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Nordjyske Banks lovpligtige redegørelse for  
samfundsansvar 2015 

 

Jf. Regnskabsbekendtgørelsen § 135 

 

Denne redegørelse er en bestanddel af ledelsesberetningen i Årsrapporten 2015 for Nordjyske Bank A/S, 

og dækker årsrapportens regnskabsperiode, som er fra 1. januar til 31. december 2015 

 

Udgivet den 18. januar 2016 

 
 
Med henvisning til Nordjyske Banks politik for samfundsansvar redegøres hermed for bankens 
relaterede tiltag i forhold til kunder, medarbejdere, miljø og lokalsamfund.  
– læs mere på www.nordjyskebank.dk/samfundsansvarspolitik  
 
Kunder  
Vi ønsker et nært og personligt forhold til kunderne, hvor der er et ligeværdigt forhold mellem 
kunde og bank. Det betyder, at kunderne behandles ordentligt og i respekt for den enkelte. 
 
Vi tilstræber til stadighed at yde en troværdig og etisk rådgivning med udgangspunkt i kundens 
behov og benytter ikke salgsmetoder eller tilbyder kunderådgiverne bonussystemer, der anspo-
rer dem til at handle uetisk eller urimeligt. 
 
Med en række specialistfunktioner understøttes bankens kerneområder formuepleje, pension, 
bolig og forsikring. Fokus er, at samle stærke kompetencer og dermed optimere rådgivningen til 
gavn for bankens kunder. 
 
Banken har, i samarbejde med Aalborg Kommune, ”sat strøm til” opgaven at oprette flygtninge 
som kunder. En metode der betyder, at den enkelte IKKE behøver at møde frem i banken. Det-
te er en metode der kan anvendes i samtlige kommuner, såfremt den enkelte kommune kan 
håndtere en speciel kryptering i forbindelse med dokumenthåndtering. 
 
Medarbejdere 
Et væsentligt element for Nordjyske Bank, er at være en attraktiv arbejdsplads med gode betin-
gelser og muligheder for den enkelte medarbejder. 
En arbejdsplads med en åben og ærlig dialog, hvor der vises handlekraft og skabes varige rela-
tioner. 
 
Med udgangspunkt i CSR-politikken har banken i forbindelse med fusionen iværksat følgende: 
 

• Organisationstilpasninger med fokus på samling af kompetencer og dermed optimeret 
rådgivning til bankens kunder 
 

Det overordnede fokus for tiltagene har været at sikre den mest effektive dimensionering af or-
ganisationen og dermed skabe den bedste udgave af Nordjyske Bank. 
 
På det sociale område ønsker vi at fastholde og udbygge relationerne med hinanden, hvilket i 
2015 er sket ved deltagelse i DHL stafetten i Aalborg, august 2015. 165 deltagere var tilmeldt 



 
 

2 

 

32 løbe- og gåhold og herudover mødte også mange andre medarbejdere op for at heppe og 
deltage i samværet med kolleger. 
 
Miljø  
Som pengeinstitut og arbejdsplads tager vi et medansvar for miljøet.  
 
Vi gør det eksempelvis ved: 
 
• Finansiering af miljøvenlige investeringer, herunder brændstofpakke 1 og 2 indenfor fiskeri  
� Rådgivning om og finansiering af energivenlige investeringer  
� Finansiering af miljøforbedringer inden for landbrug/erhverv 
� Samarbejde med eksterne energileverandører omkring rådgivning til både privat- og er-

hvervskunder 
� Finansiering af vindmøller og biogasselskaber 
 
Som arbejdsplads gør vi det ved at forholde os til miljø og energi i sammenhæng med ønsket 
om at skabe rammer, der tilgodeser et godt arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i sund fornuft for-
holder vis os løbende til energiforbrug og materialevalg, og vi prioriterer installationer og løsnin-
ger, hvor miljøbelastningen minimeres.  
 
Det gør vi ved at fastholde og videreføre fokus på udvalgte områder af vores energiforbrug som:  
 
• Løbende installation af energisparepærer og LED ved behov for udskiftning 
• Styring af belysning i nye installationer, således at lys tilpasses udvendig belysning 
• Installation af bevægelsescensorer i forbindelse med lys til reduktion af elforbrug 
• Termoruder erstattes løbende af energiruder ved udskiftning 
• Automatiske dørpartier reduceres i åbningsbredden med 30 procent i vinterperioder 
• Styring af varme- og ventilationssystemer, således at temperaturer sænkes i de perioder, 

hvor lokalerne ikke bruges 
• Installation af vandbesparende skyl i bankens toiletter af ældre dato 
• Gennemførelse af videomøder i videst mulig udstrækning til reduktion af kørsel. 
• Gennemførelse af telefonmøder generelt i organisationen til reduktion af kørsel 
• Planlægning af uddannelses- og mødeaktiviteter samt samkørsel, således at den relaterede 

kørsel minimeres mest muligt. 
 
I 2015 har vi gennemført yderligere reduktioner på følgende områder: 
• Papirforbrug – gennem implementering af nye og mere effektive printere og via kopiering på 

begge sider så vidt muligt 
• Digitalisering af dokumenter i videst mulig udstrækning, således at mest mulig kommunika-

tion kan ske elektronisk 
 
Lokalsamfund  
Støtte og opbakning til lokalsamfundet er en væsentlig faktor for Nordjyske Bank. Denne støtte 
og opbakning er samtidig dybt forankret i vores værdier: Tillid, Handlekraft og Kompetence. 
 
Med baggrund i CSR-politikken og bankens værdier, har banken etableret en række sponsoraf-
taler - med det formål at understøtte målet om at få lokalsamfundet på landkortet, herunder ek-
sempelvis: 
 
� AAB 
� Nørresundby Forenede Boldklubber 
� Frederikshavn Golfklub 
� White Hawks (ishockey) 
� Vendsyssel Elitebadminton 
� Vendsyssel FC 
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� Fortuna Hjørring 
� Fjordmaraton, Aalborg 
� Idrætsforeningen Skjold Sæby 
� Det Musiske Hus 
� Lundergaard Revyen 
� Hjørring revyen 
� Vendsyssel Kunstmuseum  
� Skøjtebanen Aalborg 
� Dyrenes beskyttelse, Hjallerup 
� Hospitalsklovnen, Aalborg 
� TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) 
 
Derudover støtter banken lokalsamfundets udvikling gennem eksempelvis: 
 
� En kreditpolitik, som bygger på et gensidigt samarbejde i såvel medgang som modgang  
� En indkøbspolitik, der tilgodeser vores loyale kunder 
� Gratis rådgivning og undervisning til iværksættere 
� Støtte til frivillig gældsrådgivning for udsatte borgere 
� Opfordring til alle medarbejderne om at være aktive i lokalsamfundet 


