
DNB Samfunnsansvarsrapport 2012



 samfunnsansvarsrapport 2012 

 1 om samfunnsansvarsrapporten

 3 konsernsjefen har ordet

 4 om konsernet

 5 juridisk struktur

 5 nøkkeltall 2012

 6 dnbs markedsandeler

 7 verdiskaping 2012

 7 visjon, verdier og strategi

 8 mål , tiltak og status

 8 status 2012

 9 styring og ledelse

 10 viktige hendelser i 2012

 10 etterlevelse og utvikling av samfunnsansvar

 11 etikk

 12  ansvarlige investeringer

 14  ansvarlige lån

 15 leverandøroppfølging 

 15  økonomisk kriminalitet

 16  interessentdialog

 19 samfunn

 20 viktige hendelser i 2012

 20 menneskerettigheter

 21 bidrag til samfunnet 

 23  medarbeidere/arbeidsforhold 

 26  kunder

 28 klima og miljø

 29 viktige hendelser i 2012

 29 direkte klima- og miljøpåvirkning

 29 kompenserer for egne utslipp 

 30  indirekte klima- og miljøpåvirkning

 31 miljøvennlige produkter og tjenester

 31  miljøsertifisering

 32  nytt hovedkontor

 33  dnb næringseiendom

 

 35  nøkkeltall

 38  gri index

 42  revisors uttalelse

Innhold



 samfunnsansvarsrapport 2012 1

 

styring og ledelse

dette temaet omhandler hvilke styringsdokumenter og verktøy som ligger til grunn for dnBs arbeid 
med samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. 

her beskrives også hvordan organisasjonen arbeider med å utvikle og etterleve disse. emner som 
omhandles er blant annet konsernets etikkregler, policy for samfunnsansvar, retningslinjer for ansvarlige 
investeringer og utlån, krav til leverandørenes samfunnsansvar og strukturert dialog med ulike 
interessentgrupper.

 samfunn

dette temaet beskriver dnBs bidrag til å ivareta menneskers grunnleggende rettigheter og finne 
løsninger på samfunnsmessige utfordringer.  

sentrale emner er ivaretagelse av egne medarbeidere, menneskerettigheter, økonomiske bidrag til idrett, 
kultur og frivillige organisasjoner og utvikling av ansvarlige produkter og tjenester. 

 klima og miljø

dette temaet omhandler hvordan dnB møter de utfordinger og muligheter som klimaendringene stiller 
konsernet overfor. 

her omtales også dnBs arbeid med å begrense både direkte og indirekte miljøpåvirkninger fra virksom-
heten. sentrale emner inkluderer klimaregnskap, reise og transport, sertifiseringer og miljøkrav til kunder, 
leverandører og investeringsobjekter.

om samfunnsansvarsrapporten

denne rapporten tar for seg dnBs mål, retnings linjer, tiltak og 
resultater innen samfunns ansvar. dnB forstår sitt samfunns ansvar 
som et medansvar for å bidra til bærekraftig økonomisk, miljømessig 
og samfunns messig utvikling innenfor de områder  og  bransjer der 
konsernet opererer. 
 
rapporten for 2012 er bygget opp rundt de tre temaene styring og ledelse, klima og miljø og samfunn. 

gro.matthiasen
Typewritten Text
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prosessen for å definere rapportens innhold og vesentlige 
fokusområder har primært tatt utgangspunkt i innspill fra dnBs 
interne samfunnsansvarsråd, dialog med representanter for 
eiere, medarbeidere, kunder og sivilsamfunn og en strukturert 
interessentdialog fra 2011. i tillegg har tilbakemeldinger på 
tidligere rapporter fra interne og eksterne interessenter, beste 
praksis innen samfunnsansvarsrapportering både i bransjen og 
generelt samt hendelser de siste to årene vært viktig. 

inndelingen i de tre temaene styring og ledelse, klima og miljø 
og samfunn følger internasjonale rapporteringsstandarder og 
indekser og er i tråd med hvordan eksterne aktører følger opp 
dnBs samfunnsansvarsarbeid.

dnB har siden 2011 utgitt en fullstendig og eksternt veri-
fisert samfunnsansvarsrapport årlig. oppdatert og utfyl-
lende informasjon  om samfunnsansvar i dnB, samt tidligere 
samfunns ansvarsrapporter, er tilgjengelig på konsernets 
nett sider.  

i tillegg til å utgi en egen samfunnsansvarsrapport har dnB et 
mål om ytterligere integrering av ikke-finansiell informasjon, 
eller såkalte esg-indikatorer 1), i dnBs finansielle årsrapport 
fremover.  dnB ønsker gjennom en mer helhetlig selskaps-
rapportering på sikt å vise hvordan ikke-finansiell informasjon  
bidrar til å oppnå dnBs finansielle mål og strategiske 
ambisjoner. 

rapporteringsperioden for denne rapporten er 2012, men resul-
tater og nøkkeltall oppgis i hovedsak også for 2011 for å synlig-
gjøre utvikling over tid. informasjonen i rapporten er hentet fra 
ulike interne systemer og rapporter. 

denne rapporten er verifisert av en uavhengig tredjepart, se side 38.

den rapporterende organisasjonens navn er dnB, som har sitt 
hovedkontor i oslo, norge. hele dnB-konsernets virksomhet i 
norge er inkludert i rapporteringen. i hovedsak er også uten-
landsvirksomheten inkludert. der dette ikke er tilfelle, er det 
angitt spesielt. 

dnB Baltikum, polen og datterselskapet monchebank i russ-
land er inkludert i den økonomiske rapporteringen i denne 
rapporten. når det gjelder miljømessige forhold, ble det i 2012 
for første gang laget et eget klimaregnskap for dnB Baltikum. 
dnB rapporterer dermed miljømessige forhold for mer enn 
85 prosent av sin virksomhet i 2012.  rapportering av miljø-
messige og sosiale forhold for dnB monchebank i russland er 
begrenset på grunn av manglende datagrunnlag.

rapporteringen i denne samfunnsansvarsrapporten baserer seg 
på retningslinjene fra global reporting initiative (gri). en egen 
tabell bak i rapporten viser hvordan dnB rapporterer i forhold til 
disse retningslinjene. se side38 for mer informasjon om gri.

organisering av arBeidet med samfunnsansvar

Internkommunikasjon

ekstern kommunikasjon

Csr & Corporate Identity

næringspolitikk

Kommunikasjon

relasjon

Konsernfinans

Konsernsjef

risikostyring

hr

personmarked norge Bedriftsmarked norge storkunder og 
Internasjonal markets Wealth management produkt It og operations

1)  Rapportering av ESG-indikatorer er rapportering av miljømessige og sosiale forhold samt forhold knyttet til god selskapsstyring. Slik informasjon inngår ofte i samfunnsansvarsrapporter.

(Ny organisasjon januar 2013)

www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar.html
https://www.globalreporting.org
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en vIKtIg rolle 
I folKs lIv
DNB har en viktig rolle i folks liv. Det være seg en ungdom 
som får oppfylt drømmen om sin første bolig, eller store og 
små bedriftskunder som får hjelp til å sette gode ideer ut 
i livet. Vi avlaster risiko, sikrer likviditet og stimulerer det 
kreative Norge – for både stort og smått.

gjennom 2012 begynte vi for alvor å se konturene av den nye 
bankvirkeligheten. dette er en virkelighet som slår innover hele 
banksektoren med full kraft, og som definitivt kommer til å 
føre med seg fundamentale endringer i bransjens struktur og 
bankenes forretningsmodeller fremover. ved inngangen til 2013 
gjennomfører også dnB organisasjonsendringer for å gjøre oss 
best mulig rustet til å møte kundene og en ny bankvirkelighet. 

det er tre hoveddrivere for en ny bankvirkelighet. den første 
driveren er strengere reguleringer og høyere kapitalkrav. 2012 
var året da det for alvor ble høy temperatur i debatten om våre 
rammevilkår. endelig utfall er ennå uvisst, og forhåpentligvis 
kommer det viktige avklaringer i løpet av 2013. den andre 
driveren er endret kundeadferd. trender vi har sett lenge 
innenfor bruk av mobil- og nettbank, akselererer nå raskt. tiden 
da kundene besøkte bankkontoret i lunsjen er definitivt over.  
den tredje driveren er vedvarende makroøkonomisk uro og økt 
volatilitet. det er kort vei mellom optimisme og fremtidstro på 
den ene siden og pessimisme og frykt på den andre siden. vårt 
hovedsyn er at resesjon vil unngås, men krisen i europa og usa 
er definitivt ikke over. vi må forberede oss på flere tilbakeslag 
underveis, noe som naturligvis vil prege finansmarkedene.

ny konsernstruktur gjør oss godt posisjonert til å ta ansvar for 
dnBs påvirkning på mennesker og miljø gjennom alle deler av 
virksomheten: salg av produkter og tjenester, markedsføring, 
anskaffelser, eierstyring og selskapsledelse, så vel som gjennom 
det interne arbeidet med arbeidsmiljø, etikk og miljøeffektivitet. 

en viktig milepæl for dnB har vært innflyttingen i nytt hoved-
kontor i et av oslos mest spennende utviklingsområder, 
Bjørvika. høsten 2012 flyttet mer enn 2 000 medarbeidere inn 
i hovedkontoret, som innen 2014 totalt skal huse hele 4 200 
medarbeidere. dnB har med dette gjennomført et svært 
viktig tiltak på veien mot målet om å redusere våre klima-
gassutslipp med 20 prosent innen 2014.  Beliggenheten ved et 
kollektivtrafikknutepunkt, få parkeringsplasser og tilbud om 
å bruke miljøbiler og sykler skal bidra til at medarbeidere  og 
kunder velger miljøvennlig transport. energieffektiv it-drift 
og bruk av fornybar energi skal gjøre oss ledende innen 

miljøeffektiv kontordrift. ansatte har med stolthet gjort dette til 
sin nye arbeidsplass.

dnB forankret i 2012 sin posisjon som en av de beste finans-
institusjonene innen samfunnsansvar gjennom opptak i dow 
jones sustainability index for fjerde året på rad. dow jones 
sustainability index er vår viktigste internasjonale målestokk 
innen samfunnsansvar. Bærekraftsindeksen måler prestasjoner 
på økonomisk bærekraft, samfunn og miljø, og har plass til 
kun de ti prosent beste i verden innenfor hver enkelt bransje. 
det blir tøffere for hvert år som går å bli tatt opp i dow jones 
sustainability  index, og en plassering her synliggjør resultatet 
av vårt arbeid med bærekraft for viktige interessenter som 
myndig heter, kunder og medarbeidere. 

i fn-initiativet global Compact deltar over 7 000 bedrifter, 
som alle forplikter seg til å bidra til forsvarlig og bærekraftig 
bedriftspraksis. dnB viderefører sin støtte til global Compact og 
initiativets ti grunnleggende prinsipper, som gjelder menneske-
rettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

inkludering av flere miljømessige og samfunnsmessige temaer, 
samt forhold knyttet til god selskapsstyring, i dnBs årsrapporter 
er et viktig tiltak i arbeidet med samfunnsansvar. med dette vil 
dnB bevege seg i retning av mer integrert selskapsrapportering 1). 
integrert selskapsrapportering skal i større grad vise sammen-
hengene mellom de finansielle og ikke-finansielle forholdene 
som påvirker konsernet. målet er at dette skal gi et mer helhetlig 
bilde av dnBs strategiske ambisjoner, måltall og risiko. 

samfunnsansvarsrapporten vil bestå frem til integrert selskaps-
rapportering er på plass. rapporten vil trekke frem vårt arbeid 
for å fremme bærekraftig utvikling det siste året, og samtidig 
peke på hva vi mener blir våre største bidrag og utfordringer i 
tiden fremover. 

rune Bjerke
konsernsjef

1)  Integrert selskapsrapportering, ofte kalt integrert rapportering, er et begrep under utvikling som omhandler felles rapportering av finansielle og ikke-finansielle nøkkelindikatorer. Mens dette 
for noen betyr å ta inn noe ikke-finansiell informasjon i årsrapporten, handler integrert rapportering som konsept om å vise vekselvirkninger mellom de ikke-finansielle og finansielle forhold 
som påvirker en virksomhet, for slik å gi et mer helhetlig bilde av risiko og muligheter. 
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om Konsernet 
dnB er norges og et av nordens største finanskonsern. dnBs 
hovedkontor ligger i oslo.

konsernet har et komplett tilbud av finansielle tjenester innenfor 
blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon til 
personkunder, bedriftskunder og offentlig sektor. dnB betjener 
kundene i norge gjennom landets største distribusjonsnett 
for finansielle tjenester, døgnåpen kundeservice på telefon syv 
dager i uken og elektroniske tjenester som nettbank og sms. 

internasjonalt er dnB blant verdens ledende banker innenfor 
satsingsområdene energi, shipping, fiskeri og havbruk. 

konsernet har virksomhet i de skandinaviske landene og i 
finland, Baltikum, polen, storbritannia, tyskland, hellas, luxem-
bourg, russland, usa, Chile, Brasil, india, singapore og kina. 

// mer om dnB konsernet

dnBs tilstedeværelse

danmark 

69
tyskland 

16

sverige 

575

england 

99

norge 

9 752
estland 

104
latvia 

910
litauen 

1 568polen 

800
hellas 

5
india 

3

hong kong 

7

shanghai 

21

singapore 

100

luxemBourg 

35

finland 

13

russland 

209

Brasil 

3

houston 

9

 new york 

112

Chile 

19

antall ansatte pr. 31.12. 2012

skottland 
3

https://www.dnb.no/om-oss/om-dnb.html
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nøkkeltall 

tall i hele 1 000

personkunder i norge 2 100 000

Bedriftskunder i norge 220 000

nettbankbrukere i norge 1 600 000

kunder i livs- og pensjonsforsikringsselskaper i norge 1 000 000

antall registrerte brukere av sms tjenester 600 000

skadeforsikringskunder i norge 188 000

antall fondskunder 520 000

antall årsverk konsern * 14 431

antall årsverk norge * 9 752

resultat 13 657 millioner kroner

egenkapitalavkastning 11,2 %

kjernekapitaldekning 10,7 %

utbytte 2,10 kroner per aksje

* Inkluderer ansatte i servicefunksjoner ved forvaltning av investeringer i DNB Livs forsikrings 
eiendomsportefølje. Disse er ikke inkludert i opplysninger om antall ansatte i DNBs årsrapport for 
2012

DRIFTSRESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER OG SKATT  
FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDE I MILLIONER KRONERMARKEDSANDELER DNB I NORGE

Utlån Innskudd Forsikringsfond Midler 
forvaltet

i fond

PROSENT

LØNNSTAKERE

NÆRINGSLIV

Retail
Norge

DNB 
Markets

Storkunder
og

iternasjonal

Forsikring 
og kapital-
forvaltning

DNB 
Baltikum
og Polen

MILLIONER KRONER

2011

2012

0

10

20

30

40

50

28 %
24 %

32 %
37 %

53 %

25 %

35 %

17 %

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

8 089

10 012

8 106
9 415

4 160
5 378

758
1 578

598 389

JurIdIsK struKtur
dnB asa

dnB Bank asa dnB asset management 
holding as dnB livsforsikring asa dnB skadeforsikring as

Vesentlige datterselskaper:

dnB nærings -
megling as

JSC DNB Bank 
(Russland)

Svensk Fastighets
förmedling AB

DNB Eiendom AS

DNB Invest  
Denmark A/S

DNB 
Meglerservice AS

AS DNB Pank  
(Estland)

DNB  
Boligkreditt AS

AS DNB Banka  
(Latvia)

DNB  
Næringskreditt AS

AB DNB Bankas 
(Litauen)

DNB  
Luxembourg S.A.

DNB Baltic IT A/S

SalusAnsvar AB

eierstruktur og juridisk form

staten v/nærings- og handelsdepartementet er dnB asas 
største aksjonær med en eierandel på 34 prosent. i henhold til 
statens eierskapsmelding (stortingsmelding nr. 13 (2010–2011) 
om aktivt eierskap er formålet med statens eierskap i dnB asa 
å sikre at konsernet har hovedkontor i norge og at selskapet 
skal være en partner for norske selskaper innenlands og på 

eksportmarkedene. det gir næringslivet tilgang til et stort 
norskbasert finanskonsern med høy kompetanse. det stilles krav 
til dnB og andre bedrifter med statlig eierskap gjennom både 
eierskapsmeldingen og stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) om 
næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. se finansiell 
årsrapport for en redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. 

nøKKeltall 2012
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PERSONMARKEDET 1)

UTLÅN FRA FINANS- 
INSTITUSJONER PER 31.12.2012

28 %

INNSKUDD 
PER 31.12.2012

33 %

FORSIKRINGSFOND 
PER 31.12.2012

50 %

PLASSERING I FOND
PER 31.12.2012

32 %

NÆRINGSLIVET 1)

UTLÅN FRA FINANS-
INSTITUSJONER PER 31.12.2012

DNBs markedsandeler

      

24 %

INNSKUDD 
PER 31.12.2012

37 %

FORSIKRINGSFOND 2) 
PER 31.12.2012

25 %

PLASSERING I FOND
PER 31.12.2012

18 %

INNTEKTER I DNBs 
INTERNASJONALE ENHETER

(MILLIONER KRONER)

DNB Baltikum og Polen   

      

ANDEL INNTEKTER I DNBs
INTERNASJONALE ENHETER 

2012 (PROSENT)

UTLÅN I DNBs 
INTERNASJONALE ENHETER 

(MILLIARDER KRONER)

ANDEL UTLÅN I DNBs 
INTERNASJONALE ENHETER

PER 31.12.2012 (PROSENT)

13

8379

456
53 

163
185

56

6 605

5 562

2 052 16

5

Øvrige internasjonale enheter
      

Norske enheter      

31.12.2011 31.12.20122011 2012

2 011

1) Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Finansnæringens Fellesorganisasjon.
2) Inkluderer o�entlig marked.

dnBs marKedsandeler I norge

dnB InternasJonalt

PERSONMARKEDET 1)

UTLÅN FRA FINANS- 
INSTITUSJONER PER 31.12.2012

28 %

INNSKUDD 
PER 31.12.2012

33 %

FORSIKRINGSFOND 
PER 31.12.2012

50 %

PLASSERING I FOND
PER 31.12.2012

32 %

NÆRINGSLIVET 1)

UTLÅN FRA FINANS-
INSTITUSJONER PER 31.12.2012

DNBs markedsandeler

      

24 %

INNSKUDD 
PER 31.12.2012

37 %

FORSIKRINGSFOND 2) 
PER 31.12.2012

25 %

PLASSERING I FOND
PER 31.12.2012

18 %

INNTEKTER I DNBs 
INTERNASJONALE ENHETER

(MILLIONER KRONER)

DNB Baltikum og Polen   

      

ANDEL INNTEKTER I DNBs
INTERNASJONALE ENHETER 

2012 (PROSENT)

UTLÅN I DNBs 
INTERNASJONALE ENHETER 

(MILLIARDER KRONER)

ANDEL UTLÅN I DNBs 
INTERNASJONALE ENHETER

PER 31.12.2012 (PROSENT)

13

8379

456
53 

163
185

56

6 605

5 562

2 052 16

5

Øvrige internasjonale enheter
      

Norske enheter      

31.12.2011 31.12.20122011 2012

2 011

1) Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Finansnæringens Fellesorganisasjon.
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visjon og verdier

DNBs visjon: 
Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden.  
dnB vil skape verdier for kunder, eiere, ansatte og samfunnet.

DNBs verdier: 
Hjelpsom, profesjonell og initiativrik
Verdiene reflekterer hva som skal kjennetegne dnB. hjelp somme, 
profesjonelle og initiativrike ansatte skal sørge for at kundene 
alltid får gode opplevelser i sitt møte med banken.

dnBs visjon og verdier handler om å sette kundene i sentrum. 
gjennom tilfredse kunder som får dekket sine behov for 
finansielle tjenester på en god måte, ønsker dnB å være 
den ledende banken for hele norge og en ledende inter-
nasjonal aktør innen utvalgte kundesegmenter, produkter og 
geografiske  områder. 

et viktig mål for konsernet er å oppnå enda sterkere kunde-
orientering i virksomheten og bedre kundetilfredshet.

strategi

dnB er norges største finanskonsern, og en solid norsk økonomi 
gir konsernet et godt grunnlag for fortsatt vekst. usikkerhet 
knyttet til fremtidig økonomisk utvikling og nye krav fra myndig-
hetene vil imidlertid kreve betydelig omstillingsevne og være 
førende for dnBs strategiske avveininger. kapitaleffektiv vekst, 
styrket kundetilfredshet og redusert kostnadsnivå vil ha høy 
prioritet fremover.

FORDELING AV  VERDISKAPING

Medarbeidere (lønn og 
Andre sosiale kostnader)

Forbruk av varer og tjenester

Staten (skatt og avgifter)

Statens andel av utbytte

Utbytte til øvrige eiere

Tilbakeholdt i virksomheten

26 %

20 %

17 %

4 %

5 %

27 %

sum verdiskaping

2012

forbruk av varer og tjenester **  7 753 

medarbeidere (lønn og andre sosiale kostnader)  10 050 

staten (skatt og avgifter)  6 652 

utbytte øvrige eier  2 074 

statens andel av utbytte  1 346 

eiere (utbytte)  3 420 

tilbakeholdt i virksomheten  10 237 

sum distribuert verdiskaping*  38 112

*) Verdiskaping = sum netto inntekter (Netto renteinntekter og andre driftsinntekter) + gevinster + resultat 
fra virksomhet holdt for salg - nedskrivninger på utlån, goodwill og andre immaterielle eiendeler.

**) Forbruk av varer og tjenester = sum andre driftskostnader + avskrivninger.

verdIsKapIng 2012

vIsJon, verdIer og strategI



 samfunnsansvarsrapport 2012 8

mål og tIltaK 2013 – 2016
I 2011 besluttet konsernledelsen i DNB nye mål og tiltak som skal bidra til å integrere bærekraft i konsernet virksomhet.  

Les mer om måloppnåelse og status for gjennomføring av tiltakene på konsernets nettsider. Oppdatering av status vil 
skje minimum kvartalsvis.

styring og ledelse

Mål og tiltak
Frist innen 
utgangen av

inkludere mer ikke-finansiell informasjon i årsrapporten og videreutvikle dnBs selskapsrapportering i retning av integrert rapportering 1) 2014

ta i bruk et nytt verktøy for vurdering av sosial og miljømessig risiko i utlånsvirksomheten 2013

ytterligere integrere miljø- og samfunnsmessige hensyn og eierstyring (esg-faktorer) i kapitalforvaltningen 2014

kartlegge egen investerings- og utlånsportefølje ift. klimarisiko 2014

integrere klimaendringer i risikoanalyser på konsernnivå 2014

sertifisere dnB-konsernet i henhold til miljøstyringssystemet iso 14001 2013 2)

samfunn

Mål og tiltak
Frist innen 
utgangen av

sette klima, miljø og sosiale spørsmål på agendaen i samarbeid med andre aktører 2015

utvikle nye ansvarlige produkter og tjenester 2015

utvide tilbudet om opplæring i personlig økonomi 2014

ivareta likestilling og mangfold i dnB-konsernet 2013

klima og miljø

Mål og tiltak
Frist innen 
utgangen av

inkludere rapportering av klima og miljøindikatorer også for dnB-konsernets internasjonale virksomhet 2013

redusere egne utslipp av klimagasser gjennom måling og oppfølging av interne tiltak, samt kjøp av klimakvoter 2014

øke medarbeidernes engasjement rundt klima- og miljøutfordringer 2013

1) Integrert rapportering - definisjon fra IIRC: Prosess som beskriver en organisasjons strategi, virksomhetsstyring, prestasjoner og muligheter på en måte som reflekterer kommersielle, sosiale og miljømessige sammenhenger
2)  DNBs mål er å sertifisere DNBs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen innen utgangen av 2013, mens resten av konsernet vil følge fortløpende. Hele konsernet i Norge og utlandet er planlagt ferdig sertifisert i løpet av 

2015/2016

høydepunkter  

 ▪ klimaregnskap utvidet med de baltiske landene
 ▪ iso 140001-sertifisering igangsatt
 ▪ kjøp av klimakvoter for flyreiser for første gang
 ▪ nedgang i flyreiser og i utslippet av klimagasser
 ▪  tatt opp i dow jones sustainability index for fjerde år 

på rad
 ▪  nærmere 400 personer på kurs i privatøkonomi drevet 

på frivillig basis

utviklingsområder

 ▪ avfallsmengden øker, også restavfall og papp/papir
 ▪ ingen grønne produkter eller tjenester lansert
 ▪  ingen produkter med spesielt ansvarlige egenskaper 

lansert
 ▪  dårligere resultater på Carbon disclosure project i strid 

med målet om å bli beste nordiske finansinstitusjon
 ▪ sykefraværet øker svakt

status 2012

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/maal-og-tiltak.html
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styring og ledelse

 10 viktige hendelser 2012
 10 styret 
 11  etikk
 12 ansvarlige investeringer

14  ansvarlige lån
 16  leverandøroppfølging
 16  økonomisk kriminalitet  
16  interessentdialog
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stYrIng og ledelse
dnB ønsker, som norges største bank, å være et forbilde for bærekraftig verdiskaping ved å integrere etikk og 
miljø- og samfunnsmessige hensyn i forretningsdriften. dnBs konsern policy for samfunnsansvar er styrende for 
hele konsernets arbeid med både etterlevelse og utvikling av samfunnsansvar. 

ETTERLEVELSE OG UTVIKLING AV SAMFUNNSANSVAR
dnBs konsernpolicy for samfunnsansvar bygger på anerkjente 
internasjonale retningslinjer, herunder oeCds retningslinjer for 
flernasjonale selskaper, fns prinsipper for ansvarlige investeringer 
(pri) og fns global Compacts ti prinsipper for samfunnsansvar i 
næringslivet, hvor menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, 
miljø og antikorrupsjon er sentrale temaer.

dnBs policy for samfunnsansvar og etikk og tilhørende retnings-
linjer gjelder i dnBs internasjonale virksomhet på lik linje med 
resten av konsernet. 

i tillegg til konsernpolicy for samfunnsansvar finnes retningslinjer 
og forretningsmodeller som skal sikre at samfunnsansvar er en 
integrert del av  den daglige driften.  

dnB skal etterleve alle lover og regler som gjelder virksom-
heten, såkalt «compliance». Compliance-funksjonen er en 

1) Rapportering på ESG- indikatorer er rapportering på miljømessige og sosiale forhold samt forhold knyttet til god selskapsstyring, informasjon som ofte omtales i Samfunnsansvarsrapporter

VIKTIGE HENDELSER I 2012
 ▪  i 2012 ble dnB for fjerde gang tatt opp i den prestisje-

tunge indeksen dow jones sustainability world index. 
det betyr at dnB regnes blant de ti prosent beste i sin 
bransje i verden når det gjelder å bidra til bærekraftig 
utvikling. 

 ▪  i løpet av 2012 reviderte dnB sine retningslinjer for 
samfunnsansvar innen kredittvirksomheten og for-
venter å implementere retningslinjene i løpet av 2013. 
for å sikre etterlevelse av retningslinjene for ansvarlige 
investeringer går dnB i aktiv dialog med selskaper 
konsernet investerer i.  

 ▪  i 2012 møtte dnBs analytikere for ansvarlige investe-
ringer 29 selskaper for å diskutere bærekraftstemaer. 
et nytt etikkprogram som skal styrke den etiske bered-
skapen, skal gjennomføres av alle medarbeidere i dnB i 
løpet av 2013. 
 

 ▪  dnB satte seg i 2012 som mål å ytterligere integrere  
ikke-finansiell informasjon, eller såkalte esg-
indikatorer), i dnBs fremtidige årsrapporter.    

 ▪  dnB Baltikum lanserte i 2012 en ny strategi der ikke-
finansielle mål utgjør en viktig del.

nues

dnB følger den norske anbefalingen for eier-
styring og selskapsledelse, se www.nues.no. 
for en nærmere redegjørelse om eierstyring 
og selskapsledelse i dnB henvises det til side 
32-45 i den finansielle årsrapporten.  

integrert selskapsrapportering

dnB har et mål om å ytterligere integrere 
ikke-finansiell informasjon, eller såkalte esg-
indikatorer), i dnB-konsernets fremtidige 
årsrapporter. det vil gi dnBs interessenter 
en bedre forståelse av hvordan bærekraft 
er ivaretatt i forretningsmodellen og av den 
rollen dnB spiller i samfunnet. dnB ønsker 
gjennom en mer helhetlig selskapsrapporte-
ring på sikt å vise hvordan ikke-finansiell infor-
masjon bidrar til å oppnå dnBs finansielle mål 
og strategiske ambisjoner.  

dnB Baltikum  
– fokus på ikke-finansielle mål

dnB Baltikum lanserte i 2012 en ny stra-
tegi der ikke-finansielle mål inngår som en 
egen del. dnB Baltikum ønsker å bidra til å 
ut vikle finansmarkedet i sin region gjennom å 
kommunisere dnBs holdning til priskrig, risiko, 
aktsomhet og økt transparens, og ønsker å 
være ledende innenfor ansvarlig bank- og 
forretningsetikk med høy oppmerksomhet 
rundt samfunnsansvar. dnB Baltikum vil utvi-
kle sine lokale kapitalmarkeder ved å fremme 
finansielle transaksjoner som syndikering og 
foreningsavtaler, obligasjonsutstedelse og 
kapitalplanleggingsverktøy. dette innebærer 
både å arbeide sammen med konkurrenter og 
å fremheve fordelene ved disse transaksjonene 
overfor eksisterende og potensielle kunder.

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/
http://www.unpri.org
http://www.unglobalcompact.org
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uavhengig funksjon som identifiserer, vurderer, gir råd om, 
overvåker og rapporterer konsernets compliance-risiko. i alle 
forretnings- og støtteområder og internasjonale kontorer er det 
utpekt complianceansvarlige som skal sikre at aktuelt regelverk 
blir etterlevd.  
  

//  les mer om compliance i finansiell årsrapport på sidene 37 – 43 

group Compliance officer har ansvar for konsernets overordnede  
kontroll med og rapportering av compliance-risiko og eventuelle  
brudd på regelverk som konsernet er underlagt. group 
Compliance  officer rapporterer til styret gjennom konsernsjef 
minimum årlig. 

dnB er medlem av world Business Council for sustainable 
development og united nations environment programme 
finance initiative og har tiltrådt ekvatorprinsippene, et sett med 
frivillige retningslinjer knyttet til miljømessige og sosiale forhold 
ved prosjektfinansiering. 

ETIKK
Etikkregler 
dnB har egen konsernpolicy for etikk. de tilhørende retnings-
linjene (kalt etikkreglene) skal bidra til bevissthet om og 
etterlevelse av den høye etiske standarden som kreves av 
medarbeiderne i dnB. dnBs etikkregler skal blant annet bidra 
til å bekjempe korrupsjon, utpressing, bestikkelser, hvitvasking, 
bedrageri, terrorfinansiering og finansiering av kriminell aktivitet 
(se også avsnittet om økonomisk kriminalitet side 15–16). en 
høy etisk standard betyr også å alltid sette kunden i sentrum, 
vise respekt og omtanke i møte med andre og hele tiden bygge 
troverdighet. dette har en egenverdi både for konsernet og for 
den enkelte medarbeider. 

dersom en medarbeider oppdager lovbrudd eller andre kritikk-
verdige forhold ved egen arbeidsplass som strider mot dnBs 
etiske retningslinjer, kan dette varsles om ved å kontakte 
konsern revisjonen. alle slike henvendelser blir behandlet 
konfidensielt.  

Opplæring etikk
den enkelte leder er ansvarlig for at medarbeiderne er godt kjent 
med regelverket og for å sette etiske dilemmaer på dagsordenen. 
dnBs etikkregler ble revidert i 2011, og i 2012 ble det utviklet 
et nytt etikkprogram som skal bidra til å sette reglene ut i livet. 
programmet skal gjennomføres av alle medarbeidere i konsernet 
løpet av 2013. 

siden dnB har kontorer over hele verden og medarbeidere 
fra mange forskjellige kulturer, ble det brukt mye ressurser i 
2012 på å gjøre etikkregelverket kjent utenfor norge. samtlige 
medarbeidere i latvia, litauen, estland og russland har fått 
opplæring i de etiske retningslinjene samt trening i å løse rele-
vante dilemmaer. etter at uk Bribery act trådte i kraft somme-
ren 2011 forsterket dnBs kontor i london også sin opplæring i 
2012.

dnB deltar aktivt i undersøkelser og 
indekser fra en rekke organisasjonen 
som gir viktige innspill til utvikling av 
samfunnsansvarsarbeidet i dnB:

 ▪ Carbon disclosure project
 ▪ dow jones sustainability index
 ▪ eiris 
 ▪ ftse4good 
 ▪ oekom
 ▪  robecosam Corporate sustainability 

assessment
 ▪ vigeo

www.wbcsd.org/home.aspx
www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.unepfi.org
http://www.unepfi.org
http://www.equator-principles.com
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.sustainability-index.com
http://www.eiris.org
http://www.ftse.com/index.jsp
http://www.robecosam.com/
http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/en
https://www.dnb.no/om-oss/investor-relations/rapporter.html
http://www.oekom-research.com/index_en.php
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Sertifisering av rådgivere 
alle dnBs finansrådgivere, investeringsrådgivere og deres ledere 
er sertifiserte i henhold til en felles nasjonal autorisasjonsordning 
for hele finansnæringen. det var totalt 1 319 autoriserte rådgivere 
i dnB ved utgangen av 2012. i 2012 ble 130 dnB rådgivere 
autorisert. på nettsiden autorisasjonsordningen finnes et søkbart 
register over autoriserte finansrådgivere. konsernet har i tillegg 
obligatoriske, nettbaserte e-læringsprogrammer for alle ansatte 
i kundefront med fokus på hvitvasking, i 2012 gjennomførte 3 
498 medarbeider i dnBs virksomhet i norge og utlandet dette 
programmet.

Resultater etikk
kunnskap om innholdet i de etiske retningslinjene følges opp i 
dnB-konsernets årlige medarbeiderundersøkelse. resultatet 
for 2012 var omtrent som for 2011, med 83 poeng i 2012 og 
84 poeng i 2011. 

i den eksterne årlige omdømmemålingen fra reptrak oppnådde 
dnB i 2012 samme omdømmescore som i 2011, 68 poeng, som 
tilsvarer et middels godt omdømme. en av omdømmedimensjo-
nene i reptrak er etikk. denne dimensjonen sier noe om hvordan 
markedet opplever dnB i forhold til åpenhet om egen virksomhet, 
etisk ansvarlighet og redelighet. i 2012 oppnådde konsernet en 
score på etikkdimensjonen på 67,5 poeng. i 2011 var resultatet 
omtrent tilsvarende og fortsatt den dimensjonen med lavest 
score av de totalt syv omdømmedimensjonene som utgjør dnBs 
omdømmescore.    

dnBs konsernretningslinjer for etikk er i sin helhet tilgjengelige på  
konsernets hjemmesider.

ANSVARLIGE INVESTERINGER
dnB asset management er ledende i det norske markedet når 
det gjelder ansvarlige investeringer og har erfaring helt fra 
1988 på dette området. dnBs tilbud inkluderer både fond og 
mandater basert på skreddersydde etiske plasseringskriterier. 

dnB har retningslinjer som skal sikre at konsernet , enten direkte 
eller gjennom fond, ikke investerer i selskaper som er involvert i 
produksjon av tobakk og/eller pornografi, antipersonellminer eller 
klasevåpen, eller i selskaper som har utvikling og produksjon av 
sentrale komponenter til masse ødeleggelsesvåpen som en bety-
delig del av sin virksomhet. med masseødeleggelses våpen menes 
aBC-våpen (atomvåpen samt biologiske og kjemiske våpen). 

//  konsernretningslinjer etikk

konsernet ønsker gjennom sine investeringer heller ikke å bidra 
til grove eller systematiske krenkelser av menneske- og arbeids-
tagerrettigheter, som for eksempel tvangsarbeid og de verste 
former for barnearbeid, som blant annet inkluderer tvang, ulovlig 
virksomhet eller helseskadelig arbeid. konsernet skal heller ikke 
bidra til alvorlig miljøskade eller grov korrupsjon

dnBs etiske retningslinjer for investeringer omfatter også leve-
randører av fond til konsernet. alle fond fra eksterne leverandører 
som tilbys i dnBs handelsløsning, skal være i samsvar med dnBs 
regelverk for etiske investeringer. dnBs analytikere for ansvarlige 
investeringer hadde i 2012 samtaler med flere fondsleverandører 
som ledd i arbeidet med å sikre at leverandører av eksterne fond 
følger prinsipper for ansvarlige og bærekraftige investeringer og 
eierskapsutøvelse.

dnB tilbyr flere ansvarlige og grønne fond i det norske 
privatmarkedet:

 ▪ dnB Barnefond
 ▪ dnB eco absolute return 
 ▪ dnB miljøinvest
 ▪ dnB grønt norden
 ▪ dnB global emerging markets

fondet dnB global emerging markets følger ekstra strenge 
investeringsstandarder. i tillegg til å følge den etiske minimums-
standarden investerer fondet heller ikke i selskaper som er 
involvert i konvensjonelle våpen, alkohol eller gambling.

// dnB global emerging markets

Råd for etiske investeringer
det er etablert et eget råd for etiske investeringer i dnB som 
forvalter og følger opp retningslinjene for investeringer i hele 
konsernet. retningslinjene gjelder for alle finansielle investeringer, 
både direkte og gjennom fond. rådet sørger for at en sak er så 
godt belyst som mulig før rådet innstiller til lederne av de ulike 
kapitalforvaltnings enhetene i konsernet om eventuell uteluk-
kelse av selskaper fra investeringsporteføljen. rådet holdes 
jevnlig oppdatert om konsernets eierskapsutøvelse, dvs. hvordan 
konsernet  integrerer hensyn til god selskapsstyring, miljø og 
samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten. i tilfel-
ler der eierskapsutøvelsen ikke fører frem, skal rådet innstille 
på utelukkelse av selskapet. rådet vurderer rutinemessig om 
grunnlaget for utelukkelse av et selskap fortsatt er til stede og kan 
på bakgrunn av ny informasjon innstille på at en beslutning om 
utelukkelse oppheves.

Samtlige medarbeidere i Russland har fått opplæring i DNBs etiske 
retningslinjer. Det etiske kompasset (bildet) er en viktig del av 
etikkopplæringen.

http://autorisasjonsordningen.no
https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html
https://www.dnb.no/privat/sparing-og-investering/fond/kurs-avkastning.html
http://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/vedlegg/retningslinjer-etiske-investeringer-no.pdf
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Aktivt eierskap 
for å sikre etterlevelse av retningslinjene for ansvarlige inves-
teringer ønsker dnB gjennom sine direkte investeringer og på 
vegne av sine fondskunder å være en aktiv eier og gå i dialog 
med selskaper konsernet investerer i. målet for aktivt eierskap  
eller eierskapsutøvelse er å påvirke selskaper der dnB har 
eier interesser, i ønsket retning. utgangspunktet kan være 
spesifikke problemstillinger relatert til miljøet, sosiale forhold og 
forretnings etikk, eller et ønske om å forbedre selskapenes policy 
og rutiner på visse områder. 

det aktive eierskapet utøves enten basert på hendelser eller ut 
fra visse temaer som revurderes jevnlig. i 2012 var bærekraftig 
bomull et prioritert område for eierskapsutøvelse i dnB, og 
analytikere for ansvarlige investeringer hadde en løpende dialog 
med svenske kles- og tekstilbedrifter om utfordringer i bomulls-
produksjonen. i tillegg er det startet et prosjekt om bærekraftig 
fiskeri og havbruk, der målet er å øke kunnskapen internt i dnB 
om miljømessige risikofaktorer innen fiskeri og havbruk, få 
innspill til analyser og investeringsbeslutninger og påvirke de 
største aktørene i bransjen i bærekraftig retning. kvalitative 
dialoger med enkeltselskaper er svært tid- og ressurskrevende, 
men prioriteres likevel så langt ressursene strekker til fordi 
erfaringene med denne typen dialog er gode. 

i 2012 møtte dnBs analytikere for ansvarlige investeringer 
29 selskaper for å diskutere bærekraftstemaer (se tabell over 
selskapsdialog 2012). med noen av disse selskapene har dnB et 
langvarig og omfattende engasjement. gjennom sin konsulent 
ges investment services har dnB hatt dialog med fler enn 250 
selskaper med utgangspunkt i tilsynelatende kritikkverdige 
hendelser eller mistanke om brudd på internasjonale normer. 

dnB har direkte eierposisjoner i mange ulike foretak. disse 
egenkapitalinvesteringene følges også opp i henhold til prinsip-
pene om aktivt eierskap beskrevet over. sosiale, miljømessige 
og etiske forhold følges opp gjennom regelmessig dialog med 
foretakene banken har eierposisjoner i.

dnB offentliggjør sin stemmegivning på vegne av fondenes 
andelseiere på generalforsamlinger der det avgis stemme som 
går mot anbefalingen til selskapets ledelse. dnB opplyser i tillegg 
om sin stemmegivning i saker som er av offentlig interesse 
eller av spesiell interesse for det aktuelle fondets andelseiere. 
stemmegivning publiseres på konsernets hjemmesider, foreløpig 
begrenset til det norske markedet.

Eksterne engasjement
i 2012 engasjerte dnB seg sammen med andre norske kapital-
eiere og -forvaltere for å etablere norsk forum for ansvarlige 
og bærekraftige investeringer (norsif). norsif er en uavhengig  
forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og 
bransje organisasjoner med interesse for ansvarlig og bære-
kraftig forvaltning. norsif skal fremme kunnskap om og bidra 
til utvikling av fagområdet ansvarlige investeringer – i finans-
bransjen og blant andre interessenter.

ekskluderte selskaper i 2012:

selskaper som bryter med dnBs etiske 
retningslinjer, og som ikke viser vilje til å 
rette opp forholdene, kan bli ekskludert fra 
investeringsuniverset. dnB hadde per 31. 
desember 2012 ekskludert 58 selskaper, 
blant annet på grunn av grov miljøskade 
og brudd på menneskerettigheter. 

Brudd på kriterium
Antall 

selskaper

antipersonellminer (landminer) 1

klasevåpen 9

kjernevåpen 11

miljø 8

arbeidsrettigheter 1

menneskerettigheter 6

pornografi 2

tobakk 20

totalt antall utestengte selskaper 58

selskapsdialog i 2012

Tema
Antall  

møter*

avfall og utslipp 3

arbeidslivsstandarder 5

lokalsamfunn/innfødtes rettigheter 1

Bestikkelser og korrupsjon 3

menneskerettigheter 5

andre samfunnsansvar spørsmål 13

andre miljømessige spørsmål 5

* det er avholdt flere møter med samme selskap.

https://www.dnb.no/privat/sparing-og-investering/fond/slik-forvalter-vi.html
http://norsif.org/events
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ANSVARLIGE LÅN
dnB vurderer risikoforhold som miljø- og samfunnsmessige 
hensyn og eierstyring (esg-faktorer) i utlånsvirksomheten. disse 
risikofaktorene skal analyseres på linje med andre risikodrivere og 
tillegges avgjørende vekt i spørsmålet om en kreditt skal innvilges. 

gjennom 2012 fortsatte dnB arbeidet med å videreutvikle et 
eget verktøy for vurdering av ovennevnte risikoforhold i større 
kredittengasjementer, og det oppdaterte verktøyet forventes 
implementert i løpet av 2013. verktøyet skal sikre en konse-
kvent metode for vurdering av esg-faktorer og sikre at dnB 
fortsatt opererer i henhold til beste praksis i finansbransjen på 
dette området. verktøyet skal videre sikre økt harmonisering 
med dnBs investeringsvirksomhet og bidra til økt aktsomhet i 
vurderinger av saker med antatt høyere esg-risiko.

samfunnsansvarskriterier er en integrert del av kredittprosessen 
i hele vår virksomhet, i norge så vel som internasjonalt. 

Ekvatorprinsippene
dnB sluttet seg i 2008 til ekvatorprinsippene. ekvatorprinsip-
pene er et sett av internasjonale, frivillige retningslinjer for 
prosjektfinansiering for å ivareta miljø og samfunsmessig risiko i 
prosjektfinansiering. ekvatorprinsippene er i stor grad basert på 
retningslinjer fra verdensbankens organ for prosjektsamarbeid 
med næringslivet og international financial Corporation (ifC). 

prinsippene er nedfelt i dnBs kredittretningslinjer. i tråd med 
ekvatorprinsippenes definisjon av prosjektfinansiering omfattes 
nye prosjekter med en totalverdi på over 10 millioner ameri-
kanske dollar, samt oppgraderinger av eksisterende prosjekter 
der dette er relevant. ekvatorprinsippene var gjennom 2011 
og 2012 gjenstand for omfattende revisjon og videreutvikling. 
dnB deltok aktivt i denne prosessen og forventer at de reviderte 
prinsippene  vil bli implementert innen utgangen av 2013. 

kontroverser

ATOMVÅPEN
klassekampen hevdet våren 2012 at dnB hadde lånt ut penger 
til det amerikanske selskapet honeywell, som knyttes til 
produksjon og utvikling av atomvåpen. kilden var anti-atom-
våpenkampanjen iCan og rapporten «don’t bank on the bomb».  

//  rapporten «don’t bank on the bomb»

dnB kan ikke kommentere sine enkelte kundeforhold, men har 
i denne saken fremhevet på generelt grunnlag at dnB vurderer 
etiske, sosiale og miljømessige forhold også ved utlån. når det 
gjelder atom- eller masseødeleggelsesvåpen, er det imidlertid 
ulik praksis i investerings- og utlånsvirksomheten: 

dnB investerer ikke i selskaper som utvikler og produserer 
sentrale komponenter til atomvåpen. når det gjelder utlåns-
virksomheten, gjøres det, i tillegg til andre vurderinger av 
sosiale, miljømessige og etiske forhold, en vesentlighetsvurde-
ring av om selskapet det gjelder, har utvikling og produksjon 
av sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen som 
en betydelig del av sin virksomhet. i utlånsvirksomheten har 
man altså brukt et vesentlighetskriterium i slike saker som ikke 
kommer til anvendelse i investeringsvirksomheten.  

en ytterligere samordning av praksis i investerings- og 
utlånsvirksomheten når det gjelder atom- eller masse-
ødeleggelsesvåpen er til vurdering. engasjement fra kunder 
og  interesseorganisasjoner i forbindelse med honeywell-
saken har vært et viktig innspill i dette arbeidet.

INVESTERINGER PÅ OKKUPERT PALESTINSK OMRÅDE
i en rapport fra norsk folkehjelp og fagforbundet kritiseres 
norske myndigheter og finansinstitusjoner for medvirkning 
til brudd på folkeretten og menneskerettigheter gjennom å 

investere i selskaper med virksomhet i de okkuperte pales-
tinske områdene på vestbredden og gazastripen. norsk 
folkehjelp har bedt etikkrådet for statens pensjonsfond 
utland om å anbefale uttrekk fra disse selskapene, og mener 
at norske banker og fondsforvaltere må vise at de mener 
alvor når de snakker om viktigheten av samfunnsansvar og 
ansvarlige investeringer, og sette selskapene på sine eksklu-
sjonslister. dnB har lenge vært oppmerksomme på og vurdert 
ulike problemstillingene på okkuperte palestinske områder, 
og har tatt kontakt med flere av selskapene som omtales i 
rapporten fra norsk folkehjelp og fagforbundet for ytterligere 
informasjonsinnhenting. 

// rapporten «farlige forbindelser»

RETTSTVISTER OM SPAREPRODUKTER 
dnB Bank asa ble saksøkt av ivar petter røeggen med krav 
om at to investeringsavtaler i strukturerte produkter kjennes 
ugyldige. Banken ble i dom av 30. september 2011 frifunnet i 
Borgarting lagmansrett. dommen ble anket til høyesterett, 
der dom forventes å foreligge i mars 2013. 

i tillegg til søksmålet fra ivar petter røeggen ble det varslet 
et gruppesøksmål med 19 saksøkere mot dnB Bank asa som 
omfatter de samme produktene som søksmålet fra røeggen. 
gruppesøksmålet er rettskraftig avvist. flere av saksøkerne 
under det opprinnelige gruppesøksmålet har sammen med 
enkelte andre saksøkere inngitt søksmål mot dnB Bank asa. 
saken er stanset av oslo tingrett i påvente av endelig avgjø-
relse i søksmålet fra røeggen. andre enheter i konsernet er 
også involvert i rettstvister knyttet til strukturerte produkter. 
dnB-konsernet bestrider kravene.

http://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2012/02/DivestmentReport.pdf
www.folkehjelp.no/content/download/1144/10904/file/NF_Farlige_Forbindelser_WEB.pdf
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// ekvatorprinsippene

Ekvatorteam
dnB har et internt ekvatorteam som kategoriserer relevante 
prosjekter i henhold til ekvatorprinsippene. teamet gir også råd til 
kundeteamene om miljø- og samfunnsmessig risiko i det enkelte 
prosjekt, samt tilrettelegger for opplæring. teamet ledes av en 
representant for avdeling for samfunnskontakt og har deltagere 
fra avdelingene for internasjonale storkunder og kredittstyring. 
divisjon for samfunnskontakt i dnB har et overordnet ansvar for 
oppfølging og rapportering knyttet til ekvatorprinsippene. 

ekvatorteamet har krav til intern rapportering av hvordan 
prosjekter etterlever ekvatorprinsippene i forbindelse med 
for nyelser av finansieringen, samt standarder for utarbeidelse av 
sakspapirer som ligger til grunn for kategoriseringen av prosjekter. 

alle ekvatorprosjekter skal ha en strukturert interessentdialog 
med involverte parter. miljø- og samfunnmessige spørsmål i 
prosjektene tas opp enten av dnB og andre långivere direkte eller 
av en tredjepart som er uavhengig av prosjektet. prosjekter som 
kategoriseres som a og i noen tilfeller B, overvåkes jevnlig når det 
gjelder miljø- og samfunnsmessige temaer.

LEVERANDØROPPFØLGING
Krav til leverandører 
samfunnsansvar er et tema i all styrende dokumentasjon for 
dnBs profesjonelle anskaffelsesmiljø. alle dnBs leverandører 
må skrive under på at de ikke medvirker til brudd på menneske- 
og arbeidstagerrettigheter, miljøødeleggelse og korrupsjon. 
egen erklæringsskjemaet for leverandørers samfunnsansvar er 
integrert  i standard avtalemaler og en standard i konsernets 
formelle leverandør- og kontraktsdokumentasjon.  

// egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

i 2012 ble en modell for oppfølging av leverandørenes samfunns-
ansvar tatt i bruk for å kunne håndtere og overvåke miljø- og 
samfunnsmessig risiko i dnBs leverandørportefølje. i 2013 er 
målet å forbedre oversikten over og rapportering av risiko knyttet 
til samfunnsansvar i dnBs leverandørportefølje.

ØKONOMISK KRIMINALITET
økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlin-
ger. kriminaliteten kjennetegnes ved at den retter seg mot både 
enkeltindivider og samfunnsinteresser og store organisasjoner. 
i dnB har vi høy beredskap i forhold til å avdekke og bekjempe 
organisert økonomisk kriminalitet og enkeltindividers forsøk på 
økonomisk vinning gjennom kriminelle handlinger.

i begrepet økonomisk kriminalitet inngår følgende:

 ▪ hvitvasking og terrorfinansiering
 ▪ eksterne bedragerier
 ▪ interne misligheter 

ekvatorrapportering 2012

i 2012 ble totalt åtte prosjekter behandlet 
i henhold til ekvatorprinsippene.

Ekvator
kategori

Antall prosjekter behandlet i 
20121

a 1

B 6

C 1

totalt 8

Ekvator
kategori Olje og gass Shipping

Kraft og  
vannforsy

ning 

a 1

B 1 4

C 2

totalt 1 2 5

Ekvator
kategori

Nord 
Amerika 

Sør  
Amerika Europa 

Asia og 
Australia

a 1

B 1 2 2 1

C 1

totalt 1 3 3 1

https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/vedlegg/leverandor-egenerklaring.pdf
http://www.equator-principles.com
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Hvitvasking/terrorfinansiering 
hvitvasking går ut på å få midler eller verdier som er oppnådd 
gjennom kriminell aktivitet, til å fremstå som tilsynelatende 
lovlige midler. terrorfinansiering er å samle inn, skaffe til veie 
eller motta midler til å finansiere terrorhandlinger. dnB er 
underlagt myndighetenes hvitvaskingsregelverk som skal bidra 
til å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Blant annet er 
banken pålagt å utrede alle mistenkelige transaksjoner, såkalt 
forsterket kundekontroll. et slikt behov varsles automatisk via 
dnBs systemer.  

alle medarbeidere som har kundekontakt, eller som utfører kunde-
relaterte transaksjoner, skal gjennomføre obligatorisk e-læring 
i hvitvasking én gang per år det er enhver leders ansvar å sikre 
at kundekontroll og kundeetablering gjennomføres i henhold til 
regelverket i enheten. den enkelte medarbeider skal gjennomføre 
kundekontroller i henhold til regelverket og varsle ved mistanke 
om mistenkelig(e) transaksjon(er). i dnBs norske virksomhet 
gjennom førte 2 719 medarbeidere i 2012 opplæring for å motvirke 
hvitvasking. ved dnBs internasjonale kontorer gjennomførte 
761 medarbeidere tilsvarende kurs. avdelingen for økonomisk 
kriminalitet holdt i tillegg 48 foredrag for nærmere 1000 dnB 
medarbeidere  i løpet av 2012 som en del av opplæringen for å 
motvirke ulike former for økonomisk kriminalitet. i 2012 ble det 
rapportert 1290 mistenkelige transaksjoner. dette var en oppgang 
fra 2011 på 76 prosent og skyldes både en kontinuerlig forbedring 
i den elektroniske overvåkningen hos dnB og bedre kunnskap hos 
avdelingen som utreder potensielle hvitvaskingssaker.

Bedragerier 
Bedrageri eller forsøk på bedrageri mot dnB inntreffer når 
konsernets kunder eller andre ved urettmessig bruk av konsernets 
tjenester skaffer eller forsøker å skaffe seg eller andre uberet-
tiget vinning eller medvirker til dette. Bedragerier omfatter alt 
fra kortmisbruk og falske sjekker til lånebedragerier og konkurs-
kriminalitet. Bedrageri eller forsøk på bedrageri skal rapporteres 
umiddelbart til nærmeste overordnede, som vil varsle videre til 
dnBs utredningsenhet. 

Informasjonssikkerhet 
dnB er som alle større bedrifter nærmest kontinuerlig utsatt for 
virusangrep og angrep fra hackere over hele verden. hensikten 
er ofte økonomisk kriminalitet. dnB tilbyr alle kunder antivirus-
programmer via nettbanken. ved virusangrep blir kunden ofte 
kontaktet direkte av dnB og informert om faren.  

Interne misligheter
interne misligheter omfatter handlinger hvor en medarbeider, 
vikar, tillitsvalgt eller medlem av styrende organer i dnB bevisst og 
uberettiget begår handlinger som fører til vinning eller økonomisk 
fordel for vedkommende selv eller andre. eksempler på misligheter 
er underslag, tyveri, økonomisk utroskap, dokumentfalsk, bedra-
geri, salg av informasjon og tilbakeholdelse av informasjon ved 
etablering av kreditter. uregelmessigheter omfatter alvorlige tilfel-
ler av overtredelse av gjeldende instrukser, etiske regler, retnings-
linjer, fullmakter eller avtaler. konsernrevisjonen i dnB bidrar til 
å forebygge og avdekke eventuelle interne misligheter og foretar 

INTERESSENTDIALOG
dnB har jevnlig dialog med interessenter og ulike målgrupper som gir viktige innspill til utvikling av konsernet. innspill fra sivil-
samfunnet og organisasjoner er en viktig del av bakgrunnen for den dialogen dnB fører med selskaper, og for analysene av deres 
styrker og svakheter når det gjelder forholdet til mennesker og miljø.

Målgrupper Eksempel på dialog

Medarbeidere årlig medarbeiderundersøkelse. samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg, regionale utvalg. daglige nyhetssaker og konsernsjefens 
blogg på intranett med mulighet for kommentarer. muligheter for samhandling og debatt på underområder på intranettet.

Kunder dnB-konsernets facebook-side, samt forbruker- og småbedriftsøkonomens blogger, http://sunnokonomi.no/, http://www.
sunnbedrift. no/ . kundekommunikasjon (chat) i nettbanken. jevnlige kundeundersøkelser i person- og bedriftsmarkedet, 
årlig kundetilfredshetsundersøkelse.

Eiere presse- og analytikerkonferanser, temapresentasjoner, deltakelse i indekser og investorundersøkelser

Myndigheter, råd og tilsyn løpende kontakt med finansdepartementet, finanstilsynet, nærings- og handelsdepartementet, konkurransetilsynet, 
arbeids departementet, utenriksdepartementet, stortinget, Banklovkommisjonen, datatilsynet, forbrukerrådet, norges Bank 

Politikere løpende kontakt med stortingspolitikere om aktuelle næringspolitiske saker. møter med ungdomspolitikere.

Leverandører oppfølgingssamtaler med utvalgte leverandører på bakgrunn av avtalestørrelse og/eller risiko knyttet til samfunnsansvar. 
egenerklæring om leverandørenes samfunnsansvar

Nettverk faste møter i global Compact nordic network, unep fi, world Business Council for sustainable development, klimalab.

Ideelle organisasjoner møter med Care norge, røde kors og kronprinsparets fond vedrørende bruk og utvikling av samarbeidsavtaler. møte med 
wwf (world wide fund for nature), naturvernforbundet, natur og ungdom og Zero (Zero emission resource organisation) 
om miljø- og klimaspørsmål, utfordringer og muligheter.

Organisasjoner møte med norsk folkehjelp om investeringer på okkupert palestinsk område og med nei til atomvåpen om lån til selskaper 
som produserer atomvåpen. medlem i finansnæringens hovedorganisasjon. kontaktmøter om aktuelle næringspolitiske 
saker med andre næringsorganisasjoner.  

Presse artikler, intervjuer, kronikker

Samfunnet forøvrig strukturert interessentdialog i prosjekter som er underlagt ekvatorprinsippene. interessentdialog via facebook med kunder 
og sivilsamfunn for å få innspill til dnBs arbeid med samfunnsansvar.

Internasjonale organisasjoner medlem i institute of international finance (iif) og i svenske Bankföreningen. deltar i arbeidet i european Banking federation 
(eBf) og har kontaktmøter med øvrige nordiske storbanker.



 samfunnsansvarsrapport 2012 17

utredninger ved mistanke om misligheter og uregelmessigheter. 
i tillegg gjennomfører dnB strukturert interessentdialog annet-
hvert år med utvalgte representanter for eiere, kunder, sivilsam-
funn og ansatte, første gang høsten 2011. formålet med dialogen 
er å få interessenters syn på hvordan dnB spesifikt driver sitt 
samfunnsansvarsarbeid og få kunnskap om hva interessentene  
forventer av konsernet og hvilke problemstillinger som bør 
prioriteres  i det videre arbeidet. 

utfallet av den strukturerte interessentdialogen viser vesentlige 
områder våre interne og eksterne interessenter mener dnB bør 
jobbe videre med. følgende områder som hadde høy viktighet 
hos både interne og eksterne interessenter, vil bli prioritert i dnBs 
arbeid med samfunnsansvar fremover:

 ▪  dnB bør forankre samfunnsansvar i kjernevirksomheten 
gjennom å ivareta samfunnsansvar i dnBs forretnings-
modeller og sørge for utvikling av ansvarlige forretningsnære 
produkter og tjenester

 ▪  dnB bør være en opinionsdanner i arbeidet med 
samfunnsansvar

 ▪  dnB bør ha en tydelig klimastrategi og redusere sine utslipp 
av klimagasser,

 ▪  dnB bør utvikle flere klimavennlige produkter og tjenester og 
heve rådgivningskompetansen i forhold til fremtidige krav og 
reguleringer knyttet til klima og miljø spesielt

 høy forankre 
samfunns-
ansvar i 
kjernevirk-
somheten

viktig-
het for 
interes-
senter

middels 
høy

over gripende 
ansvar/ 
opinions-
danner

 middels åpenhet klima og 
miljø

 middels 
lav

Bidrag  
til sam-
funnet

med arbeidere

 lav

  lav middels 
lav

middels middels 
høy

høy

   intern prioritering

for å få nye innspill til arbeidet med samfunnsansvar gjennomførte 
dnB julen 2012 en kampanje på dnBs facebook-side for å skape 
engasjement om dnBs samfunnsansvarsarbeid.  hele 2,1 millioner 
mennesker så budskapet, og 4 300 klikket seg videre. mange av 
kommentarene støtter opp under de prioriterte områdene fra 
interessentdialogen gjennomført høsten 2011, der samfunnsansvar 
forankret i kjernevirksomheten blir fremhevet som det aller viktig-
ste dnB kan jobbe med å utvikle. ellers ga facebook-kampanjen 
dnB et bilde av hva facebook-brukere jevnt over er opptatt av.

Næringspolitikk 
arbeidet med næringspolitikk i dnB har som mål å skape en 
bedre forståelse for finansnæringens og dnBs rolle i samfunnet. 

http://filerun.webcast.no/...07145348245dc5a2f2fe5683--/130307%20samfunnsansvar/2012-12-18%20DnB%20Samfunnsansvar_0007-Edit.jpg[08.03.2013 07:46:10]

// dnBs facebook kampanje om 
samfunnsansvar julen 2012

 

 dnB bør medvirke til at de nederst 
på rangstigen kan hjelpes inn på 
eiendomsmarkedet»

 ikke stille så store krav til dem som søker 
lån. lytt til hjertet istedenfor å bruke en 
mal. takk. 

 investere i fornybar energi og prøve å 
være et eksempel for andre banker som 
investerer i pengemarkedet og, på sikt, 
uholdbare løsninger. være bevisste på 
å sette i gang en bevegelse som sikrer 
en holdbar økonomi, som setter til side 
enkelte menneskers behov for optimering 
av egen formue på bekostning av de som 
har mindre, i norge eller andre plasser. 
kort sagt tenke konstruktivt og økono-
misk og sette fokus på fremtiden i stedet 
for å tenke på her og nå. 

 fortsett å bidra til kunstis - bandy 
ishockey lengdeløp - behovet er sprengt 
- se gjerne til sverige de bygger sin 12. 
innendørs bandyhall og har mål om 15-20. 
stockholm har 50 haller for ishockey mens 
oslo har 5. 

Ett av budskapene fra DNBs kampanje på 
Facebook julen 2012.

http://www.facebook.com/dnb/posts/228871583914348
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næringspolitikken i dnB består i å fremme saker som er av betyd-
ning for kunder, medarbeidere og konsernets konkurransekraft. 
for å oppnå næringspolitisk gjennomslag er det avgjørende å ha 
kontakt med sentrale myndigheter, stortingsrepresentanter og 
viktige samfunnsaktører. økt oppmerksomhet i mediene og i 
offentligheten om dnBs standpunkter er et viktig virkemiddel for 
å mobilisere meningsfeller og bidra til bedre kunnskap om viktige 
problemstilinger og sammenhenger. i 2012 stod arbeidet med 
strengere krav til bankene høyt på agendaen, i tillegg til livselska-
pets utfordringer når det gjelder kapitalkrav og pensjonsreform. 
divisjon for næringspolitikk møtte enda flere aktører, både 
fra politikken, næringslivet og annet organisasjonsliv, og satte 
næringspolitiske spørsmål på medienes agenda gjennom en rekke 
artikler i løpet av året.  

Involverer kunden 
for å komme nærmere kundene og forstå deres behov involve-
rer dnB kundene i produkt- og tjenesteutviklingen. gjennom 
kundedialog på dnBs facebook-side kan kundene gi direkte 

tilbakemeldinger på egne bankopplevelser, og dnB får mulig-
heten til å rette opp og forbedre rutiner og prosesser umiddel-
bart. dnB hadde 158 000 følgere på facebook per 31. desember 
2012. 

gjennom dnB labs er kundene med og utvikler banken. ideen 
bak dnB labs er å etablere felles arenaer for strukturert feed-
back der kundene kan hjelpe hverandre og dele erfaringer, men 
også bidra til utvikling av produkt- og tjenestespekteret i dnB. 
slik vil dnB få et sted å hente inspirasjon fra når nye funksjoner 
skal utvikles eller eksisterende skal forbedres. i løpet av 2012 
hadde dnB flere enn 1 800 labs-brukere, og ti ideer diskutert i 
dnB labs ble realisert. 

https://www.dnb.no/labs/#&panel1-1


 samfunnsansvarsrapport 2012 19

samfunn

20 viktige hendelser 2012
 20 menneskerettigheter 
 21 Bidrag til samfunnet
 

23  medarBeidere/arBeidsforhold
 26  kunder



 samfunnsansvarsrapport 2012 20

samfunn
som norges største bank spiller dnB en viktig rolle i manges liv. som arbeidsgiver skal dnB ivareta 
med arbeidernes arbeidsforhold på en god måte. som tilbyder av produkter og tjenester skal dnB ivareta 
kundenes behov samtidig som grunnleggende rettigheter respekteres. som samfunnsaktør skal dnB bidra 
slik at  enda flere kan få realisert sine drømmer. 

MENNESKERETTIGHETER
Menneskerettigheter
ved å signere fns global Compact har dnB forpliktet seg til 
å gjøre sitt beste for å støtte og respektere vern om interna-
sjonalt anerkjente menneskerettigheter og påse at konsernet 
ikke medvirker til brudd på disse. all styrende dokumentasjon 
for utøvelse av samfunnsansvar i dnB henviser til behovet for 
å respektere disse grunnleggende rettighetene. dette gjelder 
blant annet konsernpolicy for samfunnsansvar, konsernpolicy 
for etikk, konsernretningslinjer for etiske investeringer, egen-
erklæring om leverandørenes samfunnsansvar og retningslinjer 
for samfunnsansvar i kredittvirksomheten. 

i prosjekter som dekkes av ekvatorprinsippene, blir menneske-
rettighetsaspekter ved prosjektet, som arbeidstagerrettigheter, 
urfolksrettigheter og risiko for tvangs- og barnearbeid, gjen-
nomgått av en nøytral tredjepart. 

i dialogen med kunder og interessenter er menneskerettigheter 

dnBs største 
samarBeidsavtaler:

• norges skiskytterforbund
• norges friidrettsforbund
• norges røde kors
• norges snowboardforbund
• norges skiforbund, alpint
• norges orienteringforbund
• den norske opera & Ballett
• riksteatret
• nationaltheatret
• festspillene i Bergen
• stavanger arena

ØKONOMISK STØTTE

KULTUR

FORSKNING

IDEELLE ORGANISASJONER

IDRETT

23 %

1 %

10 %

66 %

DNB gav 119 millioner i økonomisk støtte til 
ulike formål i 2012.  

VIKTIGE HENDELSER I 2012
 ▪  dnB bidro i løpet av 2012 med 119 millioner kroner 

til idrett, kultur, forskning og humanitært arbeid.  
nærmere 400 personer var på kurs i privatøkonomi i 
regi av dnB. målet er å nå mennesker som ikke aktivt 
oppsøker bankkontorene eller nettbanken for å få råd. 
kurset har vært godt mottatt, både blant dem som 
har fått tilbudet og blant dnBs medarbeidere som har 
engasjert seg frivillig som kursholdere. kurstilbudet vil 
fortsette i 2013 og er et viktig strategisk tiltak i dnBs 
arbeid med samfunnsansvar. 

 ▪  dnB kundesenter mottok i løpet av 2012 i overkant 
av 6,5 millioner henvendelser. flere og flere kunder 
kontakter dnB via elektroniske kanaler, via facebook, 
nettprat i nettbanken og på dnb.no.

 ▪  kundetilfredsheten, som er dnB-kundenes oppfatning 
av og tilfredshet med konsernet, var stabil fra 2011 til 
2012 på 97 prosent. målet er 100 prosent, som er lik 
gjennomsnittet for markedet.

 ▪  i 2012 ble første gang medarbeidernes engasjement 
målt i dnBs medarbeiderundersøkelse, og resultatene 
viste at engasjementet er høyt i alle delene av konser-
net. samlet poengsum ble 80,7 av 100 mulige.

DNB er samarbeidspartner med Den Norske 
Opera & Ballett. Bildet er hentet fra operaen 
«Tryllefløyten». Foto: Erik Berg.
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et sentralt tema, særlig i forbindelse med ansvarlige investerin-
ger, utlån og oppfølging av leverandører.

BIDRAG TIL SAMFUNNET
Bidrar til gode formål
dnB støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre 
samfunnsnyttige formål med betydelige beløp. i 2012 beløp 
slik støtte seg til 119 millioner kroner, se grafisk fremstilling for 
fordelingstøtten har som mål å skape ønskede assosiasjoner og 
økt kjennskap til konsernets merkevare, skape gode relasjoner til 
kunder og i tillegg være motiverende for dnBs medarbeidere. 

 Sparebankstiftelsen DnB NOR utløser gode krefter
sparebankstiftelsen dnB nor er nest største eier av dnB-
konsernet. stiftelsen viderefører sparebanktradisjoner blant 
annet gjennom å gi bidrag til allmennyttige formål. det er i 
hovedsak utbyttet fra eierskapet i dnB som muliggjør gavene 
til slike formål. Bidragene inkluderer gaver, investeringer til 
samfunnsnyttige formål og aktivitetstiltak knyttet til gavene og 
de samfunnsnyttige investeringene. 

i 2012 ble det bevilget 105,4 millioner kroner i gaver til allmen-
nyttige formål. i tillegg bevilget styret  en ramme på 15 millioner 
kroner til prosjekter i forbindelse med edvard munch-jubileet. 

det ble gitt gaver til 441 enkelttiltak. de prioriterte formålene 
var «kunst og kultur» og «nærmiljø, idrett og lek». gavene 
som deles ut fra sparebankstiftelsen, er like gjerne til mindre 
prosjekter i lokalsamfunnet som til større, nasjonale prosjekter. 
felles for gavene er at de gis til prosjekter som kan glede mange, 
som har verdi over tid, som skaper aktivitet, og som innebærer 
frivillig innsats. 

sparebankstiftelsen kjøpte billedkunst for rundt 39 millioner 
kroner i 2012. 

siden opprettelsen av sparebankstiftelsen er det kjøpt kunst 
for til sammen 729 millioner kroner som er deponert på norske 
museer og utstillingssteder. sparebankstiftelsen kjøper også 
strykeinstrumenter som langtidsutlånes til norske musikere 
gjennom datterselskapet dextra musica. selskapet ble opprettet 
i 2005 og har siden starten kjøpt strykeinstrumenter for vel 180 
millioner kroner.

ønsket er at kapitalen fra sparebankstiftelsen skal være en 
inspirasjonskilde for enkeltmennesker og ulike typer organisa-
sjoner, slik at de kan få realisert sine ideer og tiltak til glede for 
allmennheten. dette uttrykkes gjennom sparebankstiftelsens 
visjon: «vi skal utløse gode krefter». 

Fra «Galleri på Vranga», Oslo 18. juni 2012 og åpningen på Nationaltheatret T-banestasjon. I en uke i juni var det kunstutstilling på gata, midt i 
Oslo sentrum. Over 50 kunstverk var avbildet og stiltut mellom Oslo S, Nationaltheatret og Aker Brygge. Formålet medutstillingen var å få flere 
til å oppdage kunstens egenverdi, ogbesøke norske museer. Bildene som ble vist var fra kunstsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB NOR, og alle 
originalverkene kan ses på norskekunstmuseer.  
Foto: Sverre Chr. Jarild
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Støtter opp om mikrofinans 
mikrofinans er finansielle tjenester for fattige mennesker, særlig 
i utviklingsland, som ellers ikke er kvalifisert til å ta opp lån på 
ordinær måte. 

konsernet støtter et mikrofinansprosjekt i rwanda i regi av 
hjelpeorganisasjonen Care. deltagerne i prosjektet får hjelp til 
å organisere seg i spare- og lånegrupper og får dermed tilgang 
til lokale finansielle tjenester. i tillegg får deltagerne opplæring i 
forvaltning, ledelse og forretningsdrift. 

i 2012 bidro dnB til å starte opp 180 nye spare- og lånegrupper. 
hver  gruppe har i snitt 25 medlemmer. totalt har konsernet gitt 
støtte til 4 500 mennesker slik at de oppnår tryggere økono-
miske rammer for sine familier. inkludert familiemedlemmer har 
dermed hele 22 500 mennesker fått en bedre sin livssituasjon. 

i tillegg til å gi økonomisk støtte til humanitære organisasjoner  
involvert i mikrofinans er konsernet med i norsk mikro-
finans initiativ. initiativet er et sam arbeid mellom private 
og statlige aktører som direkte og indirekte investerer i 
mikrofinansinstitusjoner gjennom egen kapital, lån eller 
garantier. norsk mikrofinansinitiativ opererer på kommersi-
elt grunnlag og skal gi en attraktiv avkastning i form av både 
utviklingseffekter og tradisjonell finansiell avkastning. dnB har 
investert ca 55 millioner kroner i samarbeid med norsk mikro-
finansinitiativ. pengene er investert i mikrofinansinstitusjoner 
i land hovedsaklig i sør øst asia, latin amerika og afrika sør 
for sahara. mikrofinansinstitusjonene gjør lån, innskudd i bank 
og i noen tilfeller forsikring, tilgjengelig for vanlige mennes-
ker i områder som har lav dekning av tradisjonelle banker og 
forsikringsselskap. 

Innovasjon 
dnBs innovasjonspris har siden 2003 satt søkelys på verdien 
av kunnskapsbasert næringsutvikling i norge. gjennom 
innovasjonsprisen ønsker dnB å motivere til innovasjon og 
vekst , samt skape en arena for relasjonsbygging. prisen går til 
en idé som bygger på ny kunnskap eller bruker eksisterende 
kunnskap på en nyskapende måte. ideen må ha et tydelig 

dnBs Bidrag til samfunnet  
i Baltikum

dnB Baltikum vil fremme åpenhet og 
samfunnsansvar. å bidra til å bygge en 
sparekultur ved å lære opp privatperso-
ner i hvordan de kan planlegge familiens 
økonomi og tenke langsiktig er et av 
fokusområdene det jobbes aktivt med. 
dnB Baltikum vil støtte unge mennesker 
gjennom å tilby praksisplasser i dnB, 
stipender, sportsaktiviteter for barn og 
ulike former for veldedighet. å være en 
pådriver for innovasjon og bidra til å 
tiltrekke utenlandske investeringer til 
Baltikum er viktig, spesielt fra områder 
der dnB er til stede.

sponsing av idrett og kultur en viktig 
del av bankens identitet. dnB Baltikum 
støtter prosjekter som reflekterer 
bankens verdier: profesjonell, hjelpsom 
og initiativrik. støtten blir primært gitt 
til sport, kultur og utdanning. i litauen 
har dnB blant annet sponset landslaget i 
basketball for menn i ti år. 

Fra spare- og lånegruppene,  Abizeranye i Rwanda, 2012.

DNB Bank i Litauen har vært sponsor for det 
Litauiske herrelandslaget i basketball i ti år.

http://www.care.no
http://www.nmimicro.no
https://www.dnb.no/innovasjon
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forretningsmessig potensial (i form av omsetning, miljøgevinst, 
arbeidsplasser, besparelser og lignende) og en god og gjen-
nomtenkt plan for hvordan ideen skal realiseres. nærmere 
5 000 deltagere har vært med i konkurransen siden oppstart, 
og nærmere 15 millioner kroner er delt ut i prispenger inkludert 
utdelingen for 2012. Bare i 2012 kom det inn over 700 ideer til 
dnBs innovasjonspris.

Engasjerte medarbeidere 
dnB har samarbeidet med den årlige tv-aksjonen siden 1970-
tallet og bidrar blant annet med pengestøtte og som koordina-
tor for tellekorpset. flere hundre medarbeidere deltar i arbeidet 
med å telle og rapportere, mange av dem på frivillig basis. 

i samarbeid med norges røde kors har dnB etablert frivillig-
hetsbanken. medarbeidere i dnB kan melde seg som frivillige til 
røde kors og bidra til aktiviteter som flyktningeguide, lekse-
hjelper, besøkende, hjelpekorpser og bøssebærer, i tilegg til å 
registrere seg som blodgiver.

dnB gir ingen økonomiske bidrag til politiske partier, politikere 
eller relaterte institusjoner. konsernet mottar ikke økonomisk 
støtte fra myndighetene eller fra andre aktører. 

MEDARBEIDERE/ARBEIDSFORHOLD
En attraktiv arbeidsplass
medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2012 viste 
en liten fremgang fra året før når det gjaldt tilfredsheten med 
å jobbe i dnB (se nøkkeltallstabell for utvikling i medarbeider-
tilfredshetsscore). for første gang ble medarbeidernes 
engasjement målt i undersøkelsen, og resultatene viste at 
engasjementet er høyt i alle delene av konsernet, samlet 80,7 
poeng av 100 mulige. sammenlignet med andre arbeidsplas-
ser i samme bransje i norge oppleves dnB som en av de mest 
attraktive 1) .  

dette understøttes av universums undersøkelse der norske 
studenter vurderer attraktiviteten til ulike arbeidsplasser. dnB 
ble i 2012 rangert som nummer tre i kåringen av norges mest 
attraktive arbeidsplasser blant økonomistudenter. det var en 
nedgang fra fjorårets andreplass, men undersøkelsen viser llike-
vel at konsernet fremstår som en spennende og trygg arbeids-
plass. en slik posisjon er en viktig suksessfaktor for å tiltrekke de 
beste kandidatene til konsernet.

Kompetanseutvikling
i den årlige medarbeiderundersøkelsen blir alle ledere målt på 
hvordan de utøver ledelsesprinsippene: skape resultater, utvikle 
individer og team, samt vise vei og drive endring. dette blir fulgt 
opp i ettertid. gjennom årlige medarbeidersamtaler er målet at 
den enkelte medarbeider sammen med sin leder skal finne sitt 
utviklingspotensial for å skape ytterligere engasjement og trivsel 
og øke prestasjonene. i løpet av 2012 brukte dnBs medarbei-
dere i overkant av 64 000 timer på kompetanseutvikling. dette 

dnBs Bidrag til samfunnet  
i Baltikum

dnB estland støtter ulike prosjekter og 
organisasjoner for å bistå barn i nød, 
blant annet «aitan lapsi» (hjelper barn) 
som er en av de største veldedighets-
kampanjene i estland og har som mål å gi 
de minst priviligerte kulturelle opplevel-
ser. i tillegg gis det støtte til veldedig-
hetsprosjektet «håp for alle», som har 
som mål å legge til rette for muligheter 
og skape håp hos barn i nød og under-
streke at alle er verdifulle uansett hvor 
man kommer fra. 

dnB i estland er en aktiv bidragsyter til 
ulike initiativ iverksatt av Bankforeningen 
og staten med sikte på å forbedre kunn-
skap om privatøkonomi i den estiske 
befolkningen. dnB i estland er medlem 
av «unistused ellu»(realiserer drømmer), 
et nettverk  av bedrifter som sammen 
skal bidra til forskning og utvikling innen 
entreprenørskap. i litauen lanserte dnB 
i 2012 utviklingsprosjektet liftas for  å 
fremme ungt entreprenørskap. i prosjek-
tet deltok  51 videregående skoler. 

dnB estland støtter det internasjonale 
investeringsnettverket seed forum, som 
har som mål å hjelpe entreprenører med 
kapital og kunnskap i en oppstartsfase. 

1)  Referansetall fra TNS Gallup. Det er foretatt en sammenligning med et tilfeldig utvalg blant den arbeidsdyktige delen av Norges befolkning (18-65 år) 
som jobbet i finansnæringen i samme periode som aarbeidsmarkedsundersøkelsen ble gjennomført.

http://www.aitanlapsi.ee/
http://unistusedellu.ee
https://www.dnb.ee/?op=body&id=1557
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tallet dekker kun registrerte kurs og e-læring, lovpålagte og 
andre typer kurs.  

Les mer om det å jobbe i DNB på nettet:

// Jobb og karriere i DNB

Likestilling og mangfold 
DNB legger vekt på å gi kvinner og menn de samme mulighetene 
for faglig og personlig utvikling, lønn og avansement. DNBs 
andel av kvinner på ledernivåene 1-5 var på 34,1 prosent i 2012, 
en oppgang på 2,1 prosent fra 2011. Kvinneandelen i konsern-
ledelsen var uforandret på 45,5 prosent. På ledernivå fire og 
fem har kvinneandelene gått noe opp siden 2011 og utgjorde 
henholdsvis 29 og 37 prosent i 2012. Styret har satt som mål at 
det på de fire øverste ledernivåene i konsernet skal være minst 
40 prosent kvinner.

DNB har strukturerte ledelsesprosesser som skal bidra til å 
sikre at vi har kvalifiserte ledere av begge kjønn. I alle anset-
telser, interne og eksterne, er kjønn et kriterium som gjen-
nomgås for å ivareta likestilling. DNB prioriterer kvinnelige  
søkere til lederstillinger ved ellers like kvalifikasjoner. I 
tillegg tilstrebes en kjønnsbalansert deltagelse på talent- og 
ledelsesutviklingsprogrammer. 

I forbindelse med utvelgelse av kandidater til konserntrainee- og 
sommervikarordninger skal kandidater som har annen nasjo-
nalitet eller etnisitet enn norsk, og som oppfyller kriteriene til 
stillingen, være med i sluttvurderingen.  

Ved planleggingen og etableringen av nye sentrale bygg i Oslo, 
Bergen og Trondheim tilrettelegges det for medarbeidere med 
nedsatt funksjonsevne. Antall parkeringsplasser for handikap-
pede tilpasses behovet for det enkelte bygg. 

DNB har hatt som mål å tilrettelegge for seniormedarbeidere for 
å få flere til å bli lenger i arbeid. I 2012 tilrettela DNB for uttak 
av AFP kombinert med redusert stilling. Den gjennomsnittlige 
pensjonerings alderen var 63,7 år i den norske delen av virksom-
heten i 2012, en økning fra 62,4 år i 2011. Dette skyldes blant 
annet mer konsekvent etterlevelse av konsernets pensjone-
ringsalder på 67 år. Antall ansatte under 62 år som gikk av med 
uførepensjon, gikk i 2012 ned til 19, fra 35 i 2011.  

Omstilling og bemanningsstyring 
For å sikre at innplasserings- og omstillingsprosesser praktise-
res på en betryggende måte og at det anvendes like regler og 
retningslinjer for alle medarbeiderne, er det i samarbeid med de 
tillitsvalgte utarbeidet felles retningslinjer i DNB-konsernet.

 DNB Jobbsenter er en egen enhet som skal bidra til et aktivt 
internt arbeidsmarked og økt mobilitet. Senteret spiller en 
sentral rolle i rekrutteringsprosessen til både faste og midler-
tidige stillinger og tilbyr vikarer til heltids- og deltidsoppgaver  
gjennom underseksjonen DNB Ressurs. DNB Ressurs er konser-
nets interne leverandør av vikartjenester og koordinerer i tillegg 
hospiteringsmuligheter i konsernet. For å bidra til økt mobilitet 

gjennom internrekruttering, bruk av interne vikariater samt 
coaching og veiledning for ansatte som er i en omstillings- eller 
endringsprosess ble DNB Jobbsenter etablert i 2012.   

DNB tilbyr arbeidstrening for langtidssykmeldte i samarbeid med 
veldedige organisasjoner. DNB hadde i 2012 ni medarbeidere på 
opphold i såkalte pro bono publico-prosjekter. Oppholdene har 
vært henholdsvis hos Røde Kors og Kirkens Bymisjon.  

DNBs avtale som inkluderende arbeidslivsbedrift, IA-bedrift, ble 
videreført i 2012. For å nå avtalens mål om reduksjon i sykefra-
vær, tilrettelegging for arbeidstagere med nedsatt arbeidsevne 
og økning i den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen har 
DNB igangsatt flere konkrete interne tiltak. Som en del av 
samarbeids avtalen med NAV tar DNB også imot langtidssyke 
som skal tilbake til arbeidslivet for utprøving av arbeidsevne.

Belønning 
I 2011 implementerte DNB nye konsernretningslinjer for variabel 
godtgjørelse. 

Konsernretningslinjene for variabel godtgjørelse skal sikre at 
konsernets ordninger motvirker overdreven risikotaking samt 
bidra til å oppnå og opprettholde en robust kapitaldekning og 
langsiktig lønnsomhet. Ordningen skal fremme en sunn og 
effektiv risikohåndtering i DNB og sikre at samlede godtgjø-
relser understøtter konsernets strategi og interesser. Variabel 
godtgjørelse baseres på konkret resultatmåling av definerte 
målområder fastsatt i den enkeltes målkort, samt en helhetsvur-
dering knyttet til etterlevelse av konsernets visjon, verdier, etiske 
retningslinjer og ledelsesprinsipper. Ordningen for variabel godt-
gjørelse i DNB er global, dog slik at ikke-norske filialer og datter-
selskaper i tillegg vil være underlagt lokal lovgivning, forskrifter 
og retningslinjer. Det er fastsatt et øvre tak for utbetaling av 
variabel godtgjørelse (bonus) på inntil 50 prosent av fastlønn for 
ledende ansatte. Variabel godtgjørelse er implementert for alle  
ledere på nivåene en til tre. DNB har i tillegg en konsernfelles 
bonus som gis til alle fast ansatte.  Det er styret i DNB ASA som 
beslutter eventuell utbetaling samt nivå på utbetalingen. 

For 2013 er det besluttet at regnskapsført avkastning, kjerne-
kapitaldekning og kostnadsnivå skal være konsernets nøkkeltall 
for beregning av variabel godtgjørelse. I tillegg til de finansielle 
nøkkeltallene benyttes måling av konsernets kundetilfredshets-
indeks og omdømme.

Dialog og rettigheter 
Alle medarbeidere i Norge, også de som ikke er medlem av de to 
fagforeningene med forhandlingsrett i DNB, er omfattet av den 
fremforhandlede tariffavtalen og øvrige avtaleverk. DNB aner-
kjenner retten til å organisere seg og retten til å føre kollektive 
forhandlinger. 

DNB har på konsernnivå et samarbeidsutvalg med tre medlem-
mer fra hver av partene og ett arbeidsmiljøutvalg med fire 
medlemmer fra hver av partene og én representant fra bedrifts-
helsetjenesten. Blant temaene som skal ivaretas av utvalgene, 
er strategi og utfordringer for konsernet, internasjonalisering, 

https://www.dnb.no/om-oss/jobb-og-karriere.html
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konsekvenser av ny lovgivning og påtenkte endringer i virksom-
heten av vesentlig karakter. i tillegg er det tilsvarende samar-
beids- og arbeidsmiljøutvalg per støtte- og forretningsområde. 
samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgene skal blant annet bidra til 
å stimulere medarbeidernes interesse for konsernets oppgaver, 
økonomi og driftsresultat og skape forståelse for bedriftens 
samfunnsmessige betydning, samt delta i planleggingen av 
verne- og miljøarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål 
som angår arbeidstagernes sikkerhet, helse og velferd.

en felles konsernavtale for alle medarbeidere i dnB-konsernet 
ble gjort gjeldende i 2012. antall bedriftsavtaler er redusert fra 
fem til én. medarbeidernes arbeidsforhold i dnB er regulert av 
den nye avtalen, som gjelder alt fra regler for antall feriedager 
til lønnssystem. flere ordninger har også blitt bedre for medar-
beidere i dnB gjennom den nye avtalen, for eksempel bedre 
bostøtteordninger ved omstilling som medfører flytting. et felles 
regelverk vil øke mobiliteten og medarbeidernes muligheter. 

Helse, miljø og sikkerhet 
helse, miljø og sikkerhet (hms) er viktige elementer i konsernets 
personalpolitikk, og dnB arbeider systematisk med å forbedre 
arbeidsmiljøet.

i henhold til retningslinjene for hms skal alle ledere med 
personalansvar være opplært i lokale regulatoriske krav og 
konsernets retningslinjer og prosesser vedrørende hms. dnB 
har et obligatorisk opplæringsprogram for alle nye ledere med 
personalansvar. programmet er også åpent for ledere som 
trenger en oppfriskning. dnB tilbyr også et e-læringskurs i 
arbeidsmiljøopplæring for verneombud og medlemmer av 
arbeidsmiljøutvalg. 

det ble i 2012 innført nye retningslinjer for hms som skal 
bidra til systematisk oppfølging og utvikling av hms-arbeidet. 
retningslinjene vil bli implementert globalt i 2013. virksom-
heten i det enkelte land skal ha egne regler for oppfølging av 
sykefravær samt sørge for medisinsk hjelp ved akutte situa-
sjoner. prinsipper vedrørende sikkerhet ved dnBs internasjo-
nale kontorer og for medarbeidere på reise er også en del av 
retningslinjene

sykefraværet i dnB-konsernet var i den norske delen av virksom-
heten på 4,5 prosent i 2012, en økning fra 2011 på 0,3 prosent. i 
dnB i Baltikum og polen var sykefraværet på 2,7 prosent.

KUNDER
Kundetilfredshet og omdømme
hvordan dnBs kunder og markedet generelt opplever dnB 
påvirker konsernets drift og resultater. Både omdømme og 
kundetilfredshet er derfor lagt til grunn ved vurderingen av 
resultatoppnåelsen til konsernsjefen og konserndirektørene, og 
samfunnsansvar er dermed en del av grunnlaget for avlønning av 
toppledelsen i dnB. 

målinger av kundenes oppfatning av og tilfredshet med dnB 
viser at personkundenes relative tilfredshet holder seg stabil 
på nivå med fjoråret på 97 prosent. målet for kundetilfredshet 

omdømme

dnBs resultat i reptrak norges måling 
av omdømme viste en stabil utvikling 
fra 2011 til 2012. omdømmescoren 
er rapportert som årsgjennomsnitt 
og er basert på én hovedmåling og tre 
tilleggsmålinger. hovedmålingen for 
2012, som ble gjennomført i perioden 
januar til februar 2012, viste et resultat 
på 66 poeng, mens årsgjennomsnittet ble 
68 poeng. 

OMDØMME OG KUNDETILFREDSHET

2010

2011

2012

66 68 68

95 97 97

Utvikling i omdømme
(poeng) 1)

Utvikling i kundetilfredshet
for privatkunder (prosent) 2)

1) Over 80 poeng tilsvarer et fremragende omdømme, 70-79 poeng et godt 
omdømme, 60-69 poeng et middels godt omdømme, 40-59 poeng et svakt 
omdømme og under 40 poeng et dårlig omdømme.
2) Tallene er basert på DNB Markedsanalyses kundetilfredshetsundersøkelse 
blant personkunder og er rapportert som årsgjennomsnitt av fire kvartals-
målinger. Tilfredshetsprosenten viser DNBs relative tilfredshetsscore 
sammenlignet med scoren i markedet. Gjennomsnittet i markedet 
settes til 100.
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for personkunder er 100 prosent, som er lik gjennomsnittet for 
markedet. Blant småbedriftskunder økte tilfredsheten med to 
prosentpoeng fra 2011 til 2012 og er nå på 97 prosent.  

 Ansvarlige produkter og tjenester
dnB tilbyr fond i det norske privatmarkedet med kriterier som er 
strengere enn den etiske grunnstandarden for investeringer (se 
side 13). 

dnB Barnefond og dnB global emerging markets har slike 
utvidede  kriterier, og investerer ikke i selskaper der produksjon 
av alkohol, gambling eller konvensjonelle våpen utgjør mer enn 
fem prosent av omsetningen. 

utøvelse av samfunnsansvar og en høy etisk standard ligger til 
grunn for all utvikling av produkter og tjenester i dnB. 

Kurs i personlig økonomi
dnB ser det som en spesielt viktig samfunnsoppgave å nå dem 
som ikke aktivt oppsøker bankkontorene eller nettbanken for 
å få råd. dnB har utviklet et kurs i personlig økonomi sammen 
med røde kors, der målgruppen er brukere av røde kors’ ulike 
tilbud, blant andre aleneforsørgere, kvinner med innvandrer-
bakgrunn og brukere av «nettverk etter soning». frivillige 
medarbeidere i dnB er kursholdere og får mulighet til å dele 
sin kjernekompetanse med dem som trenger den mest. kurset 
ble videreutviklet i 2012, og det ble innledet samarbeid med 
pøbelprosjektet, samt voksenopplæringen i oslo, der  kurs 
også er gjennomført. totalt var over 400 brukere av røde kors, 
pøbelprosjektet og voksenopplæringen på kurs i regi av dnB i 
2012 og økte dermed sin kunnskap om personlig økonomi. 

«skoleuka» er et årlig tilbud fra dnB til elever i ungdomsskolen 
og videregående skole i oslo og omegn. to uker i året invite-
res skoleklasser til lærerike timer i dnBs lokaler om bank og 
økonomi. i løpet av dagen lærer elevene om personlig økonomi 
og sparing gjennom teori og plenumsaktivitet. i 2012 deltok 
nærmere 800 elever på «skoleuka». i tillegg er det etablert et 
konsept bygd opp etter samme lest som programmet for «skole-
uka» som er tilrettelagt for gjenbruk av bankkontorer i resten av 
landet. 

Økt bevissthet rundt sparing
å spare for fremtiden gir trygghet, forutsigbarhet og fleksibilitet . 
i 2012 hadde dnB et mål om å øke folks bevissthet om sparing 
og få kunden til å ta ansvarlige valg. i utgangen av 2012 hadde 
nærmere 400 000 kunder tegnet spareavtale i dnB, mot 
nærmere 100 000 i 2011.       

Hever kunnskapen blant de unge
mange unge som flytter ut hjemmefra prioriterer ikke å forsikre 
sine eiendeler. i 2012 ga dnB unge informasjon og råd om 
forsikring, og i overkant av 10 000 unge tegnet sin egen innbo-
forsikring i dnB i løpet av 2012. for å hjelpe unge som skal kjøpe 
sin første bolig lanserte dnB spesialenheten for unge boligkjøper 
(suB) som facebookapp i 2012.

dnB i latvia har utgitt en bok om ulike temaer relatert til bank 

 
øker kunnskapen  
om personlig økonomi
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DNB hadde 158 000 følgere pa Facebook per 
31. desember 2012.

http://www.pobelprosjektet.no
http://sunnokonomi.no
http://www.sunnbedrift.no
http://www.facebook.com/dnb
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fortalt på en enkel måte kalt «try» (tilsvarende «skikk og Bank» 
utgitt i norge i 2011).  samtidig med lanseringen av boken 
inviterte dnB til «pop-up»-kafeer der kjente meningsbærere 
blant de unge inviterte til en uformell prat og presenterte tips fra 
boken. en tilsvarende bok med tittelen «innskudd og glidelåser» 
ble distribuert til unge i litauen. 30 000 bøker ble gitt ut til unge 
i løpet av 2012. litauen lanserte programmet «up» i 2012, et 
konsept som skal gi unge hjelp på vei inn i voksenlivet. 

Ny teknologi til smb-segmentet
i 2012 lanserte dnB i litauen applikasjonen «starte bedrift» for  
ipad og pC. produktet var laget spesielt for smB-kunder for å 
bistå disse i oppstarten av egen  bedrift. i løpet av de to første 
lanseringsmånedene var det mer enn 1000 nedlastninger av 
applikasjonen, noe som førte til at den var den mest nedlastede 
ipad-appen i litauen i 2012 .

RASKERE OG MER TILGJENGELIG
Enklere å komme i kontakt med banken
dnB arbeider videre med å gjøre det enklere for kundene å få 
kontakt med banken, blant annet gjennom døgnåpent kunde-
senter, nettprat i nettbanken og kundeservice i sosiale medier 
(facebook). i Baltikum lanserte dnB latvia sin egen facebook-
side i starten av 2012, og litauen i slutten av 2011. målet er å 
gi kunden en ny kanal i kommunikasjonen med banken. mot 
slutten av 2012 hadde dnBs facebook side i litauen flere enn 
20 000 tilhengere. 

i 2012 innførte dnB en nettprat funksjon via finn.no som gir 
kundene mulighet å prate med dnB om boliglån og boligkjøp. 

dnBs kundesenter mottok i løpet av 2012 i overkant av 
6,5 millioner henvendelser. kundesenteret hjelper til med alle 
slags problemstillinger. mange trenger assistanse i nettbanken, 
og stadig flere får hjelp gjennom chat på dnb.no i stedet for på 
telefon. det er kundenes valg hvordan de ønsker å kontakte 
dnB. de fleste spørsmålene gjelder nettbank, kortbruk og lån. 
hele 60 prosent av henvendelsene kommer mellom klokken 
8 og 16, mens 40 prosent kommer etter klokken 16. det er 

forventet at ca. 50 prosent av henvendelsene vil komme utenfor 
vanlig kontortid innen utgangen av 2013.

Mer fleksibel
som den eneste banken i Baltikum og norge tilbyr dnB person- 
og bedriftskunder muligheten til å etablere kundeforhold hvor 
som helst i Baltikum og i norge fra sin nærmeste lokale filial. det 
betyr i praksis at en kunde i latvia kan åpne en bankkonto og få 
nettbank i estland, litauen og norge fra sin lokale filial. søknads-
prosessen er lik i alle land.  produktet «dnB plus» ble lansert i 
2011, men salget startet først i 2012. 

Raskere
kjøpsprosessen ble ytterligere automatisert for flere produkter 
i løpet av 2012. dnB har som ambisjon å tilby norges raskeste 
boliglån på nett gjennom nye selvbetjeningsløsninger og 
flere muligheter for e-signering. 21,2 prosent av dnBs kunder 
signerte i 2012 sitt boliglån elektronisk. enda høyere var tallet 
for billån via våre elektroniske kanaler. hele 80 prosent av disse 
kundene signerte billånet elektronisk. 

I DNB Litauen er boken «innskudd og glidelåser» distribuert til 
mer enn 30 000 ungdom i 2012.

Applikasjonen «starte bedrift» for iPad og PC den mest nedlastede 
iPad-app i Litauen i 2012»

https://www.dnb.lv/en/private/youth-programme-try-0
https://www.dnb.lv/en/private/dnb-plus
http://www.dnb.lt/lt/up/
http://www.dnb.lt/lt/up/
http://www.facebook.com/Litauen.Infobasis
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KlIma og mIlJø 
dnB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. 
dnB-konsernet vil tilstrebe å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling 
og oppfølging. dnB følger også opp kunder, selskaper konsernet investerer i og leverandører til konsernet for 
at disse ikke skal bryte med dnBs miljøkrav. 

DIREKTE KLIMA- OG MILJØPÅVIRKNING
Klimaregnskap
dnB-konsernets direkte klima- og miljøpåvirkning er i hovedsak 
knyttet til egne klimagassutslipp og avfall fra kontorvirksom-
heten. dnB utarbeider et årlig et klimaregnskap som tallfester 
utslipp fra henholdsvis fyring og transport med egne kjøretøy, 
avfall, innkjøpt elektrisitet og fjernvarme/-kulde, samt flyreiser. 
regnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standar-
den greenhouse gas protocol initiative (ghg-protokollen), som 
er den mest anvendte standarden for måling av drivhusgasser. 

klimaregnskapet over dnBs norske virksomhet, sammenlignet 
med tall for 2011, viser at dnB nærmer seg målet om en reduk-
sjon i flyreiser tilsvarende 20 prosent per medarbeider innen 
utgangen av 2013 (utgangspunktet er 2009-tall). dnBs virk-
somhet i norge reduserte sine utslipp fra flyreiser med nærmere 
900 tonn, dvs. 12 prosent, fra 2011 til 2012. avfallsmengden for 
dnBs virksomhet i norge gikk opp med nærmere 12 prosent fra 
2011, noe som skyldtes fraflytting av dnB-bygg i oslo i forbin-
delse med flytting til det nye hovedkontoret i Bjørvika. papp/
papir og restavfall sto for mesteparten av denne økningen.  

// dnBs klimaregnskap for 2012 finner du her

ii 2012 ble det for første gang utarbeidet et eget klimaregnskap 
for dnB Baltikum som inkluderer dnBs virksomhet i estland, 
litauen og latvia. dnB har dermed et klimaregnskap som 
dekker mer enn 85 prosent av konsernets totale virksomhet. 

dnB deltar i klimarapporteringsprosjektet Carbon disclosure 

project (Cdp), både ved å være blant de 722 investorene som 
formelt står som avsendere av undersøkelsen, og ved å svare på 
undersøkelsen på vegne av egen virksomhet. Cdp er en uavhen-
gig organisasjon som har som formål å samle inn og publisere 
informasjon om bedrifters utslipp av drivhusgasser og annen 
informasjon knyttet til bedrifters håndtering av klimagasspro-
blematikk. i 2012 besvarte mer enn 4 100 selskaper verden over 
spørreundersøkelsen fra Cdp. for dnB er den frivillige rapporte-
ringen til Cdp en måte å kommunisere internt og eksternt både 
sterke sider og forbedringsområder når det gjelder utslipp av 
klimagasser.

dnB har som mål å være den beste nordiske finansinstitusjonen 
som rapporterer til Cdp innen 2015. for å klare dette vil dnB 
blant annet forbedre rapporteringen i henhold til beste praksis 
innen finanssektoren. dette innebærer blant annet å rapportere 
utslippstall for hele konsernet og å synliggjøre dnBs mål og ikke 
minst oppnådde resultater. 

dnBs Cdp-resultater de siste tre årene (i poeng):

Beste nordiske 2012
dnB 
2012

dnB 
2011

dnB 
2010

91 68 63 59

KOMPENSERER FOR EGNE UTSLIPP 
Kjøper klimakvoter
dnB kompenserte for første gang i 2012 for alle konsernets 
utslipp fra flyreiser ved å kjøpe fn-godkjente Co2-kvoter. 
kostnaden ved kvotekjøp skal knyttes direkte til den enkelte 
enhets reisevirksomhet. hensikten er i første rekke å rette 
oppmerksomheten mot klimakonsekvensene av flyreiser, slik at 
konsernets flyreiser og utslipp på sikt reduseres. dnB regner ut 
konsernets utslipp knyttet til flyreiser og investerer gjennom  den 
grønne utviklingsmekanismen (Cdm) i prosjekter som bidrar til 
en tilsvarende reduksjon i klimagassutslipp i et utviklingsland. i 
2012 ble 6 567 tonn av dnBs Co2-utslipp nøytralisert gjennom 
kjøp av klimakvoter. klimakvoter er kjøpt i sn power sitt vind-
krafprosjekte totoral i Chile. vindkraft prosjektet er delfinansiert 
av dnB som finansierer flere fornybar energiprosjekter i Chile. 
dnB markets råvarer gjennomførte kvotehandelen på vegne av 
dnB. Les mer om prosjektet i faktaboks. 

gjennom dnB finans får dnBs leasingkunder tilbud om 
å klimanøytralisere bilparken ved hjelp av fn-godkjente 
Co2-kvoter. gjennom slike kvotekjøp oppveide leasingkundene 
for utslipp av 5 009 tonn Co2 i 2012. autolease, som tilbyr 
bedriftskunder løsninger for bilfinansiering og biladministrasjon, 
kompenserte i tillegg for Co₂-utslipp fra egen virksomhet gjen-
nom kvotekjøp.

VIKTIGE HENDELSER I 2012
 ▪  dnBs klimaregnskap for 2012 dekker nå i overkant 

av 85 prosent av den totale virksomheten etter 
at dnB Baltikum er blitt inkludert i konsernets 
miljørapportering.

 ▪  dnB startet i 2012 arbeidet med å miljøsystemsertifisere 
virksomheten i henhold til iso 14001. planen er å sertifi-
sere hele dnB-konsernet innen utgangen av 2015. 

 ▪  klimaregnskapet over dnBs virksomhet i norge viser en 
nedgang i Co2-utslipp knyttet til flyreiser på nærmere 
12 prosent, eller 900 tonn, fra 2011 til 2012.

 ▪  dnB kjøpte klimakvoter for alle sine flyreiser i 2012 og 
kompenserer dermed for sine utslipp av Co2. 

 ▪  høsten 2012 startet dnB innflyttingen i det nye hoved-
kontoret i Bjørvika i oslo. 2 000 medarbeidere flyttet inn 
i 2012, og i løpet av 2014 skal nærmere 4 200 medarbei-
dere være på plass i dnBs nye og energieffektive bygg.

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html
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INDIREKTE KLIMA- OG MILJØPÅVIRKNING
dnBs indirekte miljøpåvirkning skjer gjennom å tilby miljøvenn-
lige produkter og tjenester og ved å påvirke kunder og leveran-
dører til å ta miljø- og klimavennlige valg.

for dnB er det viktig å systematisk vurdere både investerings- 
og utlånsporteføljene i forhold til klimarisiko og -muligheter. 
retningslinjer og modeller er beskrevet i kapitlet styring og 
ledelse s. 10–18.

Finansierer det fornybare
energi er en viktig sektor for dnB. mens olje og gass vil være 
sentrale energikilder også i årene fremover, blir miljøvennlig 
energiproduksjon stadig viktigere på grunn av behovet for å 
redusere utslippet av drivhusgasser. dnB finansierer blant annet 
flere elvekraftverk i sør-amerika som kvalifiserer for deltagelse 
i den grønne utviklingsmekanismen Cdm. vind- og solkraft er 
også blant konsernets satsingsområder. Blant annet finansierer 
dnB vindparker i sverige, offshorevindparker i storbritannia og 
tyskland samt solparker i italia og usa. 

produksjon av energi fra fornybare kilder er en kapital- og 
kunnskapsintensiv bransje, og dnB har flere fagmiljøer som 
følger dette området. i tillegg har konsernets verdipapirforetak 
dedikerte analytikere som dekker fornybar energi-sektoren, og 
legger også til rette for handel med utslippskvoter. 

rundt 36 prosent av dnBs finansiering av energisektoren går til 
fornybar energi, det vil si i overkant av 40 milliarder kroner. dnB 
forventer moderat vekst på dette området i 2013. 

ved lån til prosjekter i land med betydelig politisk risiko er dnB 
ofte långiver sammen med multilaterale finansieringsinstitutt 
som for eksempel verdensbankens ifC (international finance 

1) Gjelder flyreiser bestilt i DNBs virksomhet i Norge og Baltikum.

kvotekjøp

dnB-konsernet og dnB-datterselskaper 
oppveide i 2012 for utslipp av totalt 
11 756 tonn Co2 gjennom kvotekjøp. 

Opprinnelse

Kompen
serte tonn  

CO2 2012

Kompen
serte tonn  

CO2 2011

dnB-konsernet 6 567 0

dnB finans, leasingkunder 5 009 3 074

sum 11 576 3 074

fakta om totoral vindpark:

totoral vindpark eies og drives av sn power. totoral er 
sn powers første vindpark, den første og en av de største 
vindparkene prosjektfinansiert i Chile. vindparken ligger 
300 kilometer nord for santiago, i Canela, Choapa-provinsen, 
Coquimbo-regionen, som er et av de fattigste områdene i 
Chile. vindparken består av 23 vestas vindmøller, hver på 
to megawatt. prosjektet, som er på totalt 46 megawatt, vil 
hjelpe Chile mot målet om å fremme ren energi og innføre en 
rekke fornybare energiteknologier for å sikre mer diversifi-
serte energikilder.

prosjektet forventer og genererer et gjennomsnitt på 
103 gigawatt-timer elektrisitet per år til det chilenske  
sentralnettet, og bidrar til å forbedre de betydelige 
for syningsbegrensningene landet opplever. ved å øke forny-
bar energiproduksjon bidrar vindparken totoral til å redusere 
miljøforurensningen og bedre livskvaliteten i befolkningen 
i landet. totoral vil generere nok strøm i året til å oppfylle 
behovene til bortimot 55 000 chilenske husstander.

totoral er godkjent og registrert for å generere klimakvoter 
under fns Clean development mechanism (Cdm). gjen-
nom produksjon av fornybar energi vil totoral erstatte 
noe av Chiles termiske kraftproduksjon, og fn bekrefter at 
prosjektet vil redusere globale Co2-utslipp med anslagsvis 
71 000 tonn årlig. Cdm-godkjenning og -registrering var en 
avgjørende  faktor for realiseringen av prosjektet.

Fra SN Powers vindkraftprosjekt Totoral i Chile

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1262779112.82/view
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Corporation), noe som blant annet kan gi bankene nødvendig 
lokalkunnskap i disse landene. ifC opererer i mer enn 100 
utviklings land og bidrar til at selskaper og finansinstitusjoner 
i disse landene blant annet kan skape flere arbeidsplasser og 
videreutvikle sine egne lokalsamfunn. 

MILJØVENNLIGE PRODUKTER OG TJENESTER
Rimeligere lån til biler som belaster miljøet mindre
dnB gir lavere rente på lån til biler som ikke belaster miljøet i like 
stor grad som konvensjonelle biler. dette gjelder for eksempel 
el-biler, etanolbiler, natur- eller biogassbiler og bensin- eller 
dieselbiler, inklusiv hybridbiler, som slipper ut maksimalt 120 
gram Co2 per kilometer. en oversikt over biler som kvalifiserer 
for lavere rente, er tilgjengelig på konsernets nettsider. diesel-
biler må ha partikkelfilter. 

Ansvarlige «grønne» fond
dnB forvalter nordens eldste og største miljøfond, dnB 
miljøinvest. fondet investerer primært i norske og utenlandske 
selskaper som benytter ny teknologi for å produsere og bruke 
renere energi, øke effektiviteten til og fremme veksten av forny-
bar energi. det relaterte fondet dnB eco absolute return hadde 
per 4. mars 2013 en forvaltningskapital på 118 millioner euro.

Papirløse tjenester
konsernet tilbyr stadig flere papirløse tjenester som reduserer 
belastningen på miljøet. dnB ønsker å bli den beste digital-
banken, noe som innebærer mest mulig papirløse prosesser for 
kunder og medarbeidere. i dag signeres blant annet 28 prosent 
av dnBs boliglånesøknader med pant i bolig elektronisk ved 
bruk av Bankid. dnB vil tilby elektronisk signering for flere 
typer lån og for ulike kontoprodukter. alle avtaler som signeres 
elektronisk, skal tilbys kunden på en enkel og sikker måte, og de 
skal være lette å finne tilbake til i kundens elektroniske arkiv. der 
det er behov for dialog mellom kunden og dnB, vil elektroniske 
kanaler som e-post, sms og nettprat benyttes i størst mulig 
grad. 

MILJØSERTIFISERING
Miljøfyrtårn
26 av eiendommene som dnB disponerer i norge og sverige, 
var miljøsertifiserte gjennom ordningene miljøfyrtårn eller 
miljöbas ved utgangen av 2012. miljøfyrtårn er et norsk, offent-
lig sertifikat som anbefales av miljøverndepartementet. for å 
sertifiseres må bedriften oppfylle en rekke krav innen områder 
som innkjøp, energiforbruk, transport, avfallshåndtering og 
helse, miljø og sikkerhet. sertifikatene må fornyes hvert tredje 
år. miljöbas er tilsvarende sertifikat i sverige. 

Miljøsystemsertifisering – ISO 14001
innen 2015 har dnB som mål å sertifisere hele virksomheten 
i henhold til den internasjonale miljøsystemstandarden iso 
14001. første steg i dette omfattende arbeidet vil være å serti-
fisere deler av den norske virksomheten i løpet av 2013, mens 
resten av virksomheten i norge og internasjonalt deretter vil 
sertifiseres fortløpende. en sertifisering i henhold til iso 14001 
vil bidra til kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring av arbeidet 
med miljø og klima i dnB, samt bidra til økt engasjement om 
klima og miljø hos dnBs medarbeidere. sertifiseringen vil på sikt 
erstatte miljøfyrtårnordningen.

hva er iso 14001?

iso 14001 (international organization 
for standards 14001) er et miljøstyrings-
system etablert for å hjelpe virksomheter 
med å redusere sin negative påvirkning 
på miljøet gjennom forurensning av luft, 
vann eller land. standarden spesifiserer 
krav til et miljøstyringssystem som 
skal gjøre det mulig for en organisa-
sjon å formulere en policy og mål som 
tar hensyn til både lovbestemte krav og 
andre krav som organisasjonen pålegger 
seg selv, samt informasjon om vesentlige 
miljøaspekter. den gjelder de miljøaspek-
ter som en organisasjon fastslår at den 
kan styre, og som den har en innvirkning 
på. standarden spesifiserer ikke bestemte 
kriterier for mål og måloppnåelse..

(kilde: wikipedia og standard norge)

https://www.dnb.no/privat/laan/billaan/klimalaan.html
http://www.miljofyrtarn.no
http://svenskmiljobas.se
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nytt hovedkontor 

NYTT ENERGIEFFEKTIVT HOVEDKONTOR
høsten 2012 flyttet ca. 2 000 medarbeidere inn i dnBs nye 
hovedkontor i Bjørvika i oslo. totalt 18 bygg skal fraflyttes innen 
2014 og i overkant av 4 000 medarbeidere samles på ett sted. 
miljømålene for det nye hovedkontoret er ambisiøse og omfatter 
blant annet en halvering av energiforbruk og klimagassutslipp 
per medarbeider sammenlignet med dagens nivå. 

energikildene vil i hovedsak være fornybare, blant annet vil 
det bli brukt termisk energi fra sjøvann. Beliggenheten ved et 
kollektivtrafikknutepunkt, få parkeringsplasser og tilbud om 
å bruke miljøbiler og sykler skal bidra til at medarbeidere og 
kunder velger miljøvennlig transport. 

miljøkriterier for innkjøp, grønn it og gode løsninger for kilde-
sortering vil også gi miljøgevinster, blant annet i form av en 
vesentlig reduksjon i avfallsmengden. 

i dnBs nye hovedkontor  komposteres alt  matavfall. i løpet av 
en prosess på 18 timer omgjøres alt matavfall fra kjøkken og 
kantine til fullverdig gjødsel. en «follow-me print»-løsning er 
valgt i dnBs nye hovedkontor. utskrifter hentes fra nærmeste 

el-Bil pool for  
ansatte i Bjørvika 

med bakgrunn i flytting til dnBs nye 
hovedkontor i Bjørvika i oslo høsten 
2012 ble antall parkeringsplasser for 
ansatte i dnB redusert kraftig, fra ca. 800 
til 100. etablering av en el-bil pool for 
ansatte er tenkt å erstatte bruk av egne 
biler og  redusere bruk av taxi. dnB har i 
2012 kjøpt 9 el-biler og en hybridbil,  
inntil 40 el-biler og hybridbiler vurderes 
kjøpt innen utgangen av 2014. 

DNBs nye hovedkontor i Bjørvika vil innen 2014 samle over 4 000 
medarbeidere»
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printer ved å identifisere seg ved bruk av adgangskortet. løsnin-
gen skal redusere antall feilutskrifter og dermed papirbruk. i 
tillegg gir løsningen den enkelte medarbeider økt fleksibilitet 
siden ingen i utgangspunktet har faste arbeidsplasser og pulten 
skal ryddes når den forlates for dagen. 

med utgangspunkt i 2009-tall er disse miljømålene satt for 
dnBs nye hovedkontor:

 ▪ 70 prosent lavere energiforbruk per medarbeider 
 ▪  Byggene skal ha et vektet tilført energibehov som ikke 

overstiger 120 kwh/m2/år, noe som tilsvarer energiklasse B 
i bygningsenergidirektivet («lavenergibygg»). 

 ▪ faktisk energiforbruk skal være under 140 kwh/m2/år 
 ▪ 55 prosent lavere utslipp av klimagasser per medarbeider 
 ▪ 50 prosent lavere papirforbruk per medarbeider
 ▪ 30 prosent mindre restavfall per medarbeider 
 ▪ gjenvinningsgraden økes fra 55 prosent til 75 prosent 
 ▪ miljøvennlige anskaffelser og innkjøp 
 ▪ færre og mer miljøvennlige jobbreiser 
 ▪ 50 prosent færre jobbreiser med egen bil 
 ▪ 10 prosent færre jobbreiser med fly
 ▪ 50 prosent færre drosjereiser
 ▪ medarbeiderne benytter miljøvennlig transport til/fra jobb 
 ▪  Byggene skal miljøsertifiseres (det nye hovedkontoret 

er allerede miljøfyrtårnsertifisert, men vil også bli iso 
14001-sertifisert innen utgangen av 2013) 

først ved utgangen av 2013 og 2014 vil det være mulig å se den 
fulle miljøgevinsten som følge av flyttingen. nås de mål som er 
satt for det nye hovedkontoret, vil det ha stor effekt på konser-
nets utslipp av klimagasser. 

NYE ARBEIDSMÅTER
for dnB er reiser og energibruk de største kildene til utslipp av 
klimagasser. gjennom en ny, standard pc-plattform i konsernet 
er det lagt til rette for økt bruk av nettmøter, nettprat og deling 
av dokumenter, noe som skal redusere behovet for fysiske møter 
og reisevirksomhet. i det nye hovedkontoret er hovedregelen at 
ingen medarbeidere har faste plasser. 

REISER OG TRANSPORT
Retningslinjer for reiser
dnB har en egen retningslinje for medarbeidere og andre som 
reiser på vegne av dnB-konsernet. konsernets medarbeidere 
skal vurdere behovet for å reise opp mot økonomiske og miljø-
messige hensyn. ved hver reise skal det foretas en reell vurdering 
av om alternative kommunikasjonsmidler som telefon, web-
løsninger eller videokonferanse kan erstatte den fysiske reisen. 
målet er å sørge for minst mulig negativ påvirkning på miljøet, 
siden reiser er en sentral kilde til utslipp av klimagasser.  

NÆRINGSEIENDOM
dnB næringseiendom regnes som en av norges største private 
eiendomsbesittere og er et datterselskap av dnB livsforsikring 

Breeam:

Breeam (Building, research, estab-
lishment – environment assessment 
method) er en metode som gir en struk-
turert og helhetlig tilnærming til miljø-
aspektene i bygg- og anleggsprosjekter. 
hele ni miljøtemaer dekkes i Breeam, 
noe som sikrer en helhetlig tilnærming 
til miljø i prosjekter. Breeam dokumen-
terer egenskaper som ledelse, helse og 
komfort, energi, materialvalg, arealplan, 
transport, avfall, vann og forurensning.
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asa. selskapet forvalter 1,4 millioner kvadratmeter eien-
dom, i hovedsak kontorbygg, kjøpesentre og hoteller. samlet 
markedsverdi 1) var per 31. desember 2012 om lag 38 milliarder 
kroner. hovedtyngden av eiendommene ligger i oslo, Bergen, 
trondheim og stockholm. i porteføljen inngår også eiendom i 
storbritannia. 

virksomhetsområdene til dnB nærings eiendom er:

 ▪ utleie av lokaler
 ▪  leveranse av eiendomstjenester til leietakere
 ▪  rådgivning knyttet til kjøp, salg og utvikling av 

næringseiendommer

dnB næringseiendom skal være den naturlige, foretrukne og 
langsiktige samarbeidspartneren innenfor utleie, utvikling og 
forvaltning.

MÅL OG STRATEGISKE TILTAK
dnB næringseiendom tror det er en nær sammenheng mellom 
høy miljøstandard og høy konkurransekraft. ved kjøp prioriterer 
dnB næringseiendom derfor bygg som tilfredsstiller klassifi-
seringen «excellent» i Breeam, og ved rehabiliteringer skal 
kriteriene for «very good» i Breeam være retningsgivende. 
videre har dnB næringseiendom et klart mål om kildesortering 
av avfall med minst fem sorteringsfraksjoner og en sorte-
ringsgrad på 60 prosent, og 80 prosent for prosjekter. dnB 
næringseiendom bidrar aktivt for å etablere et internasjonalt 
miljøklassifiseringsverktøy i norge basert på Breeam. alle dnB 
næringseiendoms 110 relevante bygg (bebygd eiendom og/eller 
bygg og leiligheter som kan leies ut) ble energimerket i løpet av 
2011/2012.

Grønne leiekontrakter
gjennom innføring av «grønne» leiekontrakter settes konkrete 
mål om energibesparelser som kommer leietagerne til gode. 
energibesparelser skaper bedre inneklima og reduserer 
kostnader  og den totale miljøbelastningen fra dnB nærings-
weiendoms bygg.

grønne leiekontrakter, eller grønt bilag til leiekontrakten, ble i 
løpet av 2012 etablert i markedet. dnB næringseiendom tegnet 
i løpet av 2012 tre grønne bilag og har som målsetting å tegne 
flere i løpet av 2013.

Eksempel på energisparetiltak
dnB næringseiendom as har rehabilitert styrings- og belys-
ningsanlegget i strandveien 15 på lysaker utenfor oslo, eid av 
dnB livsforsikring. årlige energi- og driftskostnader er redusert 
med over 300 000 kroner. 

da dnB næringseiendom ble involvert i prosjektet, manglet 
garasjeanlegget detektorstyring. armaturene lyser 24 timer i 
døgnet hele året og hadde begrenset levetid. flere tusen watt 
energi gikk dermed til spille. detektorer i kombinasjon med 
miljøriktig belysning har bidratt til mindre varmeutvikling og 
færre lampeskift. 

det siste halvannet året er det levert tilsvarende detektorer og 
belysningsløsninger til dnB næringseiendoms øvrige bygnings-
masse i vollsveien 17-19, grenseveien 95 og Brynsveien 3a og B i 
oslo. valg av miljøriktige belysningsløsninger bidrar til å oppfylle 
myndighetenes krav og ønsker om energieffektive bygninger. i 
tillegg oppnås store kostnadsbesparelser.

1)  38 milliarder kroner er samlet markedsverdi av DNB Livsforsikrings (DNB Liv) eiendomsportefølje, inklusiv DNB Livs eierandel i Scandinavian Property Fund.

Ny belysning i fellesareal i Strandveien 15



 samfunnsansvarsrapport 2012 35

nøKKeltall
enhet 2012 2011

Styring og ledelse

antall medarbeidere autorisert etter ny, nasjonal ordning 1 319 1 189
nedgang/oppgang i meldinger til økokrim med mistanke om hvitvasking % 76 -13
medarbeidere som har deltatt på og bestått kurs i hvitvasking 1] antall 3480 3 919
resultat for påstanden «jeg har god kjennskap til konsernets etiske retningslinjer» i medarbeiderundersøkel-
sen poeng 83 84
antall reklamasjoner, kundeklager og svindelsaker behandlet av reklamasjonsenheten antall 39 210 36 107
andel av egenforvaltede investeringer overvåket iht etiske retningslinjer for investeringer % 100 100
antall selskaper utelukket fra investeringsporteføljen iht etiske retningslinjer for investeringer antall 58 57
antall ekvatorprosjekter antall 8
andel kontrakter med underskrevet egenerklæring om samfunnsansvar av det totale antallet aktive kontrak-
ter % 100 95
djsi score økonomi poeng 85 85

Samfunn Enhet 2012 2011
totalt antall ansatte [2] 14 431 14 819

norge 9 752 9 805
estland 104
latvia 910
litauen 1 568
· dnB Baltikum 2 582 2 512
polen 800 1 168
sverige 575 605

danmark 69
england 97
skottland 4
finland 13
luxembourg 35
hellas 6
russland 209
tyskland 16
· europa øvrig 449 458
Chile 19
Brasil 3
hongkong 7
india 3
shanghai 21
singapore 100
new york 112
houston 9
· asia og usa 273 271
andel deltid 3] % 9,2 9,4

andel deltid kvinner % 14,1 14,6
andel deltid menn % 4,3 4,4

andel midlertidig ansatte % 2,6 2,8
antall vikarer 3] 612 647
antall som avsluttet arbeidsforholdet 3]  657 608

kvinner 310 233
menn 347 287
norge 565 520
sverige 25 29
europa øvrig 29 22
asia og usa 38 37

turnover % 7,2 7,3
sykefravær norge % 4,5 4,2
sykefravær dnB Baltikum og polen % 2,7 2,5

estonia % 0,38 %
lavita % 4,10 %
lithuania % 1,53 %
poland % 4,75 %

andel kvinner % 55,1 54,7
nivå 1 % 0,0 0,0
nivå 2 % 45,5 45,5
nivå 3 % 27,8 25,8
nivå 4 % 29,1 26,4
samlet 1-4 % 29,2 26,6
nivå 5 % 37,2 35,7
samlet 1-5 % 34,1 32,2
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enhet 2012 2011
øvrig % 51,9 52,7

andel kvinner i styret % 50,0 37,5
gjennomsnittslønn menn 3] kr 624 165 602 135
gjennomsnittslønn kvinner 3] kr 492 158 471 918
kvinners lønn som andel av menns % 79 78

nivå 1 % i/r i/r
nivå 2 4] % 57,1 77,1
nivå 3 % 87,4 82,1
nivå 4 % 90,8 88,3
nivå 5 % 87,7 85,9

antall rekruttert 609 1 152
menn 335 634
kvinner 274 518
<30 år 258 380
30-50 år 304 543
>50 år 47 229

uttak av foreldrepermisjon
menn dagsverk 12 285 12 474
kvinner dagsverk 35 103 24 909

fravær pga syke barn
menn dagsverk 2 249 2 092
kvinner dagsverk 2 831 2 924

gjennomsnittlig pensjoneringsalder 63,7 62,4
menn alder 64,5 62,6
kvinner alder 63,1 62,3

overordnet medarbeidertilfredshet (mti) poeng 75,6 75,1
resultat for påstanden "dnB er en attraktiv arbeidsplass" i medarbeiderundersøkelsen poeng 82 81
Blant de tre mest atttraktive arbeidsplasser for økonomistudenter (plassering) plassering 3 2
driftsresultat før nedskrivninger og skatt millioner kr 20 769 21 833
forbruk av varer og tjenester millioner kr 7 753 8 231
lønn og sosiale kostnader millioner kr 10 050 9 294
utbytte millioner kr 3 420 3 258
skattekostnad 5] 1000 kr  4 485 203 5 899 175

norge 1000 kr  4 056 664 4 966 568
usa 1000 kr  16 944 613 498
england 1000 kr 182 739 146 374
sverige 1000 kr 154 750 19 052
singapore 1000 kr  26 572 67 130
polen 1000 kr  18 877 50 018
luxembourg 1000 kr  10 092 10 666
hong kong 1000 kr  373 262
kina 1000 kr  8 241 4 271
russland 1000 kr  4 218 3 925
tyskland 1000 kr  1 694 1 643
Brasil 1000 kr  326 0
Chile 1000 kr 0 10 162
danmark 1000 kr 0 0
finland 1000 kr 0 0
india 1000 kr  73 78
litauen 1000 kr  206 3 584
estland 1000 kr 0 0

latvia 1000 kr  3 434 1 944
støtte og sponsorater millioner kr 119 120
støtte og sponsorater som andel av driftsresultatet % 0,57 0,55
andel av støtte som går til ideelle formål og forskning % 11,2 14
omdømmescore reptrack 6] poeng 68 68
kundetilfredshet personkunder (% av gjennomsnitt for finansbransjen) 7] % 97 97
djsi score samfunn poeng 69 75

Klima og miljø
papir 8] 1 000 kg 870 1 302
papir per medarbeider 8] kg 89 133

energiforbruk 8] gwh 101,8 105
per medarbeider mwh 10,8 10,7
forbruk av fyringsolje mwh 486 539,6
fjernvarme mwh 4 006,90 2 793

klimagassutslipp 8] tonn Co2-ekvivalenter 19 228 20 398
per medarbeider tonn Co2-ekvivalenter 2 2,10

totalvekt av avfall  8] kg 1 331 188 1 190 732
restavfall kg 583489 567 472
papp/papir kg 691703 566 256
glass kg 6280 6 845
metall kg 12410 11 772
plast kg 1545 5 918
ee-avfall kg 4 098 11 005
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enhet 2012 2011
farlig avfall kg 0 2 297
organisk avfall kg 31664 19 167

restavfall per medarbeider  8] kg 59,8 57,9
gjenvinningsgrad avfall  8] % 57,1 51,7
flyreiser  9] 1 000 km 44 311 49 500
flyreiser fra norge 1 000 km 43 374 49 500

norge 1 000 km 19 988 21 538
utlandet 1 000 km 23 386 27 962
flyreiser fra Baltikum 1 000 km 937 na

estland 1 000 km 168 na
latvia 1 000 km 594 na
litauen 1 000 km 175 na

andel medarbeidere i norge og sverige som jobber i sertifiserte bygg % 63 60
Cdp score

åpenhet poeng 68 63
resultater poeng e d

djsi score miljø poeng 80 67

1] Hvorav 2 719 medarbeidere i Norsk virksomhet, 761 ved internasjonale kontorer. Inkluderer i 2011 deltakere på e-læringskurs hvitvasking, for tidligere år har rapportering inkludert deltakelse på foredrag. 
2] Inkluderer ansatte i servicefunksjoner ved forvaltning av investeringer i DNB Livsforsikrings eiendomsportefølje. Disse er ikke inkludert i opplysninger om antall ansatte i DNBs årsrapport for 2012.
3] Gjelder DNB-konsernet med unntak av DNB Baltikum og Monchebank.
4]   Den markante endringen fra 2011 skyldes ny godtgjørelsesforskrift for ledende ansatte og ansatte i risikoposisjoner som i 2011 utløste et årslønnshopp slik at total avlønning ikke skulle gå markant ned. Tidligere bonus ble for 

en del konvertert til årslønn.
5] Enkelte tall fra 2011 er korrigert som følge av endringer fra tidligere år eller balanseføring av utsatt skattefordel
6] Omdømmescoren er rapportert som årsgjennomsnitt og er basert på én hovedmåling og tre tilleggsmålinger
7] Måling av kundenes oppfatning av og tilfredshet med DNB
8] Gjelder DNBs virksomhet i Norge
9]  Tall for 2012 gjelder DNBs virksomhet i Norge og Baltikum. Tall for 2011 gjelder kun virksomheten i Norge
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grI-taBell for rapporterIng 2012
global reporting initiative (gri) er et internasjonalt anerkjent rammeverk for rapportering på en organisasjons økonomiske,  
miljø- og samfunnsmessige resultater. 
dnB har brukt gris retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering (g3) i utviklingen av samfunnsansvarsrapporten. 
tabellen nedenfor gir en omfattende oversikt over gri indikatorer rapportert av dnB. tabellen viser til informasjon i  dnBs 
årsrapport  og samfunnsansvarsrapport for 2012, samt offentlig tilgjengelig informasjon slik som på vår hjemmeside dnb.no.

vi har selv vurdert vår rapport som en B + og det har vært tredjepart kontrollert av ekstern revisor.

Indikator Beskrivelse Referanse
Rapporte-
ringsnivå

PROFIL
Strategi og analyse
1.1 erklæring fra konsernsjefen om relevansen av bærekraft for 

organisasjonen  og dens strategi
samfunnsansvarsrapport 2012, konsernsjefens forord, s. 3,

mål og resultater, s. 8.

årsrapport 2012, konsernsjefens ord  s.13.

konsernpolicy for samfunnsansvar, https://www.dnb.no/om-oss/sam-
funnsansvar/barekraftsbibliotek.html

fullt

1.2 Beskrivelse av viktigste risikoer og muligheter årsrapport 2012, s. 54, 55.

samfunnsansvarsrapport 2012, konsernsjefens forord, s. 3.

fullt

Organisasjonsprofil
2.1 organisasjonens navn samfunnsansvarsrapport 2012, om konsernet s. 4. fullt

2.2 primære merkevarer, produkter og tjenester samfunnsansvarsrapport 2012, om konsernet, s. 4. fullt

2.3 organisasjonens driftsmessige struktur, inkludert hovedavdelinger, 
driftsselskaper, datterselskaper og joint ventures

samfunnsansvarsrapport 2012, om konsernet, s. 5-7.

årsrapport 2012, s. 6-7, 9.

fullt

2.4 plassering av organisasjonens hovedkontor samfunnsansvarsrapport 2012; om konsernet, s. 4. fullt

2.5 antall land der organisasjonen har aktiviteter, samt navn på land 
med enten stor aktivitet eller som er særlig relevant for bærekrafts-
spørsmål og som er inkludert i rapporten

samfunnsansvarsrapport 2012, om konsernet, s. 5,

nøkkeltallstabell s. 36.

fullt

2.6 eierforhold og juridisk form samfunnsansvarsrapport 2012, om konsernet, s. 5.

årsrapport, s. 6-7.

fullt

2.7 markeder (inkludert geografisk inndeling, bransjer og kundetyper samfunnsansvarsrapport 2012, om konsernet, s. 4-7.

årsrapport, s. 56-61.

fullt

2.8 omfanget av den rapporterende organisasjonen samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten, s. 2. fullt

2.9 vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder 
størrelse, struktur eller eierskap

årsrapport 2012, s. 26-27.

samfunnsansvarsrapport 2012, konsernsjefens forord, s. 3.

fullt

2.10 priser vunnet i rapporteringsperioden mestvinndene morningstar fund awards: www.dnb.no/privat/sparing-
og-investering/fond/morningstar-fund-awards.

Beste nettsed farmandprisen 2012: http://www.farmandprisen.
no/2012/03/15/fpn2012/

vinner av gulltaggen 2012 for årets kundeprogram: http://www.
gambit.no/lng/no/mode/view/documentid/83/pid/132/

vinner av gullkorn 2012 for årets virksomhetsprofilering: http://www.
gambit.no/lng/no/mode/view/documentid/83/pid/132/

fullt

Rapporteringsparametre
Rapporteringsprofil
3.1 rapporteringsperiode samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten, s. 2. fullt

3.2 dato for utgivelse av forrige rapport samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten, s. 2. fullt

3.3 rapporteringsfrekvens (årlig, halvårlig etc) samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten, s. 2. fullt

3.4 kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten eller innholdet samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten, s. 44. fullt

Rapporterings omfang og avgrensninger
3.5 prosess for å definere rapportens innhold samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten s. 2,  

styring og ledelse, s. 16-17.

fullt

3.6 avgrensning av rapporten samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten, s. 1-2. fullt

3.7 eventuelle andre særlige begrensninger i rapportens omfang eller 
avgrensninger

samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten, s. 2. fullt

3.8 grunnlag for rapportering om joint ventures, datterselskaper, leide 
fasiliteter, outsourcede operasjoner og andre enheter som i nevne-
verdig grad forhindrer sammenligning med tidligere rapport

na na

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html
www.dnb.no/privat/sparing-og-investering/fond/morningstar-fund-awards
http://www.farmandprisen.no/2012/03/15/fpn2012
http://www.gambit.no/lng/no/mode/view/documentId/83/pid/132
http://www.gambit.no/lng/no/mode/view/documentId/83/pid/132/
https://www.dnb.no/om-oss/investor-relations/rapporter.html
https://www.dnb.no/om-oss/investor-relations/rapporter.html
https://www.dnb.no/om-oss/investor-relations/rapporter.html
https://www.dnb.no/om-oss/investor-relations/rapporter.html
https://www.dnb.no/om-oss/investor-relations/rapporter.html
https://www.dnb.no/om-oss/investor-relations/rapporter.html
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Indikator Beskrivelse Referanse
Rapporte-
ringsnivå

3.9 metoder for måling av data og grunnlag for beregninger, her-
under forutsetninger og metoder med underliggende skjønn, som 
anvendes ved utarbeidelsen av indikatorer og andre opplysninger i 
rapporten

samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten, s. 2 ,

nøkkeltallstabell, s. 35-37.

klimaregnskapet for dnB asa, dnB Baltikum og dnBs virksomhet i 
norge; dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek

fullt

3.10 forklaring av effekten av justert informasjon siden tidligere rappor-
ter og årsaken til slike justeringer (f eks fusjoner/oppkjøp, endring av 
basisår/perioder, virksomhetens art, målemetoder)

fullt

3.11 vesentlige endringer i tidligere rapporteringsmetoder innenfor 
rapportens  omfang, avgrensning eller målingsmetoder

fullt

3.12 tabell som viser hvor standardopplysningene kan finnes i rapporten fullt

3.13 retningslinjer og gjeldende praksis for ekstern verifikasjon av 
rapporteringen 

fullt

Organisasjonsprofil
4.1 organisasjonens styringsstruktur, herunder styreutvalg som er 

ansvarlig for særskilte temaer som f eks strategi eller tilsyn med 
organisasjonen

årsrapport 2012 s. 32-45. fullt

4.2 oppgi hvorvidt styreleder i selskapet også er konsernsjef/har en 
ledende stilling

årsrapport 2012, s. 26-31. fullt

4.3 organisasjoner med enkel styrestruktur skal oppgi antall uavhengi-
ge styremedlemmer og/eller medlemmer som ikke inngår i ledelsen

årsrapport 2012, s. 26-31. fullt

4.4 måter aksjonærer og medarbeidere kan komme med anbefalinger 
eller veiledninger til styret

årsrapport s. 38-39. fullt

4.5 sammenheng mellom kompensasjon til styremedlemmer, konsern-
ledelsen og andre ledere og organisasjonens resultater (herunder 
sosiale og miljømessige resultater)

årsrapport s. 44-45.  fullt

4.6 fastlagte prosesser for styret for å sikre at det ikke oppstår 
interesse konflikter

årsrapport 2012, s. 36-37.

konsernets nettsider, styreinstruks, https://www.dnb.no/om-oss/
styret.html

fullt

4.7 prosesser for å fastsette styremedlemmenes kvalifikasjoner og 
kompetanse når det gjelder organisasjonens strategi i økonomiske, 
miljø- og samfunnsmessige spørsmål

årsrapport 2012, s. 36-37. fullt

4.8 internt utarbeidede verdier og prinsipper som er relevante for 
økonomiske , miljø- og samfunnsmessige resultater, samt status for 
innføringen av disse

årsrapport 2012, s. 61-63.

samfunnsansvarsrapport, styring og ledelse, s. 10-18.

fullt

4.9 styrets prosedyrer for overvåking og styring av økonomiske, miljø- 
og samfunnsmessige resultater, herunder relevante risikoer og 
muligheter, samt overholdelse av lover og regler eller etterlevelse av 
internasjonalt avtalte standarder, etiske retningslinjer og prinsipper

årsrapport 2012, s. 37-44. fullt

4.10 prosesser for evaluering av styrets egen innsats, særlig iht. 
økonomiske , miljø- og samfunnsmessige resultater

årsrapport 2012, s. 37-44. fullt

4.11 forklaring på hvorvidt og hvordan organisasjonen ivaretar  
føre-var-prinsippet.

årsrapport 2012, s. 61-63.

samfunnsansvarsrapport, styring og ledelse, s. 10-16.

fullt

4.12 eksternt utarbeidede økonomiske, miljø- og samfunnsrelaterte 
erklæringer, prinsipper og initiativer som organisasjonen har under-
skrevet eller bifaller

samfunnsansvarsrapporten 2012, styring og ledelse, s.10-11.

konsernets nettsider, https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar.
html

fullt

4.13 medlemskap i bransjeforeninger og/eller nasjonale/internasjonale samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse, s. 10-11.

konsernets nettsider, https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar.
html

fullt

4.14 liste over interessentgrupper som organisasjonen har kontakt med samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse, s. 16-18

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar

fullt

4.15 grunnlag for å identifisere og velge ut hvilke interessenter som er 
relevante for organisasjonen

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse, s. 16-18. delvis

4.16 tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert hvor ofte interessen-
tene involveres fordelt på type og interessentgruppe

samfunnsansvarsrapport 2012, om rapporten s. 2,  

styring og ledelse, s. 16-18.

fullt

4.17 viktige tema og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med 
interessenter og hvordan organisasjonen har respondert på disse, 
herunder gjennom sin rapportering

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse, s. 16-18. fullt

Prestasjonsindikatorer
ØKONOMI

opplysninger om ledelsespraksis årsrapport 2012, s. 33-45. 

samfunnsansvarsrapport 2012, konsernsjefens forord s. 3, 

styring og ledelse s. 10-18, 

fullt

eC1 direkte økonomiske verdier, skapt og fordelt, herunder drifts-
inn tekter, driftskostnader, vederlag til ansatte, donasjoner og 
andre investeringer  i lokalsamfunnet, tilbakeholdt overskudd og 
utbetalinger  til investorer og offentlige myndigheter

årsrapport 2012, s. 4-5, 48-61.

samfunnsansvarsrapport 2012, om konsernet s. 5-7, 

samfunn s. 20-23, 26-27,

klima og miljø s. 29-31, 34.

fullt

eC3 omfanget av organisasjonens ytelsesbaserte pensjonsordning årsrapport 2012 s. 154. fullt

www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek
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Indikator Beskrivelse Referanse
Rapporte-
ringsnivå

MILJØ
opplysninger om ledelsespraksis årsrapport 2012, s. 61-64.

samfunnsansvarsrapport 2012 styring og ledelse s. 10-18, 

klima og miljø, s.29-34.

fullt

en1 materialbruk fordelt på vekt eller volum samfunnsansvarsrapport 2012, nøkkeltallstabell, s. 36  (papirforbruk) delvis

en3 direkte energibruk fordelt på primær energikilde samfunnsansvarsrapport 2012,  nøkkeltallstabell, s. 36.

årsrapport 2012, s 63-64.

konsernets nettside, klimaregnskap, https://www.dnb.no/om-oss/
samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html

fullt

en4 indirekte energibruk fordelt på primær energikilde samfunnsansvarsrapport 2012, klima og miljø, s.29, 

nøkkeltallstabell, s. 36.

årsrapport 2012, s 63-64.

konsernets nettside, klimaregnskap, https://www.dnb.no/om-oss/
samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html

fullt

en7 initiativ for å redusere indirekte energiforbruk, og oppnådde 
reduksjoner 

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse, s. 10-18, 

klima og miljø, s. 29-34, 

mål og tiltak, s. 8.

årsrapport 2012, s 61-64.

konsernets nettsider, klimaregnskap og status mål og tiltak, https://
www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html

delvis

en 16 samlede direkte og indirekte klimagassutslipp fordelt på vekt samfunnsansvarsrapport 2012,  nøkkeltallstabell s.36.

årsrapport 2012, s 63-64.

konsernets nettsider, klimaregnskap, , https://www.dnb.no/om-oss/
samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html

DNB vil først kunne rapportere fullt på  oppnådde reduksjoner ved utagangen 
av 2013/2014. 

fullt

en 18 tiltak for å redusere klimagassutslipp og oppnådde resultater samfunnsansvarsrapport 2012, kilma og miljø, s. 29-34, 

mål og tiltak, s. 8.

konsernets nettsider, klimaregnskap og status mål og tiltak, https://
www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html

DNB vil først kunne rapportere fullt på  oppnådde reduksjoner ved utagangen 
av 2013/2014. 

delvis

en 22 totalvekt av avfall fordelt på type og disponeringsmetode samfunnsansvarsrapport 2012, nøkkeltallstabell s. 36. fullt

en 26 tiltak for å begrense de miljømessige påvirkningene av produkter 
og tjenester, og i hvilken grad slike konsekvenser kan begrenses

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse, s. 10-18, 

klima og miljø, s. 29-34.

årsrapport 2012, s. 63-64.

delvis

en 28 verdien av større bøter og antall ikke-monetære sanksjoner for 
manglende overholdelse av miljølover og -regler.

ingen bøter pålagt dnB i 2012 fullt

en 30 totale utgifter og investeringer forbundet med vern av miljøet samfunnsansvarsrapport 2012, klima og miljø s. 29-31. delvis

ARBEIDSFORHOLD
opplysninger om ledelsespraksis samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn, s.20-27, 

mål og tiltak, s. 8.

konsernets nettsider, status mål og tiltak, https://www.dnb.no/om-
oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html

årsrapport 2012, s. 64-65.

fullt

la 1 samlet arbeidsstyrke fordelt på type arbeid, arbeidskontrakt og 
region

samfunnsansvarsrapport 2012, nøkkeltallstabell, s. 35.

årsrapport s. 64.

fullt

la 2 totalt antall medarbeidere/andel som avslutter arbeidsforholdet 
(turnover) fordelt på aldersgruppe, kjønn og region

samfunnsansvarsrapport 2012, nøkkeltallstabell, s.35. fullt

la 4 andel av medarbeiderne som dekkes av avtaler oppnådd gjennom 
tariff orhandlinger

samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn, s. 25. fullt

la 5 minimum varslingsperiode for vesentlige driftsendringer, herunder 
om dette er angitt i tariff avtaler

samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn, s. 25. fullt

la 6 andel av samlet arbeidsstyrke representert i formelle fellesutvalg 
som overvåker og gir råd om hms-programmer

samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn, s. 25-26.

årsrapport 2012, s. 64-65.

delvis

la 7 hyppighet av skader, arbeidsrelaterte sykdommer, tapte arbeids-
dager og fravær og antall arbeidsrelaterte dødsfall etter region

årsrapport 2012, 64-65.

samfunnsansvarsrapport 2012, nøkkeltallstabell s. 35.

delvis

la 12 andel ansatte som mottar regelmessige tilbakemeldinger om 
utvikling  i forhold til egen innsats og karriere

samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn, s. 23.

la 13 sammensetning av styrende organer og oversikt over kategorier 
medarbeidere etter kjønn, aldersgrupper, minoritetsgrupper og 
andre indikatorer for mangfold

årsrapport 2012, s. 24-31.

samfunnsansvarsrapport 2012, nøkkeltallstabell s. 35. 

delvis
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Indikator Beskrivelse Referanse
Rapporte-
ringsnivå

la 14 gjennomsnittslønn for kvinner og menn fordelt på ansattekategori samfunnsansvarsrapport 2012, nøkkeltallstabell, s.35. fullt

MENNESKERETTIGHTERER
opplysninger om ledelsespraksis samfunnsansvarsrapport 2012 styring og ledelse s. 10-18, 

samfunn s. 20-27, klima og miljø, s.29-34.

årsrapport 2012, s 61-63.

konsernets nettsider: dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbi-
bliotek

fullt

hr 1 andel og antall vesentlige investeringer som inneholder klausuler 
om menneskerettigheter, eller som har gjennomgått screening i 
forhold til menneskerettigheter

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse, s. 10-18, 

nøkkeltallstabell, s. 35.

årsrapport 2012, s. 61-63.

fullt

hr 2 andel vesentlige leverandører og samarbeidspartnere som har 
gjennomgått screening i forhold til menneskerettigheter, samt 
iverksatte tiltak.

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse, s. 15, 

nøkkeltallstabell s. 35.

årsrapport 2012, 61-63.

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek

fullt

hr 6 driftsområder der barnearbeid kan være en vesentlig risiko, og 
hvilke tiltak man har iverksatt for å utrydde barnearbeid.

dnB er et bank og finanskonsern. har ikke risiko i egen virksom-
het, men tar hensyn til problemstillingene i sin leverandør styring og 
ledelsespraksis.

delvis

hr 7 driftsområder som anses innebærer risiko for slave- eller tvangs-
arbeid, og hvilke tiltak man har iverksatt for å forhindre slave-eller 
tvangsarbeid.

dnB er et bank og finanskonsern. har ikke risiko i egen virksom-
het, men tar hensyn til problemstillingene i sin leverandør styring og 
ledelsespraksis.

delvis

SAMFUNN
opplysninger om ledelsespraksis. samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn, s. 20-27, 

mål og tiltak 8.

årsrapport 2012, 61-63.

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek

fullt

so 5 offentlig politisk posisjonering samt deltakelse i politikkutforming 
og lobbyvirksomhet.

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse, s. 16-18 , 

samfunn s. 23.

fullt

so 6 samlet verdi av økonomiske og andre ytelser til politiske partier, 
politikere og relaterte institusjoner etter land.

samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn, s. 23, 

dnB gir ingen okonomiske bidrag til politiske partier, politikere

eller relaterte institusjoner. konsernet mottar ikke okonomisk

stotte fra myndighetene eller fra andre aktorer.

fullt

so 8 verdien av vesentlige bøter og antall ikke-monetære sanksjoner for

manglende overholdelse av lover og regler.

samfunnsansvarsrapport 2012, nøkkeltallstabell, s. 35. fullt

PRODUKTANSVAR
opplysninger om ledelsespraksis årsrapport 2012 s.2, 14-21, 66

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse s. 10-18

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek

fullt

pr 5 fremgangsmåter i forhold til kundetilfredshet, herunder resultater 
av undersøkelser om kundetilfredshet.

samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn  s. 25-26, 

nøkkeltallstabell s. 36

årsrapport 2012, s. 62-63

delvis

SUPPLEMENT FOR FINANSNÆRINGEN
fs 1 retningslinjer med spesifikke miljømessige og sosiale kriterier i

forretningsområdene.

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse s. 10-18.

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek

årsrapport 2012, s. 61-63.

fullt

fs 3 fremgangsmåter for å overvåke kunders iverksetting og etterlevelse 
av miljø- og samfunnsmessige krav i kontrakter og transaksjoner.

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse s. 10-18.

årsrapport 2012 s. 61-63.

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek

fullt

fs 10 andel og antall selskaper i porteføljen som organisasjonen har vært i 
kontakt med vedrørende miljømessige og sosiale temaer.

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse s. 10-18.

årsrapport 2012 s. 61-63.

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek

fullt

fs 11 andel av kapital til forvaltning som er positivt eller negativt screenet 
i forhold til miljømessige og sosiale temaer.

samfunnsansvarsrapport 2012, styring og ledelse s. 10-18. fullt

fs 14 initiativer for å øke tilgjengeligheten av finansielle tjenester for 
vanskeligstilte grupper.

samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn s. 26.

årsrapport 2012 s. 61-63.

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek

delvis

fs 16 initiativer for å øke finansiell kompetanse fordelt på hvem som nyter 
godt av initiativene.

samfunnsansvarsrapport 2012, samfunn s. 26-27.

årsrapport 2012 s. 61-63.

dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek
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