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Med henvisning til Nordjyske Banks politik for samfundsansvar – læs mere på 
www.nordjyskebank.dk/samfundsansvarspolitik  - redegøres hermed for bankens 
relaterede tiltag i forhold til kunder, medarbejdere, miljø og lokalsamfund.  
 
Kunder  
 
Banken har i 2014 videreført konceptet Aktiv Kundepleje, hvor vi har haft stor fokus på at være 
proaktive overfor vore kunder. Vi er udfarende og indkalder minimum hvert andet år kunderne til 
møde i banken. Vi er tæt på kunderne og lytter meget til kundernes behov og ønsker. 
 
Banken har endvidere haft fortsat fokus på at sikre kunderne endnu bedre forudsætninger for at 
vælge de rigtige løsninger, gennem udvikling af specialister inden for områderne formuepleje, 
pension, bolig og forsikring. Disse specialister deltager nu i stor udstrækning i kundemøderne, 
til glæde og gavn for kunderne. 
 
I 2014 har vi fortsat haft fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne inden for faglighed på 
vores produkter til såvel privatkunder som til erhvervskunder.  
 
Banken gennemførte i 2014 en kundekampagne med omdrejningspunkt i hjemmesiden 
www.detvibrænderfor.dk 
 
Formålet var at give Nordjylland og nordjyderne mulighed for at profilere hvad de brænder for 
og bagefter dele det på Facebook således, at venner og andre havde mulighed for at stemme 
på dem. 
 
De 10 bedste historier kom i finalen, hvor en jury valgte en vinder af Årets Fakkel og 50.000 kr. 
 
Kampagnen gav stor profilering til alle historierne og bidrog dermed til bankens mål om lokal 
forankring og udvikling i samfundet. 
 
Hjemmesiden havde i perioden august – november 2014 følgende aktivitet: 
 
Uploadede historier: 146 
Afgivne stemmer i alt 60.176 
Unikke besøg på siden 74.932 
Besøg i alt på siden 128.612 
 
Ovenstående aktivitet vurderes af såvel banken som professionelle marketingsfirmaer, som væ-
rende en markant succes. 
 
 



  

Medarbejdere 
 
Med udgangspunkt i CSR-politikken har banken iværksat følgende: 
 
� Organisationstilpasninger med fokus på samling af kompetencer og dermed optimeret råd-

givning til bankens kunder 
� Strategiske ansættelser af højtuddannede medarbejdere med henblik på at sikre de nød-

vendige kompetencer på udvalgte områder 
 
Med udgangspunkt i CSR-politikken og strategiplanen har banken iværksat følgende: 
 
� Udviklingsmøder med alle filialer og afdelinger med det formål at sikre den mest effektive 

dimensionering og kompetenceudvikling af organisationen 
� Udviklingsmøderne i 2014 har endvidere haft fokus på at sikre sammenhæng og overblik-

mellem bankens strategi og den enkelte medarbejders indflydelse på denne 
� Centralisering af administrative processer fra filialerne med det formål at frigøre tid til øget 

kundefokus 
 
Som del af kundekampagnen www.detvibrænderfor.dk og ud fra samme overordnede formål, 
har banken endvidere gennemført en lignende intern kampagne ”Et lysende eksempel”, hvor 
medarbejderne havde mulighed for at indstille kolleger til titlen. 
 
Definitionen af ”Et lysende eksempel” var: ”En medarbejder der tør gribe faklen og vise vej ved 
hjælp af et særlig engagement overfor kunder og/eller kolleger – og samtidig turde udfordre 
gamle vaner og sig selv ved at spring ud på det dybe vand og præstere ekstraordinært”. 
 
Ledelsen modtog rigtig mange indstillinger – og en repræsentativ jury udvalgte afslutningsvis 3 
nominerede til finalen, hvor alle medarbejdere var inviteret til den endelige udvælgelse og fej-
ring. 
 
Miljø  
 
Som pengeinstitut og arbejdsplads tager vi et medansvar for miljøet.  
 
Som pengeinstitut gør vi 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 
� Særlig uddannelse for rådgivere i energirådgivning for private kunder 
� Samarbejde med eksterne energileverandører omkring rådgivning til både privat- og er-

hvervskunder 
� Finansiering af vindmøller og biogasselskaber 
 
Som arbejdsplads gør vi det ved at fastholde og videreføre fokus på udvalgte områder af vores 
energiforbrug som: 
 
• Løbende installation af sparepærer 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 
• Alle termoruder erstattes 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 med Bankdata i videst mulig udstrækning til reduktion af 
kørsel til Fredericia. 

• 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 vil vi have fokus på yderligere reduktioner gennem fortsat opmærksomhed 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 
• Elforbrug – generelt og specifikt via en ”sluk kampagne” med det formål, at flest mulige 

elektriske hjælpemidler slukkes ved arbejdstids ophør  
 
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: 
 
� Frederikshavn Golfklub 
� Golfklubben Hvide Klit 
� White Hawks (ishockey) 
� Vendsyssel Elitebadminton 
� Sindal Golfklub 
� Vendsyssel FC 
� Fortuna Hjørring 
� Skagen Festivalen 
� Idrætsforeningen Skjold Sæby 
� Hjallerup IF 
� Det Musiske Hus 
� Lundergaard Revyen 
� Hjørring Sommerspil 
� Hjørring revyen 
� Hjørring Teater 
� Vendsyssel Kunstmuseum  
� Odden Herregård 
� Frederikshavn Handelsskole, herunder aktiv deltagelse i undervisningsprojekter 
 
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 
 


