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RISIKO- OG  
KAPITALSTYRING 
Redegjørelse i henhold til Pilar 3 

2014 

DNB-konsernet

RISIKO- OG KAPITALSTYRING
Etikk, herunder 
antikorrupsjon og 
antihvitvasking

Etikk og antikorrupsjon
Antihvitvasking

Samfunnsansvar
Medarbeidere  
Styrets årsberetning

Operasjonell risiko

Kapitalstyring og 
kapitaldekning

Styrets årsberetning
Note 4 til regnskapet

Kapitalstyring og ICAAP 
Kapitaldekning

Klima og miljø Klimasmart kontordrift 
Ansvarlige investeringer 
Ansvarlig kreditt 
Ansvarlig leverandøroppfølging

Samfunnsansvar

Kreditt og kredittrisiko Ansvarlig kreditt Styrets årsberetning 
Note 5 til regnskapet

Kredittrisiko

Kunder og markedsandeler Om DNB-konsernet DNB i korte trekk 
Redegjørelse fra konsernsjefen  
Styring og organisering

Makroøkonomiske 
utviklingstrekk

Globale utviklingstrekk Redegjørelse fra konsernsjefen  
Styrets årsberetning

Viktigste utviklingstrekk 
Grunnleggende om norsk økonomi

Medarbeidere, ledere og 
godtgjørelser

Medarbeidere Medarbeidere 
Styrets årsberetning 
Note 51 til regnskapet

Informasjon om DNBs 
godtgjørelsesordning

Nøkkeltall Nøkkeltall DNB i korte trekk 
Nøkkeltall

Operasjonell risiko / 
kvalitet

Klimasmart kontordrift 
Ansvarlige investeringer 
Ansvarlig kreditt 
Ansvarlig leverandøroppfølging

Styrets årsberetning 
Note 5 til regnskapet

Operasjonell risiko

Oppsummering av året og 
fremtidsutsikter

Tillit og samfunnsrolle 
Produkter og tjenester 
Ansvarlig drift og medarbeidere

Viktige hendelser  
Redegjørelse fra konsernsjefen 
Styrets årsberetning

CROs oppsummering av året  
Viktigste utviklingstrekk 
Viktige hendelser i 2014

Personvern, herunder 
datasikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet Kundesegmenter 
Styrets årsberetning

Operasjonell risiko

Rammebetingelser Antihvitvasking 
Land-for-land-rapportering

Nye rammebetingelser 
Styrets årsberetning

Forretningsrisiko 
Nye rammebetingelser 
Kapitalstyring og ICAAP 
DNB Livsforsikring 
DNB Skadeforsikring

Regler og retningslinjer Tilslutning til globale initiativer Eierstyring og selskapsledelse 
Styrets årsberetning 
Regnskapsprinsipper

Styring og kontroll av risiko i DNB 
Kapitalstyring og ICAAP

Risikostyring Ansvarlige investeringer 
Ansvarlig kreditt 
Ansvarlig leverandøroppfølging

Eierstyring og selskapsledelse 
Styrets årsberetning 
Note 5-18 til regnskapet

Styring og kontroll av risiko i DNB, 
Likviditetsrisiko og balansestyring, 
Kredittrisiko, Markedsrisiko,  
Operasjonell risiko, Forretningsrisiko,  
DNB Livsforsikring, DNB Skadeforsikring

Samfunnsrolle Tillit og samfunnsrolle DNB i korte trekk 
Samfunnsansvar 
Styrets årsberetning

Skatt Land-for-land-rapportering 
Nøkkeltall

Styrets årsberetning 
Note 29 til regnskapet

Strategi og mål Tillit og samfunnsrolle 
Produkter og tjenester 
Ansvarlig drift og medarbeidere 
Prioritering av samfunnsansvarstemaer 
Redgjørelse fra konsernsjefen

DNB i korte trekk 
Kundesegmenter  
Styrets årsberetning 

Kapitalstyring og ICAAP

Styring og organisering Om DNB-konsernet 
Om samfunnsansvarsrapporten

Juridisk struktur
Presentasjon av styret og konsernledelsen
Eierstyring og selskapsledelse
DNBs styringsmodell
Kundesegmenter
Styrende organer

Juridisk struktur og konsolideringsregler 
Styring og kontroll av risiko i DNB

Se dnb.no/ir  for mer informasjon.

https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/samfunnsansvar/2014/samfunnsansvarsrapport-2014.pdf
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/samfunnsansvar/2014/samfunnsansvarsrapport-2014.pdf
https://www.dnb.no/om-oss/investor-relations.html
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Rapporteringsperioden for denne rapporten er 2014, men resultater og 
nøkkeltall oppgis i hovedsak også for 2013 for å synliggjøre utvikling over tid. 
Informasjonen i rapporten er hentet fra ulike interne systemer og rapporter. 

OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN

DNB har siden 2011 utgitt en fullstendig og eksternt verifisert sam-
funnsansvarsrapport årlig. 

Siste utgitte rapport ble utgitt i mars 2014. Oppdatert og utfyl-
lende informasjon om samfunnsansvar i DNB, samt tidligere sam-
funnsansvarsrapporter, er tilgjengelig på konsernets nettsider. 
Rapporteringen omfatter hele DNB-konsernets virksomhet. Der 
dette ikke er tilfelle, er det angitt spesielt. 

Rapporteringen i denne samfunnsansvarsrapporten baserer seg 
på retningslinjene fra Global Reporting Initiative (GRI), GRI-4. DNB 
har i 2014 valgt å rapportere i henhold til GRI-4 core. Se her for 
GRI-tabellen og mer informasjon om rapportering i henhold til GRI.

Både konsernledelsen og styret i DNB godkjenner DNBs samfunn s          - 
ansvarsrapport og sikrer at alle viktige temaer er dekket. Dette 
inkluderer mål og tiltak, som revideres hvert annet år. Styret har 
jevnlig dialog med DNBs største eiere og Finanstilsynet om øko-
nomiske, miljømessige og samfunnsmessige spørsmål. Styret er 
løpende involvert i saker som vedrører økonomiske, miljømessige 
og sosiale temaer ved at konkrete saker fremmes for styret, og ved 
at konsernsjefen orienterer i møtene. 

Denne rapporten er verifisert av en uavhengig tredjepart, se side 39.

ORGANISERING AV ARBEIDET MED SAMFUNNSANSVAR

Internkommunikasjon

Eksternkommunikasjon

Samfunnsansvar og kultur

Næringspolitikk

Kommunikasjon Konsernfinans

Konsernsjef

Risikostyring

HR

Personmarked Norge Bedriftsmarked Norge Storkunder og 
Internasjonal Markets Wealth Management Produkt IT og Operations

https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/samfunnsansvar/2014/samfunnsansvarsrapport-dnb-gri-2014.pdf
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Under toppmøtet i Verdens økonomiske forum i Davos i januar 2015 ble 
det kjent at DNB har fått en plass på listen over de 100 mest bærekraftige 
selskapene i verden.

REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN

Ifølge medieselskapet som står bak kåringen, representerer bedrif-
tene på denne listen banebrytende aktører som får til mer med 
mindre, samtidig som de hever listen for god selskapsledelse og 
sosialt ansvar. 

Nettopp det å få til mer med mindre er en av de største utfordrin-
gene i en ny bankvirkelighet. Knapphet på kapital som følge av økt 
kapitalbehov og stadig strengere reguleringer er noe alle banker må 
forholde seg til og er derfor definert som en av hoveddriverne i den 
nye bankvirkeligheten.  Den andre driveren er endret kundeadferd. 
Kundene blir stadig mer digitale, og i 2014 passerte antall måned-
lige besøk i våre digitale kanaler 18,5 millioner, hvorav 11 millioner 
var på mobil. Den tredje driveren er vedvarende makroøkonomisk 
uro, der rystelser i både olje- og valutamarkedet mot slutten av 
2014 førte til høy volatilitet inn i det nye året. 

I en slik tid med høy endringstakt har DNB en ambisjon om å bli 
den banken som best evner å møte kundenes behov. Vi har derfor 
definert tre hovedområder som vi skal lykkes med: kapital, kunder 
og kultur. 

Gjennomføringskraft og tilpasningsevne er kritisk for å lykkes i en 
ny bankvirkelighet. Målet om å skape en felles kultur som kjenne-
tegnes av endringskapasitet, engasjement og enhetlig ledelse er 
derfor integrert i DNBs strategi. Systematisk og langsiktig arbeid 
med etikk, samfunnsansvar og bærekraft er i denne sammenheng 
med på å bygge en felles kultur og omdømmekapital for konsernet.

Som et ledd i dette arbeidet ble det i 2014 etablert nye retnings linjer 
og en veiledning for våre medarbeidere om antikorrupsjon, og det 
ble gjennomført opplæring for alle medarbeidere i antikorrupsjon 

og antihvitvasking.  Det er også opprettet en ny divisjon innenfor 
risikostyring for å styrke DNBs arbeid mot hvitvasking. 

DNB ønsker at konsernets engasjement innen samfunnsansvar og 
bærekraft også skal reflekteres i produktspekteret. I januar 2015 
ble det globale aksjefondet “DNB Global Hållbar” lansert i Norge. 
Fondet har ikke mandat til å investere i selskaper som utvinner fos-
silt brensel eller i kraftselskaper som i stor utstrekning bruker kull. 

DNB viderefører sin støtte til FNs Global Compact og initiativets 
ti grunnleggende prinsipper, som gjelder menneskerettigheter, 
arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Det viktigste samfunnsansvaret i DNB utøves gjennom å levere på 
vårt kundeløfte; “Til stede. Hver dag. Når det gjelder som mest”. 
Dette betyr å være til stede for kundene i de viktige hendelsene 
i deres liv, som ved første boligkjøp, oppstart av en bedrift eller 
børsnotering. Samtidig skal vi være der i hverdagen med digitale 
tjenester og gode råd. Gjennom 2014 leverte 12 000 DNB-ere hver 
eneste dag bevis på dette løftet i møte med kunden. Denne inn-
satsen har styrket konsernet ytterligere og lagt et godt grunnlag 
for 2015, slik at vi kan fortsette å etterleve vår visjon om «å skape 
verdier gjennom kunsten å møte kunden». 

Rune Bjerke 
Konsernsjef  

“Å få til mer med mindre er  
en av de største utfordringene  
i en ny bankvirkelighet.”    

→
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OM DNB-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 og investering, betalingsformidling, råd-
givning, eiendomsmegling, 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 mobilbank. Internasjonalt er DNB blant 
verdens ledende banker innenfor satsingsområdene energi, ship-
ping, fiskeri og havbruk. 

Konsernet har virksomhet i de skandinaviske landene og i Finland, 
Baltikum, Polen, Storbritannia, Tyskland, Hellas, Luxembourg, USA, 
Chile, Brasil, India, Singapore og Kina. 

EIERSTRUKTUR OG JURIDISK FORM 

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet er DNB ASAs største 
aksjonær med en eierandel på 34 prosent. I henhold til Statens  
eierskapsmelding (Meld. St. 27 2013-2014 Et mangfoldig og verdi-
skapende eierskap) er formålet med statens eierskap i DNB ASA 
å opprettholde et stort og kompetent finanskonsern med 
hovedkontor funksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forret-
ningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig 
avkastning.  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. 

DNB ASA

DNB Bank ASA DNB Asset Management 
Holding AS DNB Livsforsikring AS DNB Skadeforsikring AS

Vesentlige datterselskaper:

DNB Nærings -
megling AS

DNB Invest  
Denmark A/SDNB Eiendom AS

AS DNB Pank  
(Estland)

DNB 
Meglerservice AS

DNB  
Boligkreditt AS

AS DNB Banka  
(Latvia)

DNB  
Næringskreditt AS

AB DNB Bankas 
(Litauen)

DNB  
Luxembourg S.A.

DNB Capital LLC DNB Asia Ltd.Bank DNB  
Polska S.A.

Juridisk struktur

https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/resultater/2014/konsern-aarsrapport-dnb-2014.pdf
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EIERSKAP

Per 31. desember 2014
PROSENT

%

EIERANDEL FORDELT PÅ TYPE INVESTOR 

Staten v/Nærings- 
og fiskeridepartementet 34,0 %

Sparebankstiftelsen DNB 9,5 %

Andre norske 15,3 %

Amerikanske 14,7 %

Britiske 11,2 %

Luxemburgske 5,5 %

Tyske 1,3 %

Japanske 1,2 %

Andre utenlandske 7,3 %

Norske investorer: 59 % (58 %)  
Utenlandske investorer: 41 % (42 %)
(tall for 2013 i parentes)
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VERDISKAPING

SUM VERDISKAPING

Tall i 1 000 kroner 2014 2013

Forbruk av varer og tjenester *  8 194  8 322 

Medarbeidere (lønn og andre sosiale kostnader) 9 726  10 180 

Staten (skatt og avgifter) 9 109  7 815 

Utbytte øvrige eiere 3 701 2 641

Statens andel av utbytte 2 488  1 757 

Eiere (utbytte) 6 189 4 398

Tilbakeholdt i virksomheten 14 428  13 113 

Sum distribuert verdiskaping** 47 645  43 842 

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

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

SEGMENTER

SEGMENTER – DRIFTSRESULTAT FØR SKATT ¹⁾

6 285

8 586
9 795

2 924 3 343 3 551

8 244
9 342

10 914

3 705

1 943 1 500 1 278 1 6001 212

Personkunder

1) Grunnet omorganisering av segmentene i 2013 vises tall for siste tre år.

2012

Små og mellomstore
bedriftskunder

Store bedrifter og 
internasjonale kunder

Egenhandel Tradisjonelle 
pensjonsprodukter

MILLIONER KRONER
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10 000

12 000

2013 2014

NØKKELTALL 

KUNDEBASE

Personkunder i Norge 2 100 000

Bedriftskunder i Norge Ca. 220 000

Nettbankbrukere i Norge 1 900 000

Norges største kapitalforvaltningsselskap med rundt 
480 000 fondskunder i Norge og 276 institusjonelle 
kunder i Norge og Sverige 

Leverer livsforsikrings- og pensjonsforsikringsprodukter 
til ca. én million personer og har kollektive avtaler med 
om lag 23 000 bedrifter, kommuner og offentlige foretak 

Om lag 227 100 skadeforsikringskunder
 

DISTRIBUSJONSNETTVERK

137 filialer i Norge

9 filialer internasjonalt

4 internasjonale representasjonskontorer

87 filialer i Baltikum

Representert på ca. 2 700 steder i Norge gjennom egne bankkontorer med Bank  
i Butikk, Post i Butikk og postkontorer.

133 Eiendom salgskontorer

12 salgskontorerer for livs- og pensjonsforsikring

31 forsikringsagenter

Mer om DNB-konsernet
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https://www.dnb.no/om-oss/om-dnb.html
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PRIORITERING AV 
SAMFUNNSANSVARSTEMAER
Når DNB prioriterer mellom ulike mulige samfunnsansvarstemaer, spiller flere faktorer inn.  
Disse er:

 ▪ Innspill fra DNBs interessenter
 ▪ DNBs strategi
 ▪ Globale utviklingstrekk
 ▪ Tilslutning til globale initiativer
 ▪ Myndighetspålagte krav

INTERESSENTER

DNB har jevnlig samtaler med sine interessenter, det vil si grupper eller personer som enten 
vesentlig berøres av selskapets virksomhet, eller som selv kan påvirke DNBs virksomhet på en 
vesentlig måte. De viktigste interessentene for DNB er kunder, eiere, myndigheter, investorer, 
medarbeidere og samfunnet. I tillegg til den løpende dialogen DNB har med interessentene 
sine ble det i 2014 gjennomført en strukturert interessentdialog med representanter fra viktige 
interessentgrupper. Representantene snakket fritt om hvilke samfunnsansvarstemaer de synes 
er viktige for DNB og rangerte utvalgte temaer på en skala fra 1 (uviktig) til 5 (svært viktig). 
Interessentene ble deretter vektet etter evnen de har til å påvirke DNB, og i hvor stor grad de 
påvirkes av DNB. 

Hovedfunn fra interessentdialogen viser at interessentene er opptatt av hvordan DNB jobber 
med samfunnsansvar og at det er økende oppmerksomhet rundt dette temaet. Interessentene  
er ikke helt enige når det gjelder hva de forbinder med begrepet samfunnsansvar. Enkelte temaer 
oppleves som viktige av alle interessentgruppene, blant annet driftsstabilitet, etikk og anti-
korrupsjon. Blant de øvrige temaene viser det seg at et tema som er svært viktig for én interes-
sentgruppe, kan være mindre viktig for en annen. 

DNBs STRATEGI

DNBs strategi

DNBs strategiske plattform består av visjonen, verdiene og et felles kundeløfte. Det er 
definert tre områder DNB må lykkes med i strategiperioden: kapital, kunder og kultur. 

Kapital: DNBs ambisjon er fortsatt vekst og konkurransedyktig avkastning samtidig 
som konsernet skal styrke sin kjernekapitaldekning. Dette krever tydelige prioriteringer. 
DNB vil prioritere vekst innenfor de områdene som gir best risikojustert avkastning, med 
spesiell  vekt på produkter og tjenester som binder lite kapital.

Kunder: DNB ønsker å gi kundene gode opplevelser hver gang de er i kontakt med banken . 
Innovasjon og utvikling og god tilgjengelighet til konsernets tjenester er viktig. DNB vil ta 
initiativ, bygge tillit og gjøre konsernets størrelse til en fordel for kundene.

Kultur: DNBs kultur skal preges av endringskapasitet, engasjement, godt lederskap og 
effektiv kommunikasjon. Godt samarbeid mellom ulike deler av virksomheten skal sikre 
at kundene får tilgang til hele konsernets produkt- og tjenestespekter.

Se beskrivelse av  
Metodebruk  
i interessentdialogen 
side 11.

→
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DNB rapporterer i denne publikasjonen på de tolv viktigste temaene fra vesentlighetsanalysen 
nedenfor. Dette er temaer som scorer 2,5 eller høyere, både på aksen som viser viktighet for 
interessenter, og på aksen som viser strategisk viktighet for DNB. 
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Menneskerettigheter

Strategisk viktig for DNB

De viktigste temaene

Samfunnsansvar
og filantropi

Mangfold og likestilling

Forskning
og innovasjon Ansattes helse, miljø og sikkerhet

Arbeidstagerrettigheter

Rekruttere, utvikle
og beholde medarbeidere

Åpenhet

Driftsstabilitet

Kundetilfredshet

Personvern og 
informasjonssikkerhet

Aktivt eierskap og interessentdialog

Utslipp av klimagasser

Klimarisiko i porteføljen

Ansvarlig kreditt

Ansvarlige investeringer

Samfunnsansvarlig profil på produkter og tjenester

Ansattes insentiver og kompensasjoner

Tilgang til finansielle tjenester

Produktkvalitet

Etikk og antikorrupsjon

Ansvarlig leverandøroppfølging
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VESENTLIGHETSANALYSE

Temaer som rapporteres ut over de tolv prioriterte temaene fra vesentlighetsanalysen er: men-
neskerettigheter, ansvarlig leverandøroppfølging, utslipp av klimagasser (Klimasmart kontor-
drift) og mangfold og likestilling. Disse tilleggstemaene er plukket ut etter en vurdering av 
myndighetskrav, selvpålagte forpliktelser gjennom tilslutning til ulike initiativer samt globale 
utviklingstrekk.

MYNDIGHETSPÅLAGTE KRAV

Regnskapslovens paragraf 3-3 c stiller krav til rapportering knyttet til menneskerettigheter, 
arbeidstagerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i for-
retningsstrategier, daglig drift og i forholdet til interessenter. Regnskapslovens paragraf 3-3a 
stiller også krav til rapportering av ikke-finansielle og sentrale resultatindikatorer, inkludert 
miljø -og personalsaker, samt fremtidige miljøkrav, likestilling ogdiskriminering. DNB tilfreds-
stiller myndig hetenes krav til rapportering gjennom rapportering i årsrapport, i egen samfunns-
ansvarsrapport og i en egen oversikt som følger rapporteringsstandarden Global Reporting 
Initiative (GRI). 
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TILSLUTNING TIL GLOBALE INITIATIVER

DNB har valgt, i tillegg til å følge norske standarder, å støtte og delta i en rekke globale initiativer 
og internasjonale retningslinjer som handler om samfunnsansvar. Slike initiativer er viktige arenaer 
for læring, kunnskapsdeling og påvirkning. 

United Nations Global Compact er et FN-forankret internasjonalt bedriftsnettverk basert på 
ti prinsipper knyttet til menneske- og arbeidstagerrettigheter, antikorrupsjon og miljø.

Hensikt:  
DNB er en mangeårig støttespiller for Global Compact, som er et viktig kompass for bedrifters  
arbeid med samfunnsansvar verden over. I 2014 bidro DNB ved å være vertskap for den halv-
årlige konferansen for medlemmer av det nordiske Global Compact-nettverket. Tema for 
konferansen  var bærekraftig innovasjon

United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) er et partnerskap mellom FNs 
miljøprogram og 200 banker, forsikringsselskaper og investeringsselskaper verden over. 

Hensikt:  
DNB ønsker å være en aktiv part i utviklingen av bærekraftige løsninger innen egen bransje og 
hadde til og med 2014 vervet som leder av UNEP FI Banking Commission og deltok i styrings-
gruppen for initiativet. 

DNB er med som deltager i en av UNEP FIs arbeidsgrupper som har som mål å utvikle praktiske  
retningslinjer til hjelp for finansinstitusjoner i deres arbeid med å gjennomgå risiko i egne 
kreditt - og investeringsporteføljer knyttet til karbonsensitivitet. DNB deltar i et prosjekt i regi av 
initiativet  om banker og menneskerettigheter.

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er basert på prinsipper og standarder knyttet  til 
menneskerettigheter, åpenhet, antikorrupsjon, skatt, relasjoner til medarbeidere, miljø og for-
brukerforhold. 

Hensikt:  
For DNB er OECDs retningslinjer grunnleggende både for konsernets styrende dokumenter 
innen samfunnsansvar og for det praktiske arbeidet.

Principles for Responsible Investment (PRI) er et FN-støttet initiativ som jobber for at investorer  
skal innlemme prinsipper for ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet i sine investe-
ringsbeslutninger og sin utøvelse av aktivt eierskap.

Hensikt:  
DNB deltar i initiativet for å vise sin forpliktelse til ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksom-
het, dra nytte av et globalt investornettverk og få innspill til forbedring av interne prosesser.

Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal rapporteringsstandard for bærekraftig 
utvikling  .

Hensikt:  
GRI har utviklet en internasjonal anerkjent standard for rapportering av økonomiske, miljø-
messige og sosiale forhold som DNB finner egnet for egen virksomhet.

DNB fulgte GRIs G4 standard for rapportering av samfunnsansvar også i 2014. 

https://www.unglobalcompact.org/
http://www.unepfi.org/
http://www.oecd.org/
http://www.unpri.org/ 
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx
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Ekvatorprinsippene er et rammeverk for risikostyring for å definere, vurdere, styre og følge opp 
miljømessig og sosial risiko i prosjektfinansieringer. 

Hensikt:  
DNB tilsluttet seg Ekvatorprinsippene i 2008 og har siden benyttet dette rammeverket for  
å vurdere miljø- og sosial risiko i våre prosjektfinansieringer.

I 2014 ble Ekvatorprinsippene utvidet til også å gjelde prosjektrelaterte rådgivingstjenester,  
prosjektrelaterte selskapslån samt brolån. DNB benytter også det utvidede rammeverket. 

Per utløpet av 2014 har 80 banker og finansinstitusjoner globalt forpliktet seg til ikke å yte slik 
finansering/rådgiving til kunder som ikke vil, eller kan etterleve prinsippene 

CDP er en internasjonal, ideell organisasjon som tilbyr et globalt system for bedrifter og byer  
for å måle, offentliggjøre, administrere og dele viktig miljøinformasjon.

Hensikt:  
DNB rapporterer til CDP for å bidra til økt kvalitet i rapporteringen av sentral miljøinformasjon 
som utslipp av klimagasser. 

CDP gjør det mulig for DNBs investorer å sammenligne konsernets miljøarbeid og resultater 
med andres.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) er verdens mest kjente bærekraftindeks og består av 
selskaper  som kan vise til gode økonomiske, miljømessige og sosiale resultater.

Hensikt:  
DNB bruker indeksen for å videreutvikle sitt arbeid innenfor temaer som er vesentlige for 
konsernet  og ble i 2014 for sjette gang tatt opp i DJSI som eneste nordiske bank. 

Indeksen gjør det mulig for DNBs investorer å sammenligne konsernets  samfunnsansvarsarbeid 
med andres.

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) er en uavhengig forening  for 
kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig  
og bærekraftig forvaltning.

Hensikt:  
DNB ønsker å bidra til å fremme kunnskap om og til å videreutvikle fagområdet ansvarlige 
investeringer .

DNB er representert i foreningens styre og leder arbeidsgruppen for kommunikasjon og 
medlemskontakt .

Green Bond Principles er frivillige retningslinjer og anbefalt prosess for utvikling og utstedelse 
av grønne obligasjoner

Hensikt:  
DNB signerte prinsippene i mai 2014

DNB har benyttet Green Bond Principles både ved tilrettelegging av grønne obligasjoner for 
kunder  og ved utstedelse av vår egen grønne obligasjon 

http://www.equator-principles.com/
https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.sustainability-indices.com/
http://norsif.org/events/
http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/
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GLOBALE UTVIKLINGSTREKK

Kunnskapsmiljøer, internasjonale organisasjoner og forskningsmiljøer har de siste årene iden-
tifisert ulike bærekraftstrender som de mener vil påvirke all forretningsvirksomhet fremover. 
Trender som går igjen, er klimaendringer, energi og drivstoff, mangel på naturressurser, mangel 
på vann, befolkningsvekst, velstandsøkning, urbanisering, matsikkerhet, forfall av økosystemer 
og avskoging. 

Det er en ambisjon for konsernet å redusere risikoen og utnytte mulighetene disse trendene 
representerer, og det er satt ned et eget prosjekt som skal identifisere konsekvensene av ulike 
globale utviklingstrekk for DNB og hvilke risikoer disse kan innebære.

Tillit og
samfunnsrolle

Ansvarlig drift 
og medarbeidere

Produkter
og tjenester

DNB  skal overholde 
samfunnets og om-

givelsenes forventninger
til holdninger og adferd, 
produkter og tjenester 

og infrastruktur.

DNB skal levere produkter 
og tjenester av høyeste 

kvalitet for å bygge 
og opprettholde tillit 

og et godt omdømme.

DNB  skal oppnå ansvarlig
drift, innovasjon og gode 

kundeopplevelser gjennom
høy kvalitet i interne 

prosesser.

Prioriterte temaer
• Etikk og antikorrupsjon

• Antihvitvasking
• Land-for-land rapportering

• Personvern og 
informasjonssikkerhet

• Tilgang til finansielle tjenester
• Menneskerettigheter

• Omdømme

Prioriterte temaer
• Produktkvalitet og forenkling  

• Ansvarlige investeringer
• Ansvarlig kredittstyring

• Kundetilfredshet

Prioriterte temaer
• Driftsstabilitet

• Medarbeidere: Rekruttering 
og utvikling/Insentiver og 

kompensasjon/Mangfold og 
likestilling

• Klimasmart kontordrift
• Ansvarlig leverandøroppfølging 

Som følge av disse prioriteringene rapporterte DNB på følgende samfunnsansvarstemaer i 2014:
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METODEBRUK I INTERESSENTDIALOGEN

Møtene med interessentene ble gjennomført som enkelt- eller gruppeintervjuer der de aktuelle organisasjonene selv valgte 
en eller flere representanter. Etter en kort introduksjon ble interessentene bedt om å formidle sine tanker om samfunnsan-
svar i DNB før det ble foretatt en gjennomgang av utvalgte samfunnsansvarstemaer. Interessentene bestemte hvor viktig 
et tema var for dem ved å tildele de ulike temaer et tall fra 1 (uviktig) til 5 (svært viktig). Interessentene fikk anledning til å 
“tenke høyt” om begrunnelsen for valget sitt. 

De ulike interessentgruppene ble vektet av DNB etter i hvor stor grad de kan påvirke måloppnåelse i DNB og i hvor stor grad 
de blir påvirket av DNB. En slik fremgangsmåte innebærer en grad av subjektivitet.  For å kvalitetssikre de endelige vurderin-
gene ble resultatet simulert med ulik vekting av de ulike interessentgruppene. Disse simuleringene ga ikke vesentlige end-
ringer i hvilke temaer som fremkom som viktige i analysen, og tendensene forble de samme. På grunnlag av dette anslås det 
at fremgangsmåten har gitt et så riktig bilde av interessentenes syn på viktige samfunnsansvarstemaer for DNB som mulig.

Tabellen nedenfor viser vektingen av interessentgruppene: 

Interessentgruppe Vekting

Kunder 30 %

Investorer/eiere 30 %

Myndigheter 15 %

Medarbeidere 15 %

Samfunnet 10 %

Sum 100 %

Tabellen viser hvilke interessenter som deltok og hvorfor:

Interessentgruppe Interessent Grunnlag for valg av interessent

Kunder Kundeansvarlige i DNB

Avdelinger for strategi og analyse av personmarked 
og bedriftsmarked i DNB

Har et helhetlig inntrykk av interessene til DNBs ulike kunde-
grupper og gjennomfører/analyserer kundetilfredshets- og 
omdømmeundersøkelser.

Investorer/eiere DNB Investor Relations Har et helhetlig inntrykk av interessene til DNBs ulike investorer 
og eiere.

Folketrygdfondet Er en av DNBs største eiere. 

Sparebankstiftelsen DNB Er en av DNBs største eiere.

Myndigheter Enhet for næringspolitikk i DNB Har kontinuerlig kontakt med myndighetene

Samfunn NHO Representerer arbeidsgivers interesser

Forbrukerrådet Representerer forbrukerens interesser

Framtiden i våre hender Stiller krav til DNB når det gjelder bærekraft, ansvarlige 
investeringer  og utvikling 

DNBs presse- og mediekontakt Har kontinuerlig kontakt med mediene

Medarbeidere HR Representerer medarbeidernes interesser

Fagforeningsrepresentanter Representerer medlemmenes interesser 
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14 Etikk og antikorrupsjon
16 Antihvitvasking
16 Land-for-land rapportering
17 Personvern og informasjonssikkerhet
17 Tilgang til finansielle tjenester
18 Menneskerettigheter
18 Samfunnsansvar og filantropi
18 Omdømme

TILLIT OG  
SAMFUNNSROLLE
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TILLIT OG SAMFUNNSROLLE

Tillit, eller åpenhet, er den viktigste faktoren i forholdet mellom DNB og 
konsernets interessenter. Dette bekreftes i interessentdialogen i 2014. DNBs 
samfunnsrolle forstås som summen av omgivelsenes forventninger til holdninger 
og adferd, produkter og tjenester, infrastruktur, sysselsetting og verdiskaping. 

Hente inn, investere
og distribuere kapital

Etablere og drifte kundeforhold,
produkter og tjenester

Utvikle produkter
og tjenester

Støtteprosesser

Gi råd og selge til
kunden/kundeservice

Tiltrekke, utvikle og
beholde medarbeidere

Hente inn, investere
og distribuere kapital

Etablere og drifte kundeforhold,
produkter og tjenester

Utvikle produkter
og tjenester

Støtteprosesser

Gi råd og selge til
kunden/kundeservice

Tiltrekke, utvikle og
beholde medarbeidere

Hente inn, investere
og distribuere kapital

Etablere og drifte kundeforhold,
produkter og tjenester

Utvikle produkter
og tjenester

Støtteprosesser

Gi råd og selge til
kunden/kundeservice

Tiltrekke, utvikle og
beholde medarbeidere

Hente inn, investere
og distribuere kapital

Etablere og drifte kundeforhold,
produkter og tjenester

Utvikle produkter
og tjenester

Støtteprosesser

Gi råd og selge til
kunden/kundeservice

Tiltrekke, utvikle og
beholde medarbeidere

Ivaretagelse av samfunnsrollen er sentralt for å opprettholde tillit. Uten tillit faller finans-
markedenes verdikjeder sammen, og DNB kan ikke lenger utføre sin hovedfunksjon, som er å 
hente inn, investere og distribuere kapital. Det vil dermed være umulig å oppfylle den strategiske 
ambisjonen om fortsatt vekst og konkurransedyktig avkastning samtidig som konsernet skal 
styrke sin kjernekapitaldekning.

I hvor stor grad DNBs omgivelser har tillit til konsernet og mener at det ivaretar sin samfunns-
rolle, evalueres og følges opp ved hjelp av eksterne omdømmemålinger. Resultatene av disse 
målingene er en del av målkortet til ledere i DNB. Det er viktig å lykkes på dette området hvis 
konsernet skal kunne være en del av løsningen på de store globale utfordringene fremover, som 
klimaendringer og knapphet på ressurser. 
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Mål og KPIer:
 ▪  Videreutvikle rutiner og praksis for å opprettholde en høy etisk standard i DNB og bekjempe og unngå korrupsjon.

  –  Forbedre DNBs etikkresultat i den årlige omdømmeundersøkelsen RepTrak til å være best av konkurrentene.
 ▪  Rapportere og kommunisere hva DNB gjør innenfor områdene miljø og styringsrelaterte og sosiale temaer og være åpen 

om andre forhold av relevans for interessentene.
  –  Forbedre DNBs samfunnsansvarsresultat i den årlige omdømmeundersøkelsen RepTrak til å være best av konkurrentene

 ▪  Sikre at flest mulig har eller får tilgang til finansielle produkter og tjenester
 – Øke antallet deltagere på kurs i personlig økonomi
 – Ta posisjonen som den beste banken for de som skal starte for seg selv 1. 

Status:
 ▪ Etablert ny retningslinje og veileder for antikorrupsjon. 
 ▪  Gjennomført intern kampanje for å styrke medarbeidernes kompetanse om informasjonssikkerhet. 
 ▪  Gjennomført opplæring i antikorrupsjon og anihvitvasking
 ▪  Gjort kunnskap om økonomi tilgjengelig for flere gjennom samarbeid med Røde Kors og investeringer i Norsk 

mikrofinansinitiativ.
 ▪  Gjennomført kurs i privatøkonomi for 250 personer i samarbeid med Røde Kors og Pøbelprosjektet

Fremover: 
 ▪  Styrke organisasjonen for å oppfylle nye regler innen hvitvasking gjennom å etablere en ny divisjon
 ▪  Vurdere systemendringer knyttet til nye krav for land-for-land rapportering av skatt som følge av føringer fra  

OECD og G20.

1)  Endret fra opprinnelig mål: “20 prosent årlig vekst i antall kunder som starter for seg selv” på grunn av 
manglende  data. Posisjonsmålet på 70 poeng måles via Merkevaretrackeren, TNS Gallup.

ETIKK OG ANTIKORRUPSJON

For å opprettholde en høy etisk standard har DNB retningslinjer for etikk. Disse skal bidra 
til bevissthet om og etterlevelse av den høye etiske standarden som kreves av medarbei-
derne i DNB. Etikkreglene skal blant annet bidra til å bekjempe korrupsjon, utpressing, 
bestikkelser, hvitvasking, bedrageri, terrorfinansiering og finansiering av kriminell aktivitet.

DNB er et internasjonalt finanskonsern med virksomhet i en rekke land. I tillegg til norsk 
straffelov og lokal lovgivning er DNB og de som jobber for DNB, også underlagt US Foreign 
Corrupt Practices Act og UK Bribery Act. Disse lovene gjelder for DNB ettersom konser-
net har virksomhet i USA og Storbritannia. Samlet gir disse lovene en vid definisjon av 
korrupsjon , og praksis i DNB skal være etisk forsvarlig og ligge klart innenfor grensen for 
hva som er lovlig. 
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DNB-konsernet har nulltoleranse for korrupsjon og etablerte en ny retningslinje og en veileder 
i 2014. Alle forretnings- og støtteområder gjennomførte i løpet av året analyser for å vurdere 
risikoen for korrupsjon i sine enheter. Denne kartleggingen danner grunnlaget for interne prio-
riteringer og tiltak som må iverksettes for å hindre at korrupsjon skal skje i DNB. Det videre 
arbeidet vil være risikobasert, det vil si at opplæring og andre aktiviteter tilpasses slik at enheter 
og medarbeidere som har størst risiko for å havne i en korrupsjonsutsatt situasjon, får best 
mulig bistand. 

“Call to Action”

DNB støttet i 2014 det internasjonale initiativet “Call to Action: Anti-Corruption and 
Global Development”. Dette er en appell fra privat sektor og en oppfordring til myndig-
hetene om å fremme gode og effektive antikorrupsjonsrutiner og å implementere robuste 
retningslinjer. Initiativet er en forpliktelse til å jobbe mot korrupsjon i alle dens former, 
inkludert utpressing og bestikkelser, som fremmet av FNs Global Compacts tiende prin-
sipp om antikorrupsjon. 

Etikkopplæringen i konsernet i 2014 dreide seg om bekjempelse av økonomisk kriminalitet og 
bestod av syv leksjoner knyttet til hvitvasking og korrupsjon. Målet var å skape engasjement, 
diskusjon og forpliktelse til hva en høy etisk standard betyr for hver enkelt medarbeider i hver-
dagen. Etikkprogrammet er obligatorisk for alle medarbeidere i DNB, og det er leders ansvar å 
påse at programmet gjennomføres. Programmet er tilgjengelig på ulike språk. Etikk og antikor-
rupsjon er i tillegg sentrale temaer på introduksjonsprogrammer for nyansatte og nye ledere.

I 2014 gjennomførte mer enn 86 prosent av DNBs medarbeidere denne opplæringen, og over 
48 000 leksjoner ble fullført. Ved utgangen av februar, og ferdigstillelse av programmet, var 
deltakelsesprosenten 90 prosent. 

DNB har utpekt en etikkansvarlig for hele konsernet som medarbeidere kan søke råd hos. Etikk-
ansvarlig har en egen informasjonsside på konsernets interne nettside hvor kontaktinformasjon 
er oppgitt. Alle henvendelser til etikkansvarlig blir behandlet konfidensielt. Henvendelser fra 
medarbeidere handler typisk  om korrupsjon og hvitvasking, taushetsplikt, personvern og kom-
munikasjon overfor kundene. Etikkansvarlig mottar også henvendelser fra kunder som ønsker 
å ta opp saker knyttet til sitt kundeforhold.

Se oversikt over hvem som har  

signert initiativet.

DNBs antikorrupsjonsveileder 

DNBs antikorrupsjonsveileder har som mål å vise hva det betyr å ta etikk på alvor når en medarbeider 
samhandler med konsernets interessenter. I veilederen finnes eksempler og råd, men ingen komplett 
oversikt over situasjoner med mulig korrupsjonsrisiko. Noen ganger er det vrient å vite hva som er det 
beste valget. Det er i den åpne samtalen at medarbeidere sammen kan finne frem til kloke løsnin-
ger og gi hverandre veiledning. Ledere og medarbeidere gjennomførte dilemmatrening i 2014 hvor 
korrupsjons dilemmaer ble diskutert. 

→ Dilemma:
Din leverandør gjennom tre år ønsker å markere det gode sam-
arbeidet og gir deg et kostbart keramikkfat. Dere er ikke i for-
handlinger akkurat nå. Kan du ta imot gaven?

→ Råd:
Det er hyggelig å bli satt pris på, men her er det flere ting å ta 
hensyn til: Gaven er litt for dyr, og selv om dere ikke er i forhand-
linger, så er det sannsynlig at dere vil reforhandle avtalen på et 
senere tidspunkt. Det beste her ville være å sende gaven tilbake 
og si på en pen måte at det ikke er nødvendig å gi gaver. 

DNBs antikorrupsjonsveileder 

https://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/call_to_action_post2015.html
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DNB har en egen varslingsrutine hvor medarbeidere kan rapportere bekymringer om uetisk 
eller ulovlig adferd knyttet til organisasjonsmessig integritet. En varslingsknapp er tilgjen-
gelig fra konsernets intranettside. Varslingsrutinen er på flere språk, og varsling sendes 
som en e-post til konserndirektør revisjon i DNB. Alle varslinger behandles konfidensielt, 
og varslers anonymitet ivaretas selv om ikke selve varslingen er anonym. Alle medarbeidere 
er informert om varslingsmekanismen gjennom etikkopplæringen. Samme informasjon gis 
til alle nyansatte. DNBs medarbeidere er beskyttet mot represalier og lignende som følge 
av at de varsler. Dette er beskrevet i de etiske retningslinjene.

I 2014 mottok konserndirektør revisjon totalt 18 varslinger. Dette var en liten økning fra 
året før.  

ANTIHVITVASKING 

Det kommer stadig nye og mer kompliserte regler innen hvitvasking, terrorfinansiering og 
internasjonale sanksjoner. I 2014 styrket DNB organisasjonen ved å etablere en ny divisjon 
med et samlet ansvar for disse områdene. Divisjonen har konsernansvar for etterlevelse av 
relevant regelverk. I tillegg ble det i 2014 gjennomført en analyse av risiko for hvitvasking 
og terrorfinansiering i de ulike områdene i DNB, et arbeid som vil bli videreutviklet og gi 
grunnlag for prioriteringene fremover.

I 2014 ble det gjennomført opplæring i antihvitvasking gjennom e-læring, en artikkel-
serie på intranett, dilemmatrening, foredrag, nyhetsbrev og klasseromsundervisning. For 
medarbeidere med ansvar for å utrede mistenkelige transaksjoner er det utviklet en egen 
opplæring. For medarbeidere med fagansvar for antihvitvasking/-terrorfinansiering er det 
opprettet månedlige møter for å styrke samarbeid og læring i organisasjonen.

I 2015 vil IT-infrastruktur og modeller for overvåking av kunder og transaksjoner blir opp-
datert, mens kundeinformasjon, herunder opplysninger om reelle rettighetshavere, også 
vil bli oppdatert og forbedret      

Arbeidet med å tilrettelegge for innføringen av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv vil bli prio-
ritert i 2015. EUs hvitvaskingsdirektiv er grunnlaget for den norske hvitvaskingsloven. 
Dagens lov er fra 2009 og bygger på det tredje direktivet, som kom i 2005. Det fjerde 
direktivet ventes vedtatt i EU i løpet av våren 2015. Selv om det vil ta tid å gjøre dette om 
til norsk lov, vil DNB starte forberedelsene i 2015.

Det ble i 2014 rapportert ca. 2 000 mistenkelige transaksjoner fra DNB til ØKOKRIM, en 
oppgang på 25 prosent fra 2013. DNB bidro gjennom sin rapportering til at flere personer 
ble tiltalt og dømt. 

LAND-FOR–LAND-RAPPORTERING 

Land-for-land-rapportering har sitt utspring i ønsket om å forhindre uthuling av skatte-
fundamentet og overskuddsflytting. OECD og G20-landene tok i 2014 initiativ overfor 
multinasjonale selskaper og skisserte hvordan land-for-land-rapportering bør utformes 
som del av selskapenes internprisingsdokumentasjon. 

De nye informasjonskravene går til dels betydelig lengre enn gjeldende norsk lovgivning.  
Formålet med land-for-land-rapportering er å få et bedre grunnlag for å vurdere risiko for 
feilprising og allokering av overskudd.  Den nye tilnærmingen vil gi skattemyndighetene 
større innsikt i et konserns globale virksomhet og dets interne retningslinjer for internpri-
sing. En land-for-land-rapport skal inneholde en oversikt over omsetning, overskudd, betalt 
skatt, investert kapital, antall ansatte og eiendeler per land, samt en oversikt over juridiske 
enheter og deres hovedvirksomhet.

DNB følger med på utviklingen i OECD og i de enkelte land der DNB har virksomhet og vur-
derer hvilke interne systemendringer som kreves for å kunne gjennomføre slik rapportering. 

DNB rapporterer i dag 
åpent om skattekostnad 
per land DNB opererer i.

→
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DNB venter at et eller flere av disse landene vil innføre en slik rapporteringsplikt. Det forventes 
at disse kravene vil bli iverksatt tidligst i 2015. 

PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET

DNB forvalter store mengder informasjon om kunder, både av personlig og forretningsmessig 
karakter. Mengden av informasjon øker i takt med det digitale tilbudet av produkter og tjenester. 
DNB har retningslinjer og krav til informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger 
som skal ivaretas i alle systemløsninger, produkter og tjenester. 

DNB har en egen policy for sikkerhet som er retningsgivende for sikkerhetsstyringen i konsernet. 
Sikkerhet i kommunikasjon og behandling av kundedata er en del av sikkerhetsstyringen. For å 
understøtte sikkerhetspolicyen har konsernet egne retningslinjer for informasjonssikkerhet og 
behandling av personopplysninger. 

I tillegg til en rekke tekniske sikringstiltak er DNB opptatt av opplæring i og bevisstgjøring om 
informasjonssikkerhet. I 2014 ble en omfattende kampanje gjennomført for å styrke kunn-
skapen på området hos alle medarbeidere som en del av Nasjonal sikkerhetsmåned. Til svarende 
bevisstgjøringskampanjer fortsetter i 2015. I tillegg er informasjonssikkerhet et tema på opp-
læringskurs for medarbeidere og ledere.

Gjennom etikkopplæringen har alle medarbeidere blitt minnet om konsernets prinsipper knyttet 
til taushetsplikt og personvern. Alle DNBs finansrådgivere er autoriserte i henhold til nasjonal 
ordning. Informasjonssikkerhet og personvern inngår i denne opplæringen. 

Kriminalitet på internett øker og DNB ønsker å hjelpe kunder å sikre seg bedre. På dnb.no får 
kunder informasjon og råd om trygg bruk av nettbank, kort, mobil og andre tjenester. Kunder 
av DNB varsles hvis de har nettbank-virus på datamaskinen. 

DNB samarbeider med private og offentlige aktører, både i Norge og internasjonalt. DNB har 
vært initiativtager og bidragsyter i FinansCERT, en organisasjon som skal bidra i kriminalitets-
bekjempelse på tvers av bransjen. DNB har et betydelig sikkerhetsmiljø, og det er derfor naturlig 
å bidra i arbeidsgrupper, råd og utvalg som myndighetene setter ned. I 2014 bidro DNB både til 
regjeringens Digitalt sårbarhetsutvalg og Nasjonal strategi for å bekjempe og forebygge IKT-
kriminalitet. 

TILGANG TIL FINANSIELLE TJENESTER

DNB ser det som en viktig samfunnsoppgave å gjøre kunnskap om økonomi tilgjengelig for flere. 
I 2014 ble det gjennomført kurs i personlig økonomi utviklet i samarbeid med Røde Kors for 
totalt 250 personer. Av disse var 200 ungdommer fra Pøbelprosjektet (Pøbelprosjektet hjelper 
ungdommer utenfor skole og arbeid til å komme ut i jobb eller i gang med videreutdanning) og 
50 brukere av Røde Kors’ tjenester. 

DNB ser det som en viktig samfunnsrolle å hjelpe alle som vil skape verdier og arbeidsplasser. 
DNB jobbet derfor i 2014 spesielt for å forenkle hverdagen til gründere slik at de kan bruke så mye 
av tiden sin som mulig til det de er best på: utvikle og produsere produkter og tjenester, skaffe 
kunder og sørge for at bedriften tjener penger. I 2014 steg scoren knyttet til posisjonsmålet “den 
beste banken for de som skal starte for seg selv” med hele seks poeng. Resultatet viser at det 
ved utgangen av 2014 var større variasjon i befolkningens oppfatning av hvilken bank som er 
den beste for dem som vil starte bedrift, og DNB var på topp.

DNB gir økonomisk støtte til humanitære organisasjoner som er involvert i mikrofinans og har 
investert midler i Norsk Mikrofinansinitiativ (NMI). NMI er et samarbeid mellom private og stat-
lige aktører som direkte og indirekte investerer i mikrofinansinstitusjoner gjennom egenkapital, 
lån eller garantier. Initiativet opererer på kommersielt grunnlag og skal gi en attraktiv avkastning 
i form av både utviklingseffekter og tradisjonell finansiell avkastning. 

Les mer om personvern  

Utover egenkapitalinves-
teringer og lån til mikrofi-
nansinstitusjoner har NMI 
et program for rådgivning 
til institusjonene om hvor-
dan deres drift kan bli bedre 
og mer målrettet, samt øke 
sosiale effekter. Per i dag er 
kundebasen som nyter godt 
av investeringene, 80-90 
prosent kvinner, og rundt 
90 prosent av lånene gis til 
prosjekter som skal gene-
rere inntekt for låntager.

NMI-program

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


→

DNB SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 TILLIT OG SAMFUNNSROLLE   18

NMI har som mål å gi fattige i utviklingsland muligheten til arbeid og velferd med bærekraftig 
fundament, men skal gi avkastning både i form av både utviklingseffekter og økonomisk utbytte. 
DNB var med på opprettelsen av initiativet hvor Norfund er største investor med 450 millioner 
kroner og KLP, Storebrand, DNB og Ferd er inne med 90 millioner kroner hver. 

MENNESKERETTIGHETER

DNB skal respektere menneskerettighetene både i egen virksomhet og som investor, långiver og 
innkjøper. Hovedmålet er at egne aktiviteter ikke skal krenke andres rettigheter, og prinsipper 
for menneskerettigheter er nedfelt i DNBs policy for samfunnsansvar. FNs prinsipper for men-
neskerettigheter og næringsliv er også tatt inn i retningslinjene for etiske investeringer som en 
viktig del av DNBs eierskapsutøvelse. 

DNB deltar i et prosjekt i regi av FNs miljøprogram for finansinstitusjoner (UNEP FI) om banker 
og menneskerettigheter. Prosjektet omfatter blant annet analyse av lovverk og juridisk ramme-
verk, dialog med banker og dialog med interessentgrupper.

OMDØMME

Omdømme er summen av oppfatningene omgivelsene har av en virksomhet. DNB måler jevnlig 
selskapets omdømme. I 2014 oppnådde DNB en score i fjerde kvartal på 67,8 poeng i Rep Traks 
overordnede omdømmemåling, en nedgang på 3,2 poeng fra fjerde kvartal i 2013. Scoren er 
akkurat under grensen for et “godt omdømme” (70 poeng), og DNB har dermed et “middels godt 
omdømme”, i følge RepTraks skala. Samme omdømmemåling viser at DNB ligger bak konkurren-
tene hva gjelder etikk og samfunnsansvar. RepTrak fra Reputation Institute er et internasjonalt 
og velkjent analyseverktøy for omdømme.

Omdømme er den viktigste måleindikatoren innenfor temaet “Tillit og samfunnsrolle”. Konser-
nets drift og økonomiske resultater er påvirket av hvordan DNB blir oppfattet av sine kunder 
og markedet generelt. DNBs omdømmescore inngår i ledelsens målkort, og utviklingen følges 
kvartalsvis. 

SAMFUNNSANSVAR OG FILANTROPI 

DNB støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål med bety-
delige beløp. Det gis støtte alle steder der DNB har virksomhet av en viss størrelse. Målet er å 
skape ønskede assosiasjoner og økt kjennskap til konsernets merkevare, skape gode relasjoner 
til kunder og være motiverende for DNBs medarbeidere. I 2014 beløp slik direkte støtte seg til 
133,2 millioner kroner. Se grafisk fremstilling for fordeling på sektor i nøkkeltallstabellen på s. 36.

DNBs største samarbeidsavtaler i 2014 var:
 ▪ Norges Skiskytterforbund: 18 millioner kroner
 ▪ VIF Fotball: 8 millioner kroner
 ▪ Norges Friidrettsforbund: 6,3 millioner kroner
 ▪ Norges Skiforbund, alpint: 6,25 millioner kroner
 ▪ Strømsgodset fotball: 5 millioner kroner
 ▪ Norges Snowboardforbund: 4,2 millioner kroner
 ▪ Norges Røde Kors; 4 millioner kroner
 ▪ DNB Arena (Stavanger): 3,75 millioner kroner
 ▪ Riksteatret: 4,17 millioner kroner
 ▪ Den Norske Opera & Ballett: 3,95 millioner kroner
 ▪ Festspillene i Bergen; 2,75 millioner kroner

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

Røde Kors
 

Den 12. desember 2014 ga 
DNB 50 øre til Røde Kors 
for hver betaling som ble 
gjort med DNB-kort. Hele 
2 272 458 betalinger gikk 
via DNBs systemer. Det ble 
1 136 229 kroner til Røde 
Kors.

DNB 
inviterte i 2014 eldre frivil-
lige og brukere av Røde 
Kors’ Besøkstjeneste til en 
koselig førjulssamling ved 
over 30 kontorer fra sør til 
nord. Det ble servert kaffe 
og kaker og en porsjon 
nyttig datakunnskap som 
skal hjelpe de eldre til å 
ferdes på Internett og få et 
glimt inn i bankens digitale 
tjenester i nettbanken og 
på mobiltelefon. I overkant 
av 1 000 eldre deltok i akti-
viteten.

Hjertebank
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PRODUKTER OG TJENESTER

Omgivelsenes oppfatning av DNBs produkter og 
tjenester er det som påvirker konsernets omdømme 
aller mest. Interessentene ser også på produkter og 
tjenester som sentrale for hvordan DNB ivaretar sitt 
samfunnsansvar og rangerer dette temaet høyt. 

For interessentgruppen “Samfunnet”, som i interessentdialogen i 2014 var representert ved For-
brukerrådet og Fremtiden i våre hender, er oversiktlige og lett forståelige produkter og tjenester 
et prioritert tema. 

Innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester er en del av verdikjeden ved siden av det 
å etablere og betjene kundeforhold, produkter og tjenester og drive kundeservice. Kvalitet i 
disse prosessene skal sikre at DNBs kunder får en god opplevelse hver gang de er i kontakt med 
banken. Konsernets strategi slår fast at slike gode kundeopplevelser, sammen med lokal konkur-
ransekraft og dyp bransjekunnskap, skal befeste og styrke DNBs kundeposisjon.

DNB forventer at etterspørselen etter ulike former for kapitalplassering vil øke som følge av en 
omfattende global velstandsøkning. Produkter og tjenester blir derfor et viktig område fremover 
også i lys av globale utviklingstrekk.

Hente inn, investere
og distribuere kapital

Etablere og drifte kundeforhold,
produkter og tjenester

Utvikle produkter
og tjenester

Støtteprosesser

Gi råd og selge til
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beholde medarbeidere
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Mål og KPIer
 ▪  Videreutvikle prosesser for å ivareta sosiale og miljømessige hensyn i kredittprosessen.

   – Videreutvikle verktøyet for ivaretagelse av samfunnsansvar i kreditt slik at det fanger opp bransjespesifikke sosiale og 
miljømessige risikoer, gjennom å utarbeide tre til fem sektorretningslinjer.

 ▪  Ivareta sosiale og miljømessige hensyn i investeringer.
    – Lansere aksjefondet DNB Global Hållbar i Sverige.
    – Lansere rentefond i Sverige med kriterier ut over de etiske retningslinjene for forvaltning.
   –  Utvikle nye klimavennlige produkter og tjenester.

 ▪  Sikre at produkter og tjenester som tilbys av DNB, samsvarer med interne og eksterne krav til kvalitet og interessentenes 
forventninger om åpenhet.

   –  Forenkle produktporteføljen i personmarkedet gjennom sanering, modernisering og ærlig og forståelig 
kundekommunikasjon.

Status
 ▪  Har forenklet produktporteføljen: Fondsutvalget er redusert med elleve fond, flere konto- og debetkortprodukter er 

sanert og en rekke betalingstjenester er forenklet eller fjernet. 
 ▪  Har vært en aktiv eier gjennom dialog med enkeltselskaper som investor.
 ▪  Har oppdatert retningslinjen for ansvarlig kreditt og gjennomført opplæring for 510 ledere hvor gjennomgang av og 

opplæring i ny retningslinje var hovedtema. 
 ▪ Har begynt arbeidet med sektorretningslinjer for energiområdet.  
 ▪ Har lansert det fossilfrie globale aksjefondet DNB Global Hållbar i Sverige. 
 ▪  Har lansert rentefond i Sverige med kriterier ut over de etiske retningslinjene for forvaltning: DNB Företags obligations-

fond, DNB Realräntefond og DNB FRN-fond. 
 ▪ Har lansert DNB Global Hållbar i Norge.

Fremover
 ▪  Måle hvor utsatt bærekraftsfondene DNB Sverige Hållbar og DNB Global Hållbar er for klimarisiko gjennom å måle porte-

føljenes såkalte karbonavtrykk. 
 ▪  Ytterligere integrere DNBs miljøstyringssystem i investeringsvirksomheten gjennom å systematisk inkludere miljø-

messige temaer i dialogen med selskapene i investeringsporteføljene.
 ▪  Ferdigstille sektorretningslinje for energiområdet. Starte arbeidet med sektorretningslinjer for sjømat og shipping. 
 ▪  Utarbeide mål for ansvarlige investeringer basert på nytt rammeverk for rapportering fra UN PRI.

PRODUKTKVALITET OG FORENKLING

Fusjoner, oppkjøp og omfattende produktutvikling har resultert i en stor og kompleks produkt- 
og tjenesteportefølje. DNB jobber kontinuerlig med å forenkle og modernisere denne porte-
føljen. 

Som et resultat av dette arbeidet ble blant annet fondsutvalget redusert med elleve fond i 2014. 
I tillegg ble flere konto- og debetkortprodukter sanert, mens en rekke betalingstjenester ble 
forenklet eller fjernet. 

I kommunikasjon med kunden skal medarbeidere i DNB være tydelige, ekte og åpne. Bank skal 
ikke være vanskelig å forstå. Finansbransjen har en lang tradisjon for å si de enkleste ting med 
lange, vanskelige ord og vendinger. Det vil kundene gjerne ha en slutt på. DNB går derfor gjen-
nom alt som sendes ut av brev og e-post for å forenkle og forbedre kommunikasjonen, og i 2014 
ble 62 brevmaler innenfor lån, sparing, dagligbank og forsikring gjennomgått med dette mål for 
øyet. I løpet av 2015 vil DNB også forenkle og rydde i filialene for å forbedre kundeopplevelsen.

Antall reklamasjoner, kundeklager og svindelsaker behandlet av reklamasjonsenheten økte med 
nærmere 38 prosent i 2014. Mer enn 55 000 saker ble behandlet. Økningen i skyldes i hovedsak 
at stadig flere forbrukere bruker sin rett til å klage til kredittyter når de opplever feil eller mangler 
ved varer kjøpt på nettet.
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ANSVARLIGE INVESTERINGER

DNBs investeringsvirksomhet følger et regelverk som skal sikre at konsernet ikke medvirker til 
krenkelse av menneske- og arbeidstagerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre 
handlinger som kan oppfattes som uetiske.

DNB investerer ikke i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer tobakk 
eller pornografi. DNB investerer heller ikke i selskaper som er involvert i antipersonellminer og 
klasevåpen, som beskrevet i konvensjonen om forbud mot antipersonellminer og konvensjo-
nen om klaseammunisjon, eller i selskaper som utvikler og produserer sentrale komponenter til 
masseødeleggelsesvåpen.  Med masseødeleggelsesvåpen menes NBC-våpen (kjernevåpen eller 
atomvåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen).

I tilfeller der selskaper der DNB har eierinteresser er mistenkt for å bryte med retningslinjene 
for etiske investeringer i DNB og internasjonalt anerkjente standarder og konvensjoner, vil DNB 
oppfordre selskapene til å rette opp misforholdene. Selskaper som bryter med DNBs retnings-
linjer eller over tid ikke viser vilje til å endre adferd, kan bli ekskludert fra konsernets investe-
ringsportefølje. Se egen oversikt.

Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet innebærer å bruke sin innflytelse over selska-
per, utover å kjøpe og selge eierposter, til å fremme ansvarlig forretningsdrift i de selskapene 
man eier. DNB engasjerer seg som aktiv eier primært gjennom dialog med enkeltselskaper. I 
2014 hadde DNBs analytikere for ansvarlige og bærekraftige investeringer 30 møter med sel-
skaper for å diskutere ulike temaer knyttet til samfunnsansvar og bærekraft, se egen oversikt. 
Gjennom sin konsulent GES Investment Services har DNB hatt aktive dialoger med 110 selskaper 
med utgangspunkt i tilsynelatende kritikkverdige hendelser eller mistanke om brudd på inter-
nasjonale normer eller konvensjoner. Disse dialogene er strukturerte prosesser med tydelige 
mål om ønsket utfall.

DNB vil fortsette å videreutvikle prosessene for å ivareta sosiale og miljømessige hensyn i inves-
teringsvirksomheten. Et planlagt tiltak er ytterligere integrasjon av DNBs miljøstyringssystem i 
investeringsvirksomheten. Integrering vil skje gjennom systematisk inkludering av miljømessige 
temaer i dialog med selskapene i investeringsporteføljene.

Våren 2014 lanserte DNB sitt globale bærekraftsfond 
DNB Global Hållbar i det svenske markedet. Klima-
endringer, ressursknapphet, energitilgang, fattigdom 
og store sosiale omveltninger med migrasjon og en 
aldrende befolkning er utfordringer som må løses. 
Fondet DNB Global Hållbar plasserer penger i selskaper 
som DNBs forvaltere tror vil håndtere disse bærekrafts-
utfordringene bedre enn sine konkurrenter. Fondet 
unngår å investere i selskaper som utvinner fossilt bren-
sel og i kraftselskaper som i stor utstrekning bruker kull.

Fondets investeringsprosess kombinerer DNBs femstjerners globale aksjeforvaltning med 
en veletablert bærekraftsanalyse. Aksjene i fondet velges fra alle sektorer (unntatt energi) 
og regioner, og fondet består av både store og små selskaper. Ved utgangen av 2014 hadde 
fondet en forvaltningskapital på 595 millioner kroner. Fondet ble lansert i Norge januar 2015. 

Les mer her

DNB Global Hållbar
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DNBs konsernpolicy for samfunnsansvar
 

Gjennom sin tilslutning til FNs Global Compact har DNB forpliktet seg til å støtte føre-
var-prinsippet i miljøspørsmål samt fremme større miljøansvar og utvikling og utbredelse 
av miljøvennlige teknologier. Dette ansvaret gjenspeiles i DNBs konsernpolicy for sam-
funnsansvar.

Forpliktelsen til føre-var-prinsippet kommer blant annet til uttrykk gjennom flere sett 
med retningslinjer som skal sikre at DNB ikke volder skade (“do no harm”) i sin forret-
ningsvirksomhet. Innenfor den bærekraftige og ansvarlige investeringsvirksomheten er 
det et sentralt premiss å unngå alvorlig miljøskade, og miljø er et tilbakevendende tema i 
analyser av selskapers risikobilde og i utøvelsen av aktivt eierskap. I utlånsvirksomheten 
er konsekvensanalyser av eventuelle naturinngrep en sentral del blant annet i prosjekter 
som dekkes av Ekvatorprinsippene (se mer side 26). Ved å støtte FNs Global Compact er 
DNB forpliktet til å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og spredning av 
miljøvennlig teknologi og løsninger.

EKSKLUDERTE SELSKAPER 2014

Brudd på kriterium
Antall 

selskaper
Antipersonellminer  
(landminer)

1

Klasevåpen 6

Kjernevåpen 11

Miljø 12

Arbeidstagerrettigheter 1

Menneskerettigheter 8

Pornografi 2

Tobakk 22

Totalt antall utestengte 
selskaper

63

SELSKAPSDIALOG 2014

Tema
Antall 

møter*
Avfall og utslipp 1

Arbeidslivsstandarder -

Lokalsamfunn/urfolksret-
tigheter

1

Bestikkelser og korrupsjon 2

Menneskerettigheter 3

Andre samfunnsansvars-
spørsmål

21

Andre miljøspørsmål 2
* Det er avholdt flere møter med samme selskap.

Les mer om bærekraftsbibliotek

Les mer om DNBs retningslinjer 
for etiske investeringer 

ANSVARLIGE INVESTERINGER I PRAKSIS

DNBs retningslinjer for etiske investeringer gjelder ikke bare for spesielt “etiske” fond. De 
er en grunnstandard som gjelder for finansielle investeringer gjennom DNB Livsforsik-
ring AS, egenkapitalinvesteringer og selskapene etablert under DNB Asset Management 
Holding AS. Retningslinjene dekker alle aktivaklasser og gjelder også for eksterne leve-
randører av fond det investeres i, eller som tilbys kundene i konsernet.

DNB har et eget råd for etiske investeringer som skal overvåke overholdelsen av retnings-
linjene. Hvis et selskap er involvert i kontroversielle våpen, tobakk eller pornografi, vil alle 
verdipapirer/ eierinteresser bli solgt og selskapet utelukket som en mulig investering. Når 
et selskap er mistenkt for å krenke andre kriterier i retningslinjen, vil DNB først og fremst 
forsøke å påvirke gjennom aktivt eierskap og dialog med selskapet.

DNB legger betydelige ressurser i å sikre høy kvalitet i sin ansvarlige og bærekraftige 
investeringsvirksomhet, og tre analytikere i Oslo og Stockholm jobber dedikert med 
bærekraftstemaer i investeringsvirksomheten. DNB bruker også et eksternt konsulent-
selskap som overvåker selskaper i porteføljen, og som også har dialog med selskaper på 
vegne av DNB og andre kunder.

For å sikre samsvar med investeringsretningslinjene og å være en aktiv eier har DNB 
jevnlig direkte dialog med selskaper konsernet har investert i. Målet med denne dialogen 
er å påvirke selskaper i en positiv retning. Årsaken til utøvelsen av aktivt eierskap er ofte 
spesifikke problemstillinger knyttet til miljø, sosiale forhold eller forretningsetikk, men kan 
også være et behov for å heve selskapenes nivå generelt innenfor bærekraft.

Hvilke selskaper DNB velger å engasjere seg i diskuteres i rådet for etiske investeringer. 
Hendelsesbasert dialog velges som et resultat av alvorlighetsgraden av det mistenkte 
bruddet på retningslinjene, størrelsen på eierskapet i selskapet og sannsynligheten for at 
dialogen vil ha en innvirkning på situasjonen.

DNB engasjerer seg også aktivt i forhold til utvalgte temaer. Disse temaene blir kontinu-
erlig revidert.

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/barekraftsbibliotek.html
www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/vedlegg/retningslinjer-etiske-investeringer-no.pdf
www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/vedlegg/retningslinjer-etiske-investeringer-no.pdf
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ANSVARLIG KREDITT

DNB har forpliktet seg til ikke å tilby produkter og tjenester eller utføre handlinger som inne-
bærer vesentlig risiko for medvirkning til uetisk adferd, krenkelse av menneske- og arbeidstager-
rettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser. 

Utover dette angir konsernets kredittpolitikk hovedretningslinjene for utlånsaktiviteten. Der er 
det fastslått at miljømessige risikofaktorer skal analyseres på lik linje med andre mulige risiko-
drivere og således tillegges avgjørende vekt i spørsmålet om en kreditt skal kunne innvilges. DNB 
ønsker således å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom ansvarlig forretningsdrift 
med vekt på miljø, etikk og sosiale forhold. 

DNB har en egen retningslinje for samfunnsansvar innen kredittvirksomheten. Retningslinjen 
beskriver hvordan forretningsområdene i DNB skal vurdere bedriftskundenes utøvelse av sam-
funnsansvar og risiko knyttet til miljø- og samfunnsmessige hensyn og eierstyring. Retnings-
linjen gjelder all kredittvirksomhet i DNB. Det foretas en vurdering av alle nye kunder og av 
eksisterende kunder ved fornyelser av avtaler.

Retningslinjen ble oppdatert i 2014. De viktigste endringene er:

 ▪  forbud mot å yte kreditt til selskaper som involvert i produksjon av kontroversielle våpen 
 ▪ større grad av samsvar med retningslinjene for etiske investeringer
 ▪  dokumentasjon av hvordan kunden håndterer middels høy eller høy ESG-risiko 

 
Retningslinjen gir også føringer i forhold til hvordan ESG-risiko skal vurderes avhengig av land 
og regioner der den aktuelle kunde har virksomhet. 

I DNB skal ESG-risiko vurderes og innarbeides i beslutningsgrunnlaget i kredittsaksbehandlings-
verktøyet (ASAP-LC) der dette er aktuelt. Risikovurderingen av den enkelte kunde skal doku-
menteres før kreditt kan innvilges. 

For små og mellomstore bedriftskunder benyttes en aktsomhetsmatrise for å vurdere ESG-
risikoer hos kunden. Aktsomhetsmatrisen skal hjelpe kundeansvarlige med å klassifisere ESG-
risiko basert på blant annet kundens grad av modenhet når det gjelder samfunnsansvar, type 
virksomhet og land der kunden har virksomhet. 

DNB vil fortsette å videreutvikle prosessene for å integrere ESG-risiko i kredittvurderinger. Et til-
tak er å utrede mulighetene for klassifisering/gradering av miljørisiko i saksbehandlersystemet. 

Konsernet vil også jobbe med å forbedre rapporteringsmulighetene fra saksbehandlersystemet 
slik at omfanget og resultatene av vurderinger av miljømessig og sosial risiko blir enklere å følge 
opp. 

Økt oppmerksomhet omkring emner knyttet til samfunnsansvar og ESG-risiko vil kunne skape 
merverdi for kundeforholdet. Dialog med kunden om slike risikoer kan både bidra til gode løs-
ninger, avdekke nye muligheter og redusere risikoen for både kunden og banken. 

DNB gjennomfører årlig et to dagers seminar for bankens ledere hvor formålet er opplæring i og 
styrking av kredittkompetanse. I 2014 var den nye konsernretningslinjen for samfunnsansvar 
i kredittvirksomheten en sentral del av denne opplæringen. 510 personer, hovedsakelig innen 
storkunde- og bedriftsmarkedsvirksomheten i Norge og Baltikum, deltok. 

ESG-risiko
 

ESG-risiko er risiko knyttet 
til miljø (E -Environment), 
sosiale forhold (S-Social) 
eller styring og selskapsle-
delse (G-Governance).

Les mer om DNBs retningslinjer 
for samfunnsansvar innen kreditt-
virksomheten.

https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/vedlegg/Retningslinjer_samfunnsansvar_kreditt.pdf
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/vedlegg/Retningslinjer_samfunnsansvar_kreditt.pdf
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/vedlegg/Retningslinjer_samfunnsansvar_kreditt.pdf
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 EKVATORPRINSIPPENE
DNB er tilsluttet Ekvatorprinsippene. Dette er felles retningslinjer som benyttes av de fleste 
store internasjonale finansinstitusjonene i forbindelse med vurdering av miljømessige og sosiale 
forhold ved prosjektfinansiering. All prosjektfinansiering med en totalverdi høyere enn 10 mil-
lioner US dollar skal i henhold til konsernets kredittretningslinjer vurderes i forhold til Ekvator-
prinsippene. 

DNB har et internt ekvatorteam som kategoriserer relevante prosjekter i henhold til Ekvator-
prinsippene. Kredittsaker som faller inn under disse prinsippene, skal legges frem for Ekvator-
komiteen for gjennomgang og kategorisering, fortrinnsvis før de forelegges relevant kredittbe-
slutningsnivå. Dersom dette ikke er mulig eller naturlig (for eksempel som følge av at sosial og 
miljømessig aktsomhetsvurdering ikke er utført eller ferdig), skjer behandling i Ekvatorkomiteen 
etter at saken er forelagt relevant kredittbeslutningsnivå og så snart som praktisk mulig. Som 
et ledd i den årlige gjennomgangen av engasjementer skal i tillegg etterlevelse av Ekvator-
prinsippene evalueres og rapporteres til det relevante kredittbeslutningsnivået for hvert enkelt 
engasjement.

Fra og med 2014 har Ekvatorprinsippene også vært anvendt ved prosjektrelaterte selskapslån,  
mellomfinansieringslån (såkalte brolån) og rådgivingstjenester knyttet til prosjektfinansieringer 
etter nærmere bestemte kriterier (EP III)

I 2014 ble totalt åtte prosjekter behandlet i henhold til Ekvatorprinsippene. Disse er rapportert 
i tabellen under (EPIII).

Vurdere om kunden er  
involvert i kontroversielle  

aktiviteter eller har  
ESG-risiko av betydning

A

Steg 1
(Obligatorisk)

B

Allokere ESG risikonivå  
basert på hvilke land  

kunden har virksomhet

Fylle ut sjekkliste for å 
 vurdere kundens håndtering 

av ESG-risiko

Steg 2
(For kunder med middels /  

høy risiko)

Steg 3
(For kunder med middels /  

høy risiko)

Kommentere og vurdere  
ESG-risiko i eget avsnitt i 

kredittsaken 

ANSVARLIGE KREDITTVURDERINGER I PRAKSIS

Hovedtrekkene i retningslinjen for samfunnsansvar i kredittvirksomheten er angitt i figuren under:

Fornybar energi  
i kraftig vekst

 
DNBs utlån til vind-, vann- 
og solenergi økte med 
nesten 25 prosent i løpet 
av 2014, og fornybar energi 
er dermed en av bransjene 
som vokser mest i DNB. 
Storparten av utlånene, 
rundt 40 milliarder kroner, 
er plassert i vannkraft, men 
sol- og vindkraftprosjekter 
tar en stadig større andel. 

DNB har vært med å finansi-
ere Desert Sunlight i Cali-
fornia, USA, en av verdens 
største solparker. Solparken, 
som skal stå ferdig i 2015, vil 
gi nok energi til å dekke beho-
vene til ca. 160 000 gjennom-
snittshjem i California. Dette 
erstatter cirka 300 000 tonn 
karbondioksid (CO2) per år, 
noe som tilsvarer utslipp fra 
cirka 60 000 biler.

Fordeling per Ekvatorkategori
Type prosjektfinansiering Kategori A Kategori B Kategori C

Prosjektrelaterte lån 1

Prosjektfinansieringer 5 2

Detaljert fordeling per kategori
Fordeling per Sektor Kategori A Kategori B Kategori C

Kraftproduksjon 4 2

Infrastruktur 1

Annet 1

Fordeling per region Kategori A Kategori B Kategori C

Amerika 3 2

Asia & Oseania 1

Europa, Midt-østen og Afrika 2

Fordeling etter land-type Kategori A Kategori B Kategori C

OECD 4 1

Ikke-OECD 1 1 1

Uavhengig gjennomgang Kategori A Kategori B Kategori C

Ja 1 5 2

Nei
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KUNDETILFREDSHET

I hvor stor grad DNB-kundene er tilfredse med egen bank følges opp ved hjelp av egne kunde-
tilfredshetsmålinger. Resultatene av målingene er en del av målkortet til ledere i DNB. Kunde-
tilfredsheten blant personkunder for hele 2014 var på 71,1 poeng, en nedgang fra 72,5 i 2013. 
Blant storkunder var kundetilfredsheten i 2014 på 82,0 poeng, en oppgang fra 81,0 i 2013. Den 
positive utviklingen bekreftes i den årlige konkurrentsammenligningen som gjennomføres av 
selskapet Greenwich Associates for de største selskapene i Norge. I denne undersøkelsen har 
DNB ytterligere styrket sin posisjon i forhold til konkurrentene i 2014.

GRØNNE OBLIGASJONER

En grønn obligasjon er som vanlige obligasjoner et gjeldsverdipapir med fast og avtalt 
tilbakebetaling. Forskjellen er at utstedere av en grønn obligasjon i tillegg forplikter seg til 
å bruke provenyet til formål som bidrar til overgangen til en lavkarbon- og klimatilpasset 
økonomi med lave utslipp av klimagasser. Formålenes grønne natur kvalitetssikres og 
bekreftes av en uavhengig og nøytral tredjepart. Etterspørselen etter grønne obligasjo-
ner kommer ikke bare fra institusjonelle investorer med spesifikke mandater til å foreta 
sosialt og miljømessig ansvarlige investeringer. Grønne obligasjoner er også attraktive for 
ordinære investorer som ønsker investeringer med klimaformål.

På verdensbasis ble de første grønne obligasjonene utstedt i 2007. Siden da har det totalt 
blitt utstedt grønne obligasjoner for ca. 58 milliarder dollar. Les mer her. I januar 2015 
ble Oslo Børs den første børsen i verden til å lansere en egen liste for grønne obligasjoner.

DNB signerte de internasjonale Green Bond Principles i mai 2014. Prinsippene er frivillige 
retningslinjer og anbefaler en prosess for utvikling og utstedelse av grønne obligasjoner. 
Prinsippene ble utviklet av og i samarbeid med utstedere, investorer og miljøverngrupper. 
Green Bond Principles anerkjenner flere brede kategorier som gyldige “grønne formål” for 
penger hentet inn gjennom grønne obligasjoner og inkluderer, men er ikke begrenset til: 

 ▪ Fornybar energi 
 ▪ Energieffektivisering (inkludert miljøeffektive bygninger) 
 ▪ Bærekraftig avfallshåndtering
 ▪ Bærekraftig arealbruk (herunder bærekraftig skogbruk og jordbruk)
 ▪ Bevaring av biologisk mangfold
 ▪ Ren transport

Per januar 2015 hadde 75 selskaper signert Green Bond Principles. 

DNB utstedte i februar 2015 sin første grønne obligasjon og ble med det den første nor-
diske forretningsbanken som gjør dette på egen balanse. Gjennom kjøp av obligasjonen 
har institusjonelle investorer delfinansiert opp til 14 vindkraftprosjekter som DNB har 
finansiert i Irland, England og Sverige. DNB ønsker gjennom utstedelsen å bidra direkte 
til at denne obligasjonsklassen blir kjent, utvikler seg og vokser. Vi opplever en økende 
interesse blant institusjonelle investorer og private sparere for bærekraftige plasserin-
ger. Grønne obligasjoner kan gi oss tilgang til nye og andre kapitalkilder enn når banken 
utsteder ordinære obligasjoner. Som en betydelig aktør innen finansiering av kraft og for-
nybarsektoren i Norge og internasjonalt er DNB godt posisjonert for den sterke veksten 
som forventes innen fornybar energi, særlig innen sol-, vind- og vannkraft. DNBs grønne 
obligasjon vil bli notert og listet på Oslo Børs.

På Zero-konferansen i 
2014, med overskriften 
“Det grønne skiftet – vei-
kart 2030” deltok DNB 
ved leder for konsernets 
energi divisjon Berit 
Henriksen , i en samtale 
om finanssektorens betyd-
ning for og bidrag til “det 
grønne skiftet”. 

DNB deler kunnskap  
om fornybar energi

Berit Henriksen deltar i en 

samtale om finanssektoren på 

Zero-konferansen med Kristin 

Halvorsen (Cicero), Abyd Karmali 

(Bank of America) og Karan 

Partovi (Nordea). Foto: Marius 

Nyheim Kristoffersen. 

http://www.climatebonds.net/market/history
http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Om-oss/Presserom/Nyheter-fra-Oslo-Boers/Oslo-Boers-loefter-frem-miljoevennlige-investeringer
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 ANSVARLIG DRIFT  
OG MEDARBEIDERE

Forhold knyttet til driften av konsernet og menneskene 
som jobber der, er av stor betydning for DNBs interessenter. 
Kontinuitet i drift og lav systemrisiko vurderes som svært 
viktig sammen med personvern og informasjonssikkerhet. 
Interessentene legger også stor vekt på konsernets evne 
til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.

Interne prosesser understøtter alle deler av DNBs verdikjede og bidrar til de gode kundeopplevelsene 
som er en sentral del av DNBs strategi. Medarbeiderne i DNB spiller også en viktig rolle for å virkelig-
gjøre de to andre bestanddelene av strategien: kapitaleffektivitet og kultur.

Hvor godt konsernet lykkes med å holde høy kvalitet på de interne prosessene og ha kompetente 
og engasjerte medarbeidere, måles blant annet i den årlige medarbeiderundersøkelsen. For å kunne 
redusere risikoen og utnytte mulighetene som blant annet globale utviklingstrekk representerer, må 
infrastrukturen i DNB være av høy kvalitet.

Hente inn, investere
og distribuere kapital

Etablere og drifte kundeforhold,
produkter og tjenester

Utvikle produkter
og tjenester

Støtteprosesser

Gi råd og selge til
kunden/kundeservice

Tiltrekke, utvikle og
beholde medarbeidere

Hente inn, investere
og distribuere kapital

Etablere og drifte kundeforhold,
produkter og tjenester

Utvikle produkter
og tjenester

Støtteprosesser

Gi råd og selge til
kunden/kundeservice

Tiltrekke, utvikle og
beholde medarbeidere

Hente inn, investere
og distribuere kapital

Etablere og drifte kundeforhold,
produkter og tjenester

Utvikle produkter
og tjenester

Gi råd og selge til
kunden/kundeservice

Tiltrekke, utvikle og
beholde medarbeidere

Hente inn, investere
og distribuere kapital

Etablere og drifte kundeforhold,
produkter og tjenester

Utvikle produkter
og tjenester

Gi råd og selge til
kunden/kundeservice

Tiltrekke, utvikle og
beholde medarbeidereStøtteprosesser
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Mål og KPIer
 ▪ Få oversikt over muligheter og risiko i egen portefølje knyttet til klimaendringer.

 – Integrere klimaendringer i risikoanalyser på konsernnivå.
 ▪ Videreutvikle rutiner for å ivareta menneskerettigheter i virksomheten og i leverandørkjeden.

 – Innføre ny modell for oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden.
 ▪  Kontinuerlig forbedring av resultater knyttet til konsernets viktigste miljøområder: energi, avfall og tjenestereiser.

 – Innføring av miljøstyringssystem basert på den internasjonale standarden ISO 14001 i hele konsernet.
 ▪ Øke medarbeidernes kunnskap om intern miljøeffektivitet. 

 – Resultatmål settes med utgangspunkt i en nullpunktsmåling som utføres i 2014.
 ▪  Ha strategi og tiltak for å øke mangfoldet blant medarbeidere og ledere og unngå diskriminering på basis av for eksempel 

etnisk bakgrunn, funksjonsevne eller kjønn.
 – Øke andelen kvinner i ledende stillinger på nivåene 1-4 til 40 prosent.
 – Resultatmål for mangfold settes med utgangspunkt i en nullpunktsmåling som utføres i 2014.

 ▪ Ha strategier og tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde talentfulle medarbeidere i DNB.
 – 100 prosent av DNBs medarbeidere skal ha utviklingsplaner.

Status
 ▪  Har innført et miljøstyringssystem basert på den internasjonale standarden ISO 14001 i konsernets norske og nordiske 

virksomhet for å sikre klimasmart kontordrift.
 ▪  Har gjennomført ulike tiltak for å øke tilgjengeligheten til sentrale banktjenester for kundene, blant annet ved å inngå 

avtaler med nye IT-leverandører som skal sikre stabil og effektiv drift, samt hatt internt fokus på driftsstabilitet. 
 ▪  Har rekruttert ressurser som skal følge opp konsernets modell for ansvarlig leverandøroppfølging.
 ▪ Har satt nye klimamål for perioden 2015-2017.

Fremover
 ▪ Er i ferd med å iverksette ulike tiltak for å bedre kjønnsbalansen i ledelsen.
 ▪  Har satt ned et eget prosjekt som skal identifisere de viktigste konsekvensene av langsiktige utviklingstrekk og risiko 

og muligheter for DNB.
 ▪ Er i ferd med å implementere miljøstyringssystem i DNBs internasjonale virksomhet i 2015.

DRIFTSSTABILITET

DNB arbeidet gjennom 2014 spesielt med å øke tilgjengeligheten av konsernets digitale tje-
nester for kundene. Tilgjengeligheten er nå vesentlig høyere sammenlignet med tidligere år, og 
kundene bekrefter at deres brukeropplevelse er forbedret. 

Arbeidet med å gå fra syv til ett datasentre ble startet i 2014 og gjennomføres i tråd med de 
planer som er lagt. I flytteperioden har DNB satt nyutvikling på vent for å sikre at driften står 
i forhold til det kundene kan forvente av en bank som har som visjon å skape verdier gjennom 
kunsten å møte kunden.

Det nye hoveddatasenteret til DNB ligger utenfor Stavanger og har produksjon i to datahaller. I 
hver av datahallene er det duplisert utstyr og data, slik at hvis den ene hallen blir satt ut av drift, 
kan produksjonen fortsette i den andre. I tillegg har DNB et sekundært datasenter på Rjukan 
hvor konsernet har kopier av utstyr og data. Hvis det skjer en ulykke i hoveddatasenteret, vil 
datasenteret på Rjukan kunne overta driften av de forretningskritiske systemene. Arbeidet med 
de nye datasentrene vil bli ferdigstilt i løpet av 2015. 
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MEDARBEIDERE

En ny bankhverdag med krav til mer kapital og raske endringer i kundeadferd og markedsforhold 
påvirker medarbeiderne i DNB i høy grad. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gjennom-
ført i 2014 viser at arbeidet med å etablere en felles strategisk retning basert på en tydelig 
visjon har gitt resultater og at medarbeiderne i DNB har et høyt engasjement. Hovedindeksen 
(engasjementindeksen) endte på 85 poeng, en oppgang på fire poeng fra 2013. Konsernstrate-
gien “New Deal” er godt kjent i organisasjonen og gir retning i det daglige arbeidet. Utvikling av 
bedriftskulturen er en sentral del av konsernstrategien, og det er gjennomført en rekke tiltak for 
å styrke medarbeiderengasjementet og ledernes kommunikasjonsevner. I medarbeiderunder-
sokelsen scorer medarbeiderne 86 poeng pa pastanden “DNB er en attraktiv arbeidsplass”, en 
oppgang pa seks poeng fra 2013.

Medarbeiderundersøkelsen sendes årlig ut til alle medarbeidere i DNB. Hovedindeksen (enga-
sjementindeksen) er en av de viktigste måleparameterne i undersøkelsen. Resultatet følges opp 
årlig, blant annet gjennom delmålinger hvert kvartal. 

Rekruttering og utvikling
DNB er en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge og ble av økonomistudenter rangert som 
nummer nummer to i Universums undersøkelse i 2014. 

I 2014 nådde konsernet sitt nedbemanningsmål, og antall årsverk ble redusert med 373. Antall 
personer rekruttert gjennom 2014 var 816, 376 flere enn i 2013. 

DNB ønsker å gi den enkelte medarbeider lærings- og utviklingsmuligheter i tråd med kon-
sernets forretningsmessige mål og strategiske plattform. Kompetente medarbeidere er det 
viktigste verktøyet DNB har for å sikre at konsernet når de strategiske målene som er satt og 
tilfredsstiller sine interessenters krav og behov. 

Kompetanse og talenter må forvaltes godt, og det gis utstrakt opplæring i regi av konsernet. Det 
er også gode muligheter for faglig og personlig vekst. For å gjøre opplæringstiltak så effektive 
og tilgjengelige som mulig ble det i 2014 utviklet flere nye opplæringsprogrammer ved bruk av 
webinar, video og andre typer elektronisk opplæring. Mer enn 7 000 medarbeidere deltok på 
konsernets opplæringstiltak i 2014, en økning på over 1 000 fra 2013. Synliggjøring av interne 
karrieremuligheter og tilbud om målrettet kompetanseutvikling er tiltak for å beholde og utvikle 
talentfulle medarbeidere i DNB. 

Green Mountain Data Centre utenfor Stavanger er Norges 
største datasenter og har energi effektive løsninger basert på 
grønn IT. Datasenteret har et karbonavtrykk nær null, siden 
kraftproduksjonen kommer fra flere vannkraftverk som har 
null utslipp. Datasenteret har en avkjølende kilde tilgjenge-
lig fra fjorden, der vanntemperaturen er stabil på åtte grader 
celsius hele året på nivåer dypere enn 75 meter. Kjølesystemet 
bruker tyngdekraften til å føre kaldt vann frem til datasente-
rets kjølestasjon og bruker dermed ingen form for energi.

DNB styrket samarbeidet med det indiske selskapet HCL Technologies ytterligere i 2014. Sammen med EVRY står selskapet for 
driften av mange av konsernets store og sentrale IT-systemer. De etablerte avtalene er viktige i arbeidet med å sikre fortsatt 
stabil og effektiv drift. 

Utvikling av tjenester og vedlikehold av applikasjoner på tvers av bankens IT-systemer ble ytterligere forsterket i 2014 gjennom 
samarbeidet med Tata Consultancy Services (TCS). 

Green Mountain Data Centre
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DNB har etablert fire fagakademier som leverer forretningskritisk opplæring innen kreditt, spa-
ring, forsikring og cash management til hele konsernet. Akademiene tilbyr blant annet opplæring 
i henhold til bransjekrav satt av Finans Norge for salg av spare- og skadeforsikringsprodukter. 
Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere, AFR, og godkjenningsordningen for selgere og 
rådgivere i skadeforsikring, GOS, skal styrke bransjens omdømme og sørge for at den enkelte 
rådgiver tilfredsstiller de nødvendige kompetansekravene. Mer enn 2 700 medarbeidere gjen-
nomførte opplæring via DNBs egne akademier i 2014. 

I 2014 ble en felles mål- og utviklingsprosess benyttet av alle ledere og medarbeidere i konser-
net. Prosessen skal sikre at konsernets strategiske retning innarbeides i den enkelte ansattes 
arbeidsoppgaver og prioriteringer gjennom individuelle arbeids- og adferdsmål. I medarbei-
derundersøkelsen for 2014 svarte 96 prosent av DNBs medarbeidere at de hadde gjennomført 
mål- og utviklingssamtale og 91 prosent at de hadde utarbeidet mål- og utviklingsplan. 

Insentiver og kompensasjon
DNBs ordning for variabel godtgjørelse er utformet i tråd med konsernets retningslinjer og 
underbygger konsernets strategi, finansielle mål og verdier. Den totale avlønningen skal være 
konkurransedyktig og kostnadseffektiv og skal ikke bidra til å påføre konsernet uønsket risiko. 
Konsernets totale ramme for variabel godtgjørelse fastsettes årlig av styrets kompensasjons-
utvalg. De individuelle tildelingene skjer innenfor gitte rammer i de enkelte enhetene og baseres 
på helhetlige vurderinger av den enkeltes forhåndsavtalte finansielle og ikke-finansielle mål. 

For å sikre muligheten til å tiltrekke og beholde kritisk kompetanse kan forretningsområdene 
i tillegg ha belønningsordninger av ulikt omfang og struktur basert på markedsmessige vur-
deringer. Det er et bærende prinsipp at all belønning skal baseres på helhetlige vurderinger av 
medarbeiderens bidrag til oppnåelsen av konsernets, enhetens og individuelle mål.

For DNBs kontorer og datterselskaper i utlandet er ordningene tilpasset lokalt arbeidsmarked 
og reguleringer.

Mangfold og likestilling
DNB har som mål at det på de fire øverste ledernivåene i konsernet skal være minst 40 prosent 
kvinner. I 2014 var andelen 30,5 prosent, en oppgang fra 29,4 prosent i 2013. For å nå målet på 
40 prosent har konsernet iverksatt ulike tiltak. 

Tiltak for å bedre kjønnsbalansen ved rekruttering og avgang til lederstillinger:
 ▪  I rekrutteringsprosesser til lederstillinger skal  best kvalifiserte kvinne og mann identifiseres 

før endelig valg av kandidat tas.
 ▪  Ved rekruttering av ledere skal det stilles krav til at det identifiseres kvinnelige kandidater, 

og disse skal aktivt oppfordres til å søke stillingene. 
 ▪ Balansert kjønnsfordeling skal være et av innplasseringskriteriene i omstillingsprosesser.
 ▪  Ved endringer i sammensetning av ledergrupper skal det legges særskilt vekt på å oppnå en 

forbedring av kjønnsbalansen.

Tiltak for å sikre tilstrekkelig tilgang på kvinnelige ledertalenter:
 ▪ 50 prosent kvinneandel på interne lederutviklings- og talentprogrammer.
 ▪ Minimum 40 prosent kvinnelige kandidater på lister for etterfølgerplanlegging.
 ▪  Krav til at ledere identifiserer potensielle kvinnelige ledertalenter og benytter mål- og 

utviklingssamtalene til å motivere disse til å søke lederutfordringer. 
 ▪  Økt satsing på individuell utvikling av lederkompetanse hos identifiserte kvinnelige ledere 

og ledertalenter.
 ▪  Ivareta kjønnsbalanse blant ledere og nøkkelpersoner som profileres og uttaler seg på 

vegne av selskapet eksternt og internt.  
 ▪ Intern mentor- og nettverksordning for kvinnelige ledertalenter.

Kvalitet, mangfold og likebehandling i utvelgelsesprosesser skal sikres gjennom konsernets 
retnings linje for rekruttering. Lokale regulatoriske krav må etterleves, og diskriminering tolereres  
ikke i rekrutteringsprosessene i DNB.
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KLIMASMART KONTORDRIFT 

DNBs direkte klima- og miljøpåvirkning er i hovedsak knyttet til energiforbruk, tjenestereiser og 
avfall fra kontorvirksomheten. DNBs CO2-utslipp ble redusert med 15,6 prosent i 2014. Det stør-
ste bidraget til reduksjonen var nedgangen i energiforbruk knyttet til DNBs kontorvirksomhet. 
Utslipp knyttet til flyreiser ble redusert med 5 prosent, til tross for en økning i antall km reist med 
fly på ni prosent, noe som skyldes redusert utslippsfaktor på fly i 2014 sammenlignet med 2013. 

For å få bedre kontroll på konsernets miljøpåvirkning og oppnå en mer miljøeffektiv kontordrift 
har DNB innført et miljøstyringssystem basert på den internasjonale standarden ISO 14001. Mil-
jøstyringssystemet skal hjelpe organisasjonen med å sette og følge opp mål og gjennomføre rele-
vante tiltak, samtidig som oppmerksomheten rundt miljøspørsmål skal opprettholdes i konser-
net. Å drive miljøeffektivt vil si å utnytte ressursene best mulig med minst mulig miljøbelastning. 

I mai 2014 ble deler av DNBs virksomhet i Norge sertifisert i henhold til standarden, mens resten 
av virksomheten i Norge og Norden gjennomgikk ekstern revisjon i desember 2014 og får sitt 
sertifikat i første kvartal 2015. Arbeidet med å sertifisere resten av konsernet utenfor Norden 
fortsetter i 2015. 

DNBs miljøstyringssystem inkluderer ikke bare konsernets direkte miljøpåvirkning gjennom reiser, 
avfall og energiforbruk, men også indirekte påvirkning gjennom utlån, investeringer og innkjøp. 

DNB satte i 2014 nye miljømål knyttet til energi, avfall og tjenestereiser for perioden 2015–2017:

Energiforbruk 2015-20171)

 ▪ Hovedbygg i Norge:2) 10 prosent reduksjon i kWh fra 2014-nivå
 ▪ Øvrige bankkontorer: 8 prosent reduksjon i kWh fra 2014-nivå

 
Avfall 2015

 ▪ Fremskaffe underlag og etablere rutiner:
 – Utarbeide oversikt over avfallsmengdene og avfallsflyten i DNB
 – Etablere hensiktsmessige kontroll- og målerutiner for disse

Tjenestereiser 2015-2017
Hypotesen er at flere tjenestereiser med fly kan erstattes med bruk av samhandlingsløsningene Lync3) og/eller video. Derfor 
ønsker DNB å jobbe med å få opp bruken av disse samhandlingstjenestene. 

 ▪ Fremskaffe underlag og etablere rutiner for dagens bruk av video og Lync
 – Etablere hensiktsmessige kontroll- og målerutiner

 ▪ Kommunikasjon og opplæring av medarbeidere 

Nye mål for energi, avfall og tjenestereiser gjelder i første omgang for DNBs norske virksomhet. Mål for resten av virksomheten 
vil bli satt når tall er tilgjengelige og det kan settes et nullpunkt. Målet er å sette et nullpunkt når resten av DNBs virksomhet har 
implementert DNBs miljøstyringssystem innen utgangen av 2015.

1) Mål for reduksjon energiforbruk settes i henhold til kWh/kvm. Tidligere mål har vært knyttet til kWh per medarbeider. 
2) Bjørvika i Oslo, Solheimsviken i Bergen og Beddingen i Trondheim. 
3)  Lync er kommunikasjon som integrerer telefon, videokonferanse, nettprat og skjermdeling

Se nøkkeltallstabell for flere  
tall knyttet til kvinneandel og 
kjønnsbalanse.
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EFFEKTEN AV NYTT OG GRØNT HOVEDKONTOR

Et av DNBs viktigste tiltak for å bli mer miljøeffektiv har vært å 
samlokalisere virksomheten i Oslo i et nytt klimasmart hoved-
kontor i Bjørvika. I prosjekteringen av det nye hovedkontoret i 
2009 ble det etablert konkrete miljømål. Målene var ambisiøse 
og omfattet blant annet en halvering av energiforbruket og 
klima gassutslippene. 

Hovedpunkter i miljøplanen (2009) 
 ▪  Oppfylle kravene til energiklasse B i bygningsenergidirek-

tivet, som innebærer et årlig energiforbruk som er lavere 
enn 120 kWh/kvm. 

 ▪  I hovedsak bruke fornybare energikilder, blant annet 
termisk energi fra sjøvann. 

 ▪  Fremme valg av miljøvennlig transport gjennom beliggen-
het ved et kollektivtrafikknutepunkt, få parkeringsplasser 
og tilbud om å bruke el-biler og sykler 

 ▪  Hente miljøgevinster gjennom nye arbeidsmåter og økt 
bruk av nettmøter (Lync og video), miljøkriterier for inn-
kjøp, grønn IT og gode løsninger for kildesortering

I løpet av perioden fra 2012 til 2014 flyttet mer enn 4 000 
medarbeidere inn i DNBs nye hovedkontor i Bjørvika. Totalt 18 
bygg i Oslo er fraflyttet og arealbruken redusert med nærmere 
100 000 kvm.

Miljøregnskapet for nytt hovedkontor viser for perioden 2010-
2014 et redusert energiforbruk på ca. 45 prosent. Dette tilsvarer 
en nedgang i CO2 utslipp på 61 prosent. Imidlertid er forbruket 
av energi per kWh/kvm  uendret fra før flyttingen på ca. 228 
kWh/kvm. 

Hovedårsaken til uendret energiforbruk 
I tallgrunnlaget er det inkludert  energiforbruk som ligger uten-
for de krav som følger energiklasse B, inklusiv energi til gate-
varme, datahall, kantine og møtearealer, samt lading av el-biler. 
Miljømålet fra 2009 var basert på en portefølje bestående av 
eldre bygg med store kjellerarealer som var lite energikrevende 
sammenlignet med nåværende lokaler.

DNB Næringseiendom var ikke med i tallgrunnlaget for 2010. 

I 2010 hadde hver medarbeider sin egen arbeidsplass, mens i 
2014 hadde DNB flere ansatte per arbeidsplass. 

Et nytt bygg er komplekst og stiller store krav til kompetanse og 
struktur for effektiv energioppfølging. DNB har besluttet i sam-
arbeid med Entro og DNB Næringseiendom å installere 147 nye 
el-målere i det nye hovedkontoret i Bjørvika for bedre å kunne 
følge opp og styre el-forbruket. 

Beliggenhet ved et kollektivtrafikknutepunkt, 750 færre par-
keringsplasser og ny arbeidsmetodikk har resultert i færre og 
mer miljøvennlige jobbreiser. Kun 50 av mer enn 4 300 med-
arbeidere i Bjørvika har parkeringsplass, og dette sparer DNB 
for kostnader knyttet til leie av parkeringsplasser og utslipp som 
skyldes bruk av privatbiler. Målet om å redusere bruk av egen bil 
til jobb med 50 prosent er nådd.  

Bruk av taxi går stadig nedover og har resultert i sparte kostna-
der på ca. 1,7 millioner kroner i perioden 2010-2014, en nedgang 
på ca. 19 prosent og et stykke fra målet, som var 50 prosent

Målet om å redusere flyreiser med 10 prosent ble nådd allerede 
i 2012, med en reduksjon for Norge på 12 prosent. Også i 2013 
reduserte DNB flyreiser med i overkant av 10 prosent (for virk-
somheten i Norge totalt). 

Til tross for innføring av nye arbeidsverktøy (Lync), “clean desk” 
og innstallering av “follow me print” på alle printere, er forbru-
ket av papir i DNBs virksomhet i Norge totalt sett stabilt på 
rundt 800-850 tonn og 75-85 kilo per medarbeider. Mengden 
restavfall per medarbeider og gjenvinningsgraden er omtrent 
uendrede siden 2009. I henhold til avfallsstatistikk er avfalls-
mengden per medarbeider  i DNB lavere enn normalt for til-
svarende selskaper ellers i landet. DNB kommer ikke til å nå 
målet om en gjenvinningsgrad på 75 prosent ettersom andelen 
papiravfall, som har vært den største sorteringsposten, stadig 
går nedover. 
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DNB kompenserer for alle utslipp
DNB-konsernet kjøpte i 2014 elektrisitet fra to vannkraftverk og ett vindkraftanlegg dokumen-
tert med opprinnelsesgarantier(se faktaboks). Garantiene ble levert av ECOHZ og Markedskraft 
og kommer fra kraftprodusenter som alle har betydelige investeringsplaner innen fornybar 
energi. Leveransen på 66,1 GWh dekket hele konsernets forbruk av strøm i Norden og Baltikum. 
Gjennom kjøpet reduserte DNB sitt utslipp av CO2 knyttet til strømforbruket til tilnærmet null 
og støttet samtidig utbygging av ny, fornybar kraftproduksjon.

DNB kompenserer for sine utslipp ut over elektrisitetsforbruk gjennom kjøp av klimakvoter, 
totalt 8 400 tonn CO2. Seksjon Råvarer i Markets gjennomførte kvotehandelen på vegne av DNB. 

ANSVARLIG LEVERANDØROPPFØLGING

DNB stiller strenge krav til konsernets leverandører og hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar. 
Alle anskaffelser skal gjennomføres på en transparent måte og i henhold til konsernets etiske 
standarder, slik at alle potensielle leverandører håndteres rettferdig og likt og i henhold til kon-
sernretningslinje for anskaffelser i DNB. 

DNBs prinsipper for ivaretagelse av DNBs samfunnsansvar i leverandørkjeden (Code of Respon-
sible Business Conduct for Suppliers) stiller tydelige og strenge krav om leverandørers ansvar 
overfor underleverandører, ansvar for å følge og respektere menneskerettigheter og globale 
arbeidsstandarder, krav til miljøstyring og til etisk utøvelse av egen virksomhet. 

Det ble i 2014 rekruttert en person som skal følge opp konsernets modell for risikogruppering 
og oppfølging av leverandører, inkludert kontroll hos utvalgte leverandører. DNB vil fortsette å 
videreutvikle modellen for å integrere DNBs miljøstyringssystem i leverandøroppfølgingen. Inte-
grering vil skje gjennom opplæring internt og økt oppmerksomhet rundt miljøtemaer i samtaler 
med leverandører. 

Det er obligatorisk for alle medarbeidere i Konsernanskaffelser å delta i “Procurement Academy”, 
et program bestående av ulike moduler hvor deltagere får opplæring i hvordan DNB jobber 
strategisk med anskaffelser, kategoristyring, leverandørstyring, etikk og forhandlinger.  I 2014 
gjennomførte 24 av de totalt 34 medarbeiderne opplæringen. I løpet av 2015 vil alle medarbei-
dere ha gjennomført programmet.

DNB kjøpte i 2014 varer og tjenester fra leverandører for mer enn 11,2 milliarder kroner. Inn-
kjøpene fordeler seg på følgende hovedområder:

 ▪ IT-anskaffelser
 ▪ Eiendom, bemanning og kontorutstyr
 ▪ Markedsføring og konsulenttjenester

Ca. 170 leverandører står for 80 prosent av konsernets totale innkjøpsvolum.

Samfunnsansvarsrapport 2014 er produsert av DNB ved Samfunnsansvar og kultur / Design: Itera / Råd givning, layout og produksjon : Itera / Grafikk: Xxxxx/Itera / Foto omslag: Anne Valeur 

 
Bildet viser vindmøller på 
Ytre Vikna i Nord-Trønde-
lag, et av anleggene DNB 
har kjøpt opprinnelses-
garantier fra. Vindparken, 
som opereres av Sarepta 
Energi AS, følger nasjonale 
og EUs krav til ivaretagelse  
av miljø, habitat, fugleliv 
og biodiversitet.  DNB 
har i tillegg kjøpt opp-
rinnelsesgarantier fra 
vannkraft verkene Hol1 og 
Vittingfoss. Kraftverkene 
som begge ligger i Buske-
rud fylke opereres av hen-
holdsvis E-CO Energi AS og 
Ringerikskraft. Inntektene 
energiselskapene får fra 
DNBs kjøp av opprin-
nelsesgarantier allokeres 
til bygging av ny fornybar 
vind- og vannkraft.

Les mer om DNBs prinsipper for 
ivaretagelse av samfunnsansvar i 
leverandørkjeden

https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/code-of-conduct-suppliers-dnb.pdfhttp://
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/code-of-conduct-suppliers-dnb.pdfhttp://
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/code-of-conduct-suppliers-dnb.pdfhttp://
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TILLIT OG SAMFUNNSROLLE
Tema Enhet 2014 2013 Kommentar*

Etikk og antikorrupsjon

Antall autoriserte finansrådgivere  Antall  1 257  1 325 105 nye sertifiserte i 2014

Resultat for påstanden «Jeg har god kjennskap til konsernets etiske retnings-
linjer» i medarbeiderundersøkelsen  

Poeng  88  86 

Antihvitvasking

Medarbeidere som har deltatt på og bestått kurs i hvitvasking  Antall  4 803  4 196 Norge

Nedgang/oppgang i meldinger til ØKOKRIM med mistanke om hvitvasking og 
terrorfinansiering

%  25  1 Norge

Land-for land rapportering

Skattekostnad 1000 kr 6 471 136   187 771 

Norge 1000 kr 5 289 517 4 622 427 

USA 1000 kr  516 363  97 322 

England 1000 kr  240 813  179 525 

Sverige 1000 kr  188 335  159 884 

Singapore 1000 kr  107 840  59 357 

Polen 1000 kr  32 164  1 880 

Luxembourg 1000 kr  11 835  10 570 

Hong Kong 1000 kr  61  347 

Kina 1000 kr  6 741  10 747 

Russland 1000 kr  2 207  7 220 

Tyskland 1000 kr  9 071  4 144 

Brasil 1000 kr  647  1 314 

Chile 1000 kr  35 885  10 362 

Danmark 1000 kr  6 178  3 607 Inntektsført skatt 7.962 vedr København 
Eiendommer,ikke betalt skatt

Finland 1000 kr  -    10 979 

India 1000 kr  65  81 

Litauen 1000 kr  18 901  9 965 

Estland 1000 kr  -    -   

Latvia 1000 kr  4 513  -1 960 

Tilgang til finansielle tjenester

Deltakelse kurs i privatøkonomi - DNB i samarbeid med Røde Kors, Pøbepro-
sjektet og Voksenopplæringen i Oslo

Antall 250 330

Ta posisjonen som den beste banken for de som starter for seg selv Poeng 56 NA Merkevaretrackeren, TNS Gallup, på oppdrag for DNB.  
Nullpunktsmåling ble satt i annet kvartal i 2014. 

Safmunnsansvar og filantropi

Støtte og sponsorater Millioner 
kr

133,2 122 Støtte og sponsorater administrert sentralt fra Norge

Støtte og sponsorater som andel av driftsresultatet [2] % 0,5 Støtte og sponsorater administrert sentralt fra Norge

Andel av støtte som går til ideelle formål og forskning [2] % 1,3 Støtte og sponsorater administrert sentralt fra Norge

Omdømme

Overordnet Poeng 67,8 71,0 Score fra RepTracks omdømmemåling fjerde kvartal

Etikk Poeng 67,2 69,7 Score fra RepTracks omdømmemåling fjerde kvartal

Samfunnsansvar Poeng 69,2 73,1 Score fra RepTracks omdømmemåling fjerde kvartal

Resultat for påstanden
“Jeg har god kjennskap til

konsernets etiske retningslinjer”
i medarbeiderundersøkelsen

(poeng)

88 86

2014 2013

4 803

4 196

2014 2013

133
122

2014 2013

67,8
71,0

2014 2013

Medarbeidere som
har deltatt på og bestått

kurs i hvitvasking  
(antall)  

Støtte og sponsorater
(mill. kroner) 

Omdømmescore
RepTrak overordnet

(poeng)

* Tall for DNB-konsernet om ikke annet fremkommer.
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PRODUKT OG TJENESTER
Tema Enhet 2014 2013 Kommentar*

Produktkvalitet

Antall reklamasjoner, kundeklager og svindelsaker behandlet av reklamasjons-
enheten 

Antall  55 068  39 952 Norge

Ansvarlige investeringer

Andel av egenforvaltede investeringer overvåket iht etiske retningslinjer for 
investeringer 

% 100 100

Antall selskaper utelukket fra investeringsporteføljen iht etiske retningslinjer 
for investeringer 

Antall 63 60

Antall møter med selskaper hvor ulike temaer knyttet til samfunnsansvar og 
bærekraft har vært diskutert

Antall 30 39 Det er avholdt flere møter med samme selskap.

Ansvarlig kreditt

Antall ekvatorprosjekter Antall 8 6 Ett prosjektrelatert lån, resterende åtte er 
prosjektfinansieringer. 

Kundetilfredshet 

Kundetilfredshet personkunder Poeng 71,1 72,5 Intern måling av kundetilfredshet, skala fra 0 til 100

Kundetilfredshet storkunder Poeng 82,0 81,0 Intern måling av kundetilfredshet, skala fra 0 til 100

Reklamasjoner, kundeklager
og svindelsaker

behandlet av reklamasjonsenheten
(antall) 

55 068

39 952

2014 2013

63
60

2014 2013

8

6

2014 2013

71,5 72,5

2014 2013

Selskaper utelukket
fra investeringsporteføljen iht

etiske retningslinjer for investeringer
(antall)  

Ekvatorprosjekter
(antall) 

Kundetilfredshet
personkunder

(poeng)

* Tall for DNB-konsernet om ikke annet fremkommer.
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ANSVARLIG DRIFT OG MEDARBEIDERE

Tema Enhet 2014 2013 Kommentar*
Ansvarlig drift 
Leverandøroppfølging
Andel leverandørkontrakter inngått der DNBs prinsipper for ivareta-
gelse av samfunnsansvar er en del av betingelsene.

% 100 100

Klimasmart kontordrift 

Energi Tall for 2014 inkluderer DNBs virksomhet i Norden og 
Baltikum, tall for 2013 Norge og Baltikum.

Energiforbruk totalt GWh 87,2 95,5 Elektrisitet og fjernvarme /fjernkjøling

Energiforbruk per ansatt MWh 7,3 8,1 Elektrisitet og fjernvarme /fjernkjøling

Avfall Tall for 2014 inkluderer DNBs virksomhet i Norden og 
Baltikum, tall for 2013 Norge og Baltikum.

Totalvekt av avfall kg 1 670 403 1 633 452

Restavfall, forbrenning kg  786 972 674 882 Revidert tall for 2013

Restavfall, deponi kg 336 200 372 081

Papp/papir kg  477 401  529 272 

Glass, gjenvinning kg  15 596  12 235 

Metall, gjenvinning kg 12 730  15 880 

Plast, gjenvinning kg 7 197 2229

EE-avfall. Gjenvinning kg 17 228  8 145 

Farlig avfall/spesialavfall kg 6 752 3908

Organisk avfall, gjenvinning kg 10 202  8 740 

Treavfall kg 125 6080

Restavfall per medarbeider  kg 94,2 62,2

Gjenvinningsgrad % 32,8 35,9 I Norge er gjenvinningsgraden xx

Tjenestereiser

Flyreiser 1000 km Tall for 2014  inkluderer DNBs virksomhet i Norden og 
Baltikum, tall for 2013 tall  Norge og Baltikum. Sammen-
lignbare tall for 2014, Norge og Baltikum, er 39 875 km.

Klimagassutslipp

Totalt klimagassutslipp tonn 
CO2-ekvivalenter

17 112,0 20 267,0 Scope 1, 2 og 3. Tall for 2014  inkluderer DNBs virksom-
het i Norden og Baltikum, tall for 2013 tall  Norge og 
Baltikum. 

Klimagssutslipp per medarbeider tonn 
CO2-ekvivalenter

1,4 1,7 Scope 1, 2 og 3.Tall for 2014  inkluderer DNBs virksom-
het i Norden og Baltikum, tall for 2013 tall  Norge og 
Baltikum. 

Annet forbruk

Vannforbruk m³  56 666 NA Gjelder for tre største kontorlokasjoner i Norge; Bed-
dingen (Trondheim), Solheimsviken (Bergen) og Bjørvika 
(Oslo).

Papirforbruk 1000 kg 733 808 Norge

Antall ansatte
fordelt på land

86
80

2014 2013

87,2
95,5

2014 2013

7,3
8,1

2014 2013

Resultat for påstanden
 “DNB er en attraktiv arbeidsplass”

i medarbeiderundersøkelsen
(poeng)

Energiforbruk
(GWh) 

Energiforbruk
per ansatt

(MWh)

Norge
Amerika
Polen
Sverige

Asia
Baltikum
Europa
forøvrig

* Tall for DNB-konsernet om ikke annet fremkommer.



→

DNB SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014    NØKKELTALL   38

Tema Enhet 2014 2013 Kommentar*

Medarbeidere

Hovedindeks medarbeiderundersøkelsen (engasjementsindeks) Poeng 85,0 81,0

Resultat for påstanden «DNB er en attraktiv arbeidsplass» i medar-
beiderundersøkelsen

Poeng 86,0 80,0

Plassering som attraktiv arbeidsplass for økonomistudenter Plassering 2 2 Norge

Totalt antall ansatte Antall  12 732  13 119 

Totalt antall ansatte i henhold til regnskapet Antall  12 064  12 452

Totalt antall årsverk Antall  12 201  12 665 

Totalt antall årsverk i henhold til regnskapet Antall  11 643  12 016 

Antall ansatte fordelt på land

Asia Antall 131 101

Americas Antall 161 160

Baltikum Antall 2389 2430

Polen Antall 321 330

Europa øvrig Antall 235 417

Sverige Antall 396 378

Norge Antall  9 099  9 303 

Rekruttering og utvikling

Antall rekruttert Antall 816 440 Tall for 2013 er eks. Baltikum og Polen

Menn Antall 399 239 Tall for 2013 er eks. Baltikum og Polen

Kvinner Antall 417 201 Tall for 2013 er eks. Baltikum og Polen

<30 år Antall 409 315 Norge

30-50 år Antall 203 115 Norge

>50 år Antall 28 10 Norge

Gjennomsnittlig pensjoneringsalder Alder 62,6 61,9 Bankkonsern

Antall som avsluttet arbeidsforholdet Antall 905  1 091 

Kvinner Antall 422 523

Menn Antall 483 565

Turnover % 10,4 11,6 Andel av arbeidsstyrken som har sluttet t i løpet av året. 

Intern mobilitet Antall 401 517 Antall som har byttet jobb i Norge og gått fra utlandet 
til Norge. 

Antall nye deltakere på konserntrainee-programmet Antall 7 6

Antall DNB-ansatte som arbeider på langtidskontrakt utenfor eget 
land

Antall 76 71

Andel ansatte  som har gjennomført mål- og utviklingssamtale Prosent 96 92

Andel ansatte  som har utarbeidet mål- og utviklingsplan Prosent 91 71

Antall timer kompetanseutvikling per ansatt Timer 9 11

Kroner bruk til kompetanseutvikling per ansatt Kroner  2 795  2 841 

Antall medarbeider som har gjennomført opplæring via DNB egne 
akademier

Antall  2 783  2 773 

Antall medarbeidere som deltok på konsernets opplæringstiltak Antall  7 217  5 987 

Insentiver og kompensasjon

Gjennomsnittslønn menn[1] kr  667 697  642 400 Norge

Gjennomsnittslønn kvinner [1] kr  529 276  508 700 Norge

Kvinners lønn som andel av menns [1] % 79,3 79,2

Mangfold og likestilling

Andel kvinner i konsernledelsen % 36,4 36,4 inkludert konsernsjef

Andel kvinner ledernivå 1 % 0 0

Andel kvinner ledernivå 2 % 40,0 40,0

Andel kvinner ledernivå 3 % 25,8 28,9

Andel kvinner ledernivå 4 % 31,6 29,9

Andel kvinner ledernivå 5 % 33,7 33,1

Andel kvinner ledernivå 1-4 samlet % 30,5 29,4

Andel kvinner ledernivå 1-5 samlet % 32,2 31,5

Kvinneandel øvrig ledelse, nivå 6 og under % 46,5 48,6

Andel kvinner i styret % 37,5 50,0

* Tall for DNB-konsernet om ikke annet fremkommer.

Samfunnsansvarsrapport 2014 er produsert av DNB ved Samfunnsansvar og kultur / Design: Itera / Råd givning, layout og produksjon : Itera / Grafikk: Xxxxx/Itera / Foto omslag: Anne Valeur 
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Til styret i DNB ASA 

 
Uavhengig uttalelse vedrørende DNBs samfunnsansvarsrapport 2014 
 
Vi har utført en uavhengig gjennomgang av DNBs samfunnsansvarsrapport 2014 (Rapporten). I vår 
gjennomgang har vi benyttet relevante kriterier for bærekraftsrapportering fra Global Reporting 
Initiative (GRI), versjon G4. Vi anser disse rapporteringskriteriene som tilstrekkelige og relevante til å 
gjennomgå rapporten.   
 
Ledelsens ansvar 
DNBs ledelse er ansvarlig for å identifisere og rapportere om vesentlige aspekter knyttet til 
samfunnsansvar. Ansvaret omfatter å utforme, implementere og vedlikeholde intern kontroll som 
ivaretar selskapets rapportering om samfunnsansvar. 
 
Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om Rapporten basert på vår kontroll. 
 
Vi har foretatt våre kontroller og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag 
”ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk 
informasjon”. Innenfor rammene av denne standarden har vi planlagt og utført kontrollhandlinger for 
å oppnå moderat sikkerhet for at Rapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, herunder at 
Rapporten er utarbeidet i overensstemmelse med kriteriene.  
 
Vårt arbeid har omfattet følgende kontrollhandlinger:  

 Intervjuer med nøkkelpersoner i rapporteringsarbeidet. 
 Innsamling og gjennomgang av relevant informasjon som støtter fremstillingen i Rapporten. 
 Vurdering av informasjonen i Rapporten, herunder en gjennomgang av konsistens i 

informasjonen som rapporteres. 
 Vurdering av konsistensen mot rammeverket til GRI. 

 
Vi mener at vårt arbeid gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse med moderat sikkerhet. 
 
Det er ikke testet om retningslinjer er implementert. 
 
Konklusjon  
Vi har ved utførelsen av våre kontroller ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at 
Rapporten inneholder vesentlig feilinformasjon, herunder at Rapporten i all vesentlighet er utarbeidet 
i overensstemmelse med kriteriene DNB har fremstilt i Rapporten.  
 
Oslo, 11.03.2015 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
 
 
Eli Moe-Helgesen 
Statsautorisert revisor  
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