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I Spar Nord ønsker vi at opretholde høje etiske standarder og at nedbringe vores klima- 

og miljøpåvirkning. Vi har formuleret ambitiøse målsætninger og politikker på 

bæredygtighedsområdet, hvorfor vi bl.a. også har tilsluttet os FN’s Global Compact 

samt FN’s principper for ansvarlig bankdrift (UN PRB) og principper for ansvarlige 

investeringer (UN PRI). Parallelt med vores egen indsats ønsker vi at sikre, at også vores 

leverandører af varer og tjenesteydelser lever op til høje standarder og anerkender 

deres sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige ansvar. Derfor tager dette 

adfærdskodeks udgangspunkt i FN’s Global Compact’s 10 grundlæggende principper. 

 

Spar Nords fokus på etisk og bæredygtig adfærd gælder for alle leverandører til 

bankens forretningsenheder. Spar Nords adfærdskodeks gælder således for hele 

leverandørkæden, og koncernens leverandører er således ansvarlige for, at deres 

underleverandører lever op til de samme eller tilsvarende standarder. Spar Nord søger 

at påvirke vores leverandører gennem dialog, krav om dokumentation, krav om 

sporbarhed og stikprøvekontrol.   

 

Spar Nord anerkender, at intet adfærdskodeks kan danne ramme om alle situationer, 

som en samarbejdspartner eller leverandør kan komme ud for. Spar Nords 

adfærdskodeks erstatter derfor ikke leverandørens ansvar for og pligt til at udøve sund 

dømmekraft og søge vejledning om korrekt forretningsmæssig adfærd.  

 

Konkret forventer vi, at vores leverandører lever op til følgende 

principper og retningslinjer: 
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Menneske- og arbejdstagerrettigheder 
 

 

Spar Nord forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere tilbyder deres 

ansatte arbejdsbetingelser, som opfylder internationalt erklærede menneskerettigheder 

og standarder indeholdt i den internationale lov om menneskerettigheder. 

 

Dermed skal Spar Nords leverandører opfylde princip 1, 2, 3, 4 og 5 i FN’s Global 

Compact, ved: 

 

• at støtte og respektere medarbejdernes ret til at danne og tilslutte sig foreninger 

efter eget valg, samt ret til kollektiv forhandling, 

• ikke at deltage i, eller støtte menneskehandel eller moderne slaveri, herunder 

tvangsarbejde, og gældsslaveri, 

• respektere børns ret til at udvikle sig og få en uddannelse og dermed ikke gøre brug 

af børnearbejde,       

• at opfylde de lovbestemte minimumskrav i relation til alder, som gælder i det eller 

de land(e), som de driver virksomhed i, 

• at sikre sig, at arbejdsforhold, arbejdstimer, hviletider, orlov og løn er i 

overensstemmelse med lokale regler og branchepraksis og er på et niveau, der 

sikrer en rimelig levestandard i forhold til lokale niveau.  

 

Sundhed og sikkerhed 
 

 

Spar Nord forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere arbejder mod 

diskrimination på arbejdspladsen og prioriterer medarbejdernes sikkerhed, sundhed og 

trivsel. 

 

Dermed skal Spar Nords leverandører opfylde princip 6 i FN’s Global Compact, ved at: 

 

• arbejde for at eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold,  

• have et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor gældende love og regler overholdes, 

• forebygge ulykker og skader som følge af fysiske og psykiske forhold, og 

• kunne dokumentere dette. 
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Klima- og miljø 
 

Spar Nord forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere bidrager til at løse 

menneskeskabte miljøudfordringer, og at de generelt overholder relevant lovgivning på 

klima- og miljøområdet. 

 

Dermed skal Spar Nords leverandører opfylde princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact, 

ved: 

 

• systematisk at søge at forebygge, minimere og udbedre en eventuel negativ 

miljøpåvirkning af egne aktiviteter, produkter og serviceydelser, og 

• at engagere sig i at fremme miljømæssig ansvarlighed og hensigtsmæssig brug af 

naturressourcer, 

• at tilbyde og levere miljømærkede produkter i det omfang sådanne alternativer 

findes, med mindre Spar Nord specifikt har bedt om andet. 

 

God forretningsskik 
 

Spar Nord forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere prioriterer 

ordentlighed i deres selskabsledelse ved bl.a. at modarbejde alle former for korruption, 

afpresning og bestikkelse. 

 

Dermed skal Spar Nords leverandører opfylde princip 10 i FN’s Global Compact, ved at: 

 

• overholde gældende lovgivning og regler vedrørende bestikkelse, korruption, svig, 

immaterielle rettigheder og konkurrence og sikre et højt niveau for god 

forretningsskik. 

 

Efterlevelse 
 

 

Det er Spar Nords mål, at alle leverandører overholder bankens adfærdskodeks for 

leverandører. Spar Nord vil derfor løbende kontrollere om bankens leverandører og i 

nogle tilfælde disses underleverandører efterlever adfærdskodekset og kontrollere de 

oplysninger, som leverandøren har givet. Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke 

efterlever adfærdskodekset, indleder Spar Nord en dialog med leverandøren, således 

forholdene kan blive afdækket. Der udarbejdes en handlingsplan og aftales en rimelig 

tidsfrist, således det er muligt for leverandøren at efterleve reglerne. 

 

Hvis leverandøren har givet urigtige oplysninger eller ikke kan implementere de 

påkrævede forbedringer, forbeholder Spar Nord sig ret til at bringe vores 

forretningssamarbejde til ophør. I dette tilfælde er leverandøren ikke berettiget til 

erstatning. 
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Leverandøren er ansvarlig for udgifter forbundet med efterlevelse af Spar Nords 

adfærdskodeks for leverandører, og leverandøren skal proaktivt meddele Spar Nord, 

hvis der er afvigelser herfra. 

 

 

Senest opdateret marts 2022. 


