leder om min fremtidige udvikling (udviklingsplan) 78 79

Samlet score 81 78

Tilfredshed og motivation

Jeg er samlet set tilfreds med mit job i Spar Nord 90 85

Jeg er tilfreds med balancen mellem arbejdsliv og mit familie- og fritidsliv 79 80

Spar Nord er den ideelle arbejdsplads for mig 85 81

Samlet score tilfredshed 81 78

Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 84 79

Jeg ser næsten altid frem til at gå på arbejde 83 81

Det arbejde, jeg udfører, er vigtigt for Spar Nord 96 95

Samlet score motivation 81 78

Strategi

Spar Nord har en klar strategi for hvor virksomheden skal hen 81 78

Jeg har indsigt i Spar Nords strategi og vision 82 81

Jeg får tilstrlækkelig viden om hvad der sker i Spar Nord 62 53

Samlet score 75 70

   

Indsatsområde Deltagelse 96,5% 2019 2018

Strategi 75 70

Omdømme – Image 90 85

Nærmeste leder 84 81

Samarbejde 87 84

Faglig og personlig udvikling 81 78

Daglige arbejdsopgaver 77 75

Tilfredshed 84 82

Motivation 88 85

Loyalitet 89 86

Engagement 82 80

Trivselsindex 84 81

   

Image – Omdømme 2019 2018

Spar Nord har et godt omdømme 96 92

Andre opfatter Spar Nord som et godt sted at være ansat 93 90

Jeg er stolt af at arbejde i Spar Nord 91 87

I Spar Nord “gør vi som vi siger” i forhold til vores værdier 77 67

Jeg kan identificere mig med Spar Nords værdier 92 89

Samlet score 75 70

   

Trivsel og tilfredshed

Spar Nord måler hvert år medarbejdernes trivsel og tilfredshed på en række parametre. 
Med udgangspunkt i målingerne planlægges i samarbejde med medarbejderne nye tiltag 
og indsatsområder. For enheder eller afdelinger, der afviger væsentligt og negativt fra 
gennemsnittet i målingerne, udvikles særlige tiltag og indsatser med henblik på at bedre 
trivsel og tilfredshed. Tiltagene følges gennem midtvejsmålinger.
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Medarbejderforhold

Alder, anciennitet og omsætning 2019 2018

Gennemsnitsalder i år 48 48

Gennemsnitlig anciennitet i år 14 14

Personaleomsætning i % 8,6 10,1

Fraværsprocent   

Fraværsprocent for egen sygdom: alle 2,9 2,7

Antal fuldtidsansatte pr. 31.12.2019  

Antal fuldtidsansatte pr. 31.12.2019 1.549 1.518

Antal ansatte i procent fordelt på uddannelse

Grundskole 3,4 4,0

Gymnasiale udd. 5,2 5,8

Erhvervsudd. 42,6 43,5

Kort videregående udd. 23,6 23,0

Mellemlang videregående udd. 14,2 13,2

Bachelor 2,1 2,0

Lang videregående udd. 8,8 8,5

Arbejdsulykker   2019 2018

Antal arbejdsulykker kategoriseret som fysiske arbejdsulykker 10 5

Antal arbejdsulykker kategoriseret som vold/trusler/røveri 13 13

Samlet antal arbejdsulykker 23 18

Andel af mænd og andel af kvinder 

Kønsfordeling: Andel af mænd i % 47 47

Kønsfordeling: Andel af kvinder i % 53 53

Andel af kvinder i ledelsen i % 21 20

Andel af kvinder i bestyrelsen i % 44 44
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Samfundsansvar 2019

Klima og miljø

Scope 1

Transport Unit 2019 2018

Diesel tCO2e 61 247

Benzin tCO2e 104 -

Scope 1 udledning tCO2e 164 247

Scope 2

Elektricitet og fjernvarme

Elektricitet indkøbt* (Lokationsbaseret metode) tCO2e 938 261

Elektricitet egenproduceret solar tCO2e - -

Fjernvarme indkøbt tCO2e 1.101 357

Scope 2 udledning 1) tCO2e 2.039 618

*Elektricitet indkøbt (alternativ beregning) (markedsbaseret metode) tCO2e 2.662 813

Scope 2 udledning efter markedsbaseret metode tCO2e 3.762 1.169

Scope 3

Flyrejser Unit 2019 2018

Kontinetale/nordiske tCO2e 43 34

Interkontinentale tCO2e 66 74

Indenrigs tCO2e 164 146

tCO2e 273 254

Andre forretningsrejser

Hotelovernatninger tCO2e 2 5

Medarbejderes kørsel i egen bil (DK) tCO2e 253 234

tCO2e 256 238

Affald

Restaffald til forbrænding 2) tCO2e 1 2

Papir til genbrug tCO2e 2 1

Elektronikaffald til genbrug tCO2e 0 0

tCO2e 3 2

Vandforbrug

Vandforsyning 3) tCO2e 3 3

Scope 3 udledning tCO2e 534 495

Total tCO2e 2.737 1.360

Nøgletal for udledninger af drivhusgasser

1)  Scope 2 udledninger for 2018 indeholder alene data fra Spar Nords hovedsæde i Aalborg
2)  Data vedr. organisk affald dækker alene Spar Nords hovesæde. Data for papiraffald dækker Spar Nords  

hovedsæde og 20 lokale banker. Data for restaffald til forbrænding håndteres kommunalt, og data kendes ikke 
for nuværende. Der er indberettet 3.499 kg elektronikaffald i 2019 mod 8.057 i 2018, men vi har ikke opnået data 
for CO2-emissioner ifm. håndtering af elektronikaffald

3)  Data dækker hele Spar Nord. Dog ingen data for 2018. Vi estimerer derfor tilsvarende udledninger i 2018.

Klimaregnskabet for Spar Nord er udarbejdet efter retningslinjerne  
i GHG-protokollen (Green House Gas Protocol)
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Oversigt Klima og miljø

Nøgletal for energiforbrug

Scope 1

Transport Unit 2019 2018

Diesel MWh 250 n.a.

Benzin MWh 453 n.a.

Scope 1 udledning MWh 703 -

Scope 2

Elektricitet og fjernvarme

Elektricitet indkøbt MWh 4.645 1.418

Elektricitet egenproduceret solar MWh 133

Fjernvarme indkøbt MWh 4.573 714

Scope 2 udledning MWh 9.351 2.132

Scope 1 og 2 i alt MWh 10.054 2.132

GJ 36.193 7.674

Vi påbegyndte vores klimarapportering i 2018, og der kan derfor fortsat forekomme  
mangelfulde data i Spar Nords klimaregnskab i 2019. Vi arbejder løbende på at udbygge 
vores datastruktur,  og vi har ambitioner om at udvide rapporteringen de kommende år. 

Spar Nord udledte i 2019

1,4 tCO2e 
pr. årsværk i banken
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Oversigt Mål og handlinger i Spar Nord

Fokusområde Bidrag til FN-verdensmål Understøttede  
FN-principper

Målsætninger Gennemførte tiltag i 2019 Planlagte tiltag i 2020 Læs 
mere
på side

Bæredygtig finansiering Global Compact

Princip 7-9

• Implementering af bæredygtige 
bankprodukter og dokumentation 
for påvirkning af mennesker, miljø og 
klima

• Lancering af ‘ BæredygtigBil ’, det 
første bæredygtige finansierings—
produkt til private fra Spar Nord

• Videreudvikle bæredygtige  
finansieringsprodukter

• Rapportere resultater af bære-
dygtig finansiering, bl.a. antal og 
volumen af bæredygtige lån

4, 6, 7*

Ansvarlige investeringer Global Compact

Princip 1–10

UN PRI

Princip 1–6   

• Hjælpe vores kunder med at inve-
stere ansvarligt gennem en aktiv 
indsats for at beskytte klima, miljø 
og menneskerettigheder

• Godkendt politik for ansvarlige 
investeringer

• Opdateret politik for aktivt ejerskab

• Etableret komité for ansvarlige 
investeringer

• Påbegyndt implementering af ESG 
screening

• Implementere UN PRI og ESG  
rapportering

• Videreudvikle finansielle produkter til 
ansvarlige investeringer

• Følge op på leverandører og  
samarbejdspartneres efterlevelse 
af Spar Nords politik for ansvarlige 
investeringer

4, 8

Lokalt engagement Global Compact 

Princip 1, 2, 8, 9

• Fortsat styrke den lokale sammen-
hængskraft ved at stimulere og 
videreudvikle trivsel, uddannelse og 
fællesskaber overalt, hvor vi driver 
bank

• Iværksat beregning af den skabte 
samfundsværdi (SROI) fra vores 
uddelinger

• Skabt et estimeret socialt afkast 
på 60,4 mio. kr. på sponsorater og 
donationer på 38 mio. kr.

• Fortsat styrke vores lokale engage-
ment gennem støtte til projekter og 
lokal involvering

• Udvikle koncept for medarbejder-
frivillighed

• Videreudvikle SROI beregninger af 
vores lokale engagement

4, 9-12

Klima og miljø    Global Compact

Princip 7-9

• CO2 neutral bankdrift inden 2025, 
men rejseaktiviteter allerede fra 
2020

• Bidrage til et bæredygtigt miljø og 
klima ved at minimere og afbøde 
negative effekter på klima og miljø 
fra bankdriften og i vores finansielle 
aktiviteter

• Opdateret politik for klima og miljø

• Påbegyndt klimaregnskab over            
CO2 emissioner

• Formuleret ny bilpolitik med krav om 
energimærke A

• Implementeret energiovervågning i 
hele banken

• Påbegyndt udvidelse af solcelle–
anlæg

• Påbegyndt generel energi- 
optimering i banken

• Videreudvikle klimaregnskab

• Sikre CO2 neutrale rejseaktiviteter 
fra 2020

• Implementere ny rejsepolitik for 
medarbejdere

• Indløbe 100 % grøn strøm

• Involvere medarbejdere i interne 
miljø- og klimaprojekter

• Minimere madspild

4, 13, 14, 
24, 25



Oversigt Mål og handlinger i Spar Nord

Ansvarlige
leverandørforhold

Global Compact

Princip 1-8, 10

UN PRI

Princip 1-6

• Sikre ansvarlige leverandørforhold 
blandt alle bankens leverandører

• Udviklet et adfærdskodeks for  
ansvarlige leverandørforhold

• Implementere adfærdskodeks for  
ansvarlige leverandørforhold

• Implementere system til ansvarlig 
leverandørstyring og opfølgning

15

Indsats mod hvidvask og 
økonomisk kriminalitet

Global Compact

Princip 1, 2, 10

• Fortsat bidrage aktivt til at reducere 
risikoen for hvidvask og terrorfinan-
siering i Spar Nord

• Udviklet en politik for sund virksom-
hedskultur

• Løbende analyseret risici for hvid-
vask og terrorfinansiering

• Videreuddannet og opdateret 
medarbejdere om risikoen for hvid-
vask

• Forsat overvåge og analyse risici for 
hvidvask og terrorfinansiering

• Fortsat tilførsel af ressourcer til AML- 
og compliance

4, 17, 18

Data og cybersikkerhed Global Compact

Princip 1, 2, 10

• Sikre kunderne og Spar Nord mod 
uvedkommendes indsigt gennem 
kontinuerlig fokus på sikkerhed 
omkring informationer, informations-
systemer og brugen af dem

• Gennemført flere kunderettede 
kampagner for at bevidstgøre om 
risici for misbrug af bl.a. NemID

• Spar Nord er gået med i initiativet  
Responsible Digital Leadership

• Fortsat holde fokus på at sikre høj 
data og cybersikkerhed for kunder-
ne og Spar Nord

• Etablering af cybersikkerheds-
program og tilførsel af yderligere 
ressourcer

4,19

Medarbejderforhold Global Compact

Princip 1-6

• Skabe et sundt, udviklende og  
effektivt arbejdsmiljø, som tillader 
hver medarbejder at udfolde sit 
faglige og menneskelige potentiale 
bedst muligt. Og på en ansvarlig 
måde

• Andelen af kvindelige besty-
relsesmedlemmer udgjorde 44 %

• Generel stigning i medarbejder–
trivsel og tilfredshed i Spar Nord

• Implementering af 360° ledermåling

• Ansætte flere finansøkonomer, 
finansbachelorer og akademikere

4, 20-24

Fokusområde Bidrag til FN-verdensmål Understøttede  
FN-principper

Målsætninger Gennemførte tiltag i 2019 Planlagte tiltag i 2020 Læs 
mere
på side

*) Læs mere på: sparnord.dk/privat
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