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Nordjyske Banks lovpligtige redegørelse for  
samfundsansvar 2017 

 

Jf. Regnskabsbekendtgørelsen § 135 

 

Denne redegørelse er en bestanddel af ledelsesberetningen i Årsrapporten 2017 for Nordjyske Bank A/S, 

og dækker årsrapportens regnskabsperiode, som er fra 1. januar til 31. december 2017. 

 

Udgivet januar 2018 

 

 

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/CSR 

 

Vi har i vores strategi 2018 et mål om at være Nordjyllands bedste bank for kunder, aktionærer 

og medarbejdere. Banken har fortsat høj fokus på at implementere strategien samt sikre opti-

male processer i banken. Implementering af strategien sker ved en række strategiske initiativer 

og indsatsområder, der er fordelt på et vækstspor og et effektiviseringsspor. 

 

Kunder  

Nordjyske Bank ønsker at betjene både privatkunder og erhvervskunder i en selvstændig bank, 

hvor beslutningskraften og markedsindsigten er placeret lokalt, hvilket er til gavn for kunder og 

aktionærer. Kunderne skal mærke, at vi er lokale og engagerede i deres hverdag og vores med-

arbejdere er i henhold til lovgivningen underlagt tavshedspligt, hvilket er med til at give kun-

derne tryghed. 

 

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. 

 

Banken tilbyder individuel rådgivning til såvel erhvervs- som privatkunder samt ekspertise på 

alle områder inden for betalingsformidling, udlandsforretninger, kreditformidling, bolig, formue, 

investering samt pension og forsikring. 

Fokus er at samle stærke kompetencer og dermed optimere rådgivningen til gavn for bankens 

kunder. 

 

Medarbejdere 

Et væsentligt element for Nordjyske Bank er, at banken skal være en attraktiv arbejdsplads med 

et sundt og socialt miljø, så medarbejderne får de bedste rammer for et godt samarbejde på 

tværs af faglige skel og hvor vi samtidig skaber resultater og varige relationer. 

Vi er kendetegnet ved at have en flad organisation med korte beslutningsveje, hvor kommunika-

tionen flyder frit. Samtidig er ordentlige en værdi hos os, som er med til at sikre, at vi behandler 

alle som ligeværdige i den daglige dialog. 

 

Adfærdsmæssigt har vi fokus på, at vi som virksomhed har 3 værdier: Ordentlige, Handlekraf-

tige og Kompetente. Ledere og medarbejdere arbejder målrettet med, at værdierne får liv i dag-

ligdagen via vores adfærd. Resultatet af dette er, at vi skaber en god stemning, vi arbejder med 

de rigtige ting, og vi skaber resultater til glæde for aktionærer, kunder og medarbejdere i for-

ening. 

 

http://www.nordjyskebank.dk/samfundsansvarspolitik
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Som arbejdsplads tror vi samtidig på vedvarende udvikling af medarbejderne, hvorfor uddan-

nelse og udvikling er en naturlig og integreret del af hverdagen. I den proces sikrer vi nutiden 

ved at gennemføre faglig- og adfærdsmæssig kompetenceudvikling, og samtidig har vi fokus på 

fremtidens udvikling i forhold til de strukturelle ændringer, kommende kompetencekrav og med-

arbejderprofiler. 

 

Banken vil gerne sikre rammerne for, at medarbejderne kan vælge en sund livsstil, og det hand-

ler bl.a. om motion, trivsel og arbejdsmiljø. Vores initiativer på området er bl.a: 

 

 Kantinetilbud i Nørresundby og Frederikshavn med fokus på sunde måltider. 

 Frugtordning for samtlige medarbejdere. 

 Alle medarbejdere er omfattet af en attraktiv sundhedsforsikring 

 

Med til at styrke et godt arbejdsmiljø er også gennemførelse af APV. Den skriftlige APV opføl-

ges naturligt af en dialog, hvor medarbejderne via vores arbejdsmiljøorganisation bliver inddra-

get i at finde realiserbare løsninger. 

 

Som arbejdsgiver bidrager vi til det sociale ansvar ved at give unge mennesker adgang til job 

og uddannelse. Dette sker ved at tilbyde praktikophold samt eventuel ansættelse som finanstra-

inee eller finansbachelor. I 2017 har vi fastansat 1 finanstrainee, haft 5 finansbachelorer og 2 

finansøkonomer i praktik ligesom vi fra ungdomsuddannelserne har haft en del unge mennesker 

i erhvervspraktik.  

 

På det sociale område ønsker vi at fastholde og udbygge relationerne med hinanden, hvilket i  

2017 er sket ved deltagelse i bankens årsmøde i februar 2017, ved DHL stafetten i Aalborg i au-

gust 2017 samt ved medarbejderdag i september 2017. Til DHL var 180 deltagere tilmeldt. Her-

udover mødte også mange andre medarbejdere op for at heppe og deltage i samværet med 

kolleger og ved medarbejderdagen deltog ca. 300. 

 

Miljø  

Som pengeinstitut og arbejdsplads tager vi et medansvar for miljøet.  
 
Dette gør vi eksempelvis ved rådgivning om og finansiering af energivenlige investeringer til fi-

nansiering af miljøforbedringer inden for landbrug, erhverv, fiskeri samt øvrige erhverv 

 
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 vi 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 energispare-pærer og LED ved behov for udskiftning 

 Installation af bevægelsescensorer i forbindelse med lys til reduktion af elforbrug 

 Termoruder erstattes løbende af energiruder ved udskiftning 

 Styring af varme- og ventilationssystemer, således at temperaturer sænkes i de perioder, 

hvor lokalerne ikke bruges 

 Gennemførelse af videomøder i videst mulig udstrækning til reduktion af kørsel. 

 Gennemførelse af telefonmøder generelt i organisationen til reduktion af kørsel 

 Opfordring til medarbejderne om, i videst muligt omfang, at arrangere samkørsel ved ud-

dannelsesaktiviteter, således at den relaterede kørsel minimeres mest muligt. 

 Papirforbrug – gennem implementering af nye og mere effektive printere og via kopiering på 

begge sider så vidt muligt 
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 Printere er nyeste teknologi og overholder alle miljøkrav 

 

I 2017 har vi videreført vores fokus på digitalisering. 

Vi sigter efter, at kunderne benytter sig af selvbetjening i størst muligt omfang med henblik på 

lavere omkostninger for både kunderne og banken – samtidig med at det gavner miljøet. Ønsket 

om selvbetjening må dog aldrig begrænse muligheden for personlig rådgivning. 

 

Lokalsamfund  

Støtte og opbakning til lokalsamfundet er en væsentlig faktor for Nordjyske Bank. Denne støtte 

og opbakning er samtidig dybt forankret i vores værdier: Ordentlige, Handlekraftige og Kompe-

tente 

Med baggrund i CSR-politikken og bankens værdier, ønsker vi især at bidrage til samfundet ved 

at tilbyde effektive finansielle løsninger i de lokalsamfund, hvor banken er aktiv, samt i sin rolle 

som arbejdsgiver og sponsor. Vi har etableret en række sponsoraftaler - med det formål at un-

derstøtte målet om at få lokalsamfundet på landkortet - herunder eksempelvis: 

 
 AAB 

 Nørresundby Forenede Boldklubber 

 Frederikshavn Golfklub 

 White Hawks (ishockey) 

 Vendsyssel Elitebadminton 

 Vendsyssel FC 

 Fortuna Hjørring 

 Fjordmaraton, Aalborg 

 Limfjordskrydseren 

 Team Rynkeby 

 Aalborg KFUM 

 Veteran Oasen 

 Idrætsforeningen Skjold Sæby 

 Racing Arena Aalborg 

 Sindal Golfklub 

 Det Musiske Hus 

 Lundergaard Revyen 

 Hjørring revyen 

 Arena Nord 

 Hjørring Sommerspil 

 Vendsyssel Kunstmuseum  

 Skøjtebanen Aalborg 

 Søspejdernes Jens Krogh 

  Aalborg Waterfront 

 Aalborg Håndbold 

 Ønskeland (Gjøl – håndsrækning til sårbare børn og unge) 

 Kræftens bekæmpelse 

 Musikkens Hus i Aalborg 

 Aalborg Kongres- og Kulturcenter 

 Charity of Aalborg (Julehjælp) 

 
Derudover støtter banken lokalsamfundets udvikling gennem eksempelvis: 
 
 En kreditpolitik, som bygger på et gensidigt samarbejde i såvel medgang som modgang  

 Opfordring til alle medarbejderne om at være aktive i lokalsamfundet 

 Ved så vidt muligt, under hensyntagen til bankens drift, at benytte leverandører fra vores 

markedsområde 


