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2. Baggrund 
Bæredygtighed i form af en grøn dagsorden er i stigende grad på den politiske dagsorden og 

på tidsåndens dagsorden. Bæredygtighed i et 360 graders perspektiv – og som en del heraf 

den grønne dagsorden – er et væsentligt punkt på Kreditbankens dagsorden og dermed også 

en del af bankens forretningsmodel med henblik på at forblive en holdbar, lokal bank – et hol-

depunkt, der skaber værdi til mennesker. 

 

Nærværende politik vil være dynamisk. Den vil således udvikle sig i takt med, at Kreditbanken 

konkretiserer/justerer sine mål om bæredygtighed som følge af ansvarlighed over for miljøet, 

som følge af social ansvarlighed og/eller som følge af økonomisk ansvarlighed. Derudover vil 

banken indrette sig efter og efterleve den lovgivning, der i øvrigt måtte sætte rammerne for 

bæredygtighed. 
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3. Kreditbankens forretningsmodel og bæredygtighed  
 

Kreditbankens vision 

Kreditbanken vil 

 

• have en sund virksomhedskultur og være en solid og robust bank, der skaber værdi til 

aktionærerne gennem holdbare og konkurrencedygtige resultater 

• aktivt imødekomme kundernes behov for holdbare finansielle ydelser og løsninger og 

være kendt for at være fleksibel, ansvarlig og nærværende 

• være en rigtig god arbejdsplads for glade og dygtige medarbejdere, der kan og vil ar-

bejde sammen inden for rammerne af bankens mening og værdier 

• arbejde på grundlag af en enkel forretningsmodel, hvor banken principielt kun tager ri-

sici på kreditområdet (med fokus på samtidig at minimere disse risici) 

• prioritere og fokusere på at være bæredygtig i forhold til den omverden, banken er en 

del af. 

 

 

Kreditbankens hovedmål/dna og fravalg for relationer til omverdenen 

Kreditbanken vil prioritere og fokusere på at være bæredygtig i forhold til den omverden, 

banken er en del af. 

 

Kreditbanken  

 

• ønsker at skabe et godt omdømme og positive relationer til interne og eksterne interes-

senter, herunder kunder, presse, medarbejdere, investorer og den brede offentlighed. 

For det styrker bankens position på markedet. Bankens kommunikation skal derfor af-

spejle bankens værdier, mening og vision 

• ønsker at tage del i den grønne omstilling, idet banken vurderer, at den finansielle sek-

tor kan spille en afgørende rolle i omstillingen mod mere bæredygtighed – kapitalmæs-

sigt, energimæssigt og holdningsmæssigt. 

 

 

Politikker og beredskabsplaner 

På alle lovkrævede og af bestyrelsen fastsatte områder vil banken understøtte sin forret-

ningsmodel med politikker og beredskabsplaner, der er godkendt af eller forelagt bestyrel-

sen. Politikkerne skal indeholde bl.a. bankens strategiske profil. 

 

 

Fravalg 

Kreditbanken 

 

• ønsker ikke at udbyde produkter og ydelser, der er særligt risikofyldte eller på kant 

med god etik, fordi banken vil forebygge suboptimering og motivationen til at kunne 

indgå forretninger på bekostning af etik og faglighed. Som en konsekvens heraf ønsker 

banken ikke et private-banking-koncept, at tilbyde corporate- and investment-banking 

og at indgå aftaler om correspondent-banking, idet sådanne vurderes at kunne impli-

cere skattetænkning og/eller forøget risiko for hvidvask af penge. 

 

4. Kreditbankens rammesætning af bæredygtighed 
Kreditbanken vil løbende forholde sig til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og fo-

kusere sin indsats på de mål, banken konkret kan/vil kunne gøre noget ved. 
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FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere 

på FN- topmødet i New York den 25. september 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 

og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og 

planeten, vi bor på. 

 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at af-

skaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed 

til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at 

fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerska-

ber. 

 

Dagsordenen anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikker-

hed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at 

opnå holdbare udviklingsresultater. 

 

5. Bankens ønskede proces for generelt at integrere og fastholde 

bæredygtighed  
Kreditbanken vil konkretisere handlinger i forhold til at kunne være bæredygtig i den om-

verden, banken er en del af. Banken vil i 2022 prioritere bankens indsatser på området 

frem mod 2024 i en fase 1 og 2 og i 2022 implementere fase 1. 

 

Indtil videre vil banken som minimum  

 

• forfølge de opfordringer, som Finans Danmarks bestyrelse har opfordret medlemmerne 

at følge 

• fokusere/agere på 6 af FN’s 17 verdensmål 

• integrere/fastholde bæredygtighed på investeringsområdet (disclosureforordningen) 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://globalnyt.dk/content/fns-verdensmaal-en-oversigt-over-de-17-verdensmaal&psig=AOvVaw2y_TDeVjcp94iiv2i3_xoK&ust=1613982952622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCayZbJ-u4CFQAAAAAdAAAAABAE
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Banken vil forfølge de opfordringer, som Finans Danmarks bestyrelse har opfordret 

medlemmerne at følge 

Banken vil 

 

• integrere bæredygtighed i processer – både strategisk og operationelt 

• sætte flere grønne produkter på hylden – både låne- og investeringsprodukter. Målet er 

at bæredygtige produkter bliver standardtilbuddet frem for niche 

• gennemføre bæredygtighed i egen forretning – med henblik på at minimere eget ener-

giforbrug 

• have klar og troværdig dokumentation og kommunikation om bæredygtighed – bl.a. 

ved at bruge sammenlignelige og underbyggede opgørelsesmetoder 

• offentliggøre CO2-aftryk og fastlægge mål for fremtidige reduktioner 

• foretage en ambitiøs CO2-screening. Vurdere om større engagementer er økonomisk 

bæredygtige i verden med øget CO2-beskatning. 

 
 

Fokusere/agere på 6 af FN’s 17 verdensmål 

I relation til bæredygtighed vil Kreditbanken indtil videre primært fokusere/agere i forhold til 

de følgende verdensmål: 

 

 

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at 
fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder 

og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoref-
fekt på tværs af alle andre udviklingsområder.  

 

 
Kreditbanken  
 

• vil bidrage til ligestilling mellem kønnene 

• vil løbende måle på kønsdiversitet og ved at sikre, at der opstilles måltal for det under-

repræsenterede køn. 

 

 

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst 
ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er 
gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette. Det er samtidig vigtigt at 
indsætte effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, slaveri og menneskehan-
del. Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og 
mænd i 2030. 
 

 
Kreditbanken vil bidrage til vækst i samfundet 
 

• ved at samarbejde om en finansiel infrastruktur 

• ved at stille finansiering til rådighed for bankens kunder. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.verdensmaalene.dk/maal/8&psig=AOvVaw1HJXVFZcFvihQMME5G-UQ-&ust=1614868575382000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCL1bCslO8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/ligestilling-mellem-koennene/&psig=AOvVaw3RzVlBd5aROEzBr8YmAmO5&ust=1614867871449000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDa_OCplO8CFQAAAAAdAAAAABAE
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En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer, og stigningen i udledningen af 
drivhusgasser skaber drastiske ændringer i vores klimasystem. Det har en synlig effekt på 
alle kontinenter. 

 

 
Kreditbanken vil  
 

• gå i dialog med kunderne om, hvordan de kan reducere energiforbruget i boliger/ejen-

domme 

• reducere eget energiforbrug. 

 

 

At gøre byer sikre og bæredygtige betyder at garantere adgang til sikre og billige boliger 
samt opgradere beboelse i slumkvarterer. Bæredygtighed indebærer også investeringer i of-
fentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og by-
styring, på en måde, hvorpå der opnås både større deltagelse og inddragelse.  

 

 
Kreditbanken  
 

• vil i lokalområdet engagere sig i kunderne for at skabe holdbare økonomiske løsninger. 

Nøgleordene er kvalitet, faglig dygtighed, pålidelighed, ordentlighed og tillid 

• vil aktivt reducere egen miljøbelastning i lokalområdet. 

 
 

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fod-
aftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og 
ressourcer på.  
 
Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og 
forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, 
virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. 
 

 
Kreditbanken 

 

• vil tilbyde sine kunder et bredt sortiment af produkter, men samtidig produkter, som 

banken selv forstår og kan stå inde for 

• vil minimere energi-/ressourceforbruget og sætte flere grønne produkter på hylden. 

 

 

Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprin-
cipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling.  
 
Verdensmålene for bæredygtige udviklingsmål vil søge at reducere alle former for vold, og 
gennem samarbejde med regeringer og lokalsamfund finde varige løsninger på konflikter 
og usikkerhed. Styrkelse af retsstatsprincipper og fremme af menneskerettigheder er helt 
central for denne proces. Det samme gælder begrænsning af ulovlige våbenstrømme og 
større inddragelse af udviklingslande i globale beslutningsorganer. 
 

 
 

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://verdensbedstenyheder.dk/wp-content/uploads/2017/06/Verdensm%C3%A5l-single-2016-01-11-1.jpg&imgrefurl=https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/baeredygtige-byer-og-lokalsamfund/&tbnid=jzhagf1Ri82iJM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI6IOD58r67gIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=U6wfrbvDhh1w3M&w=939&h=939&itg=1&q=verdensm%C3%A5l%2011&hl=da&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI6IOD58r67gIVAAAAAB0AAAAAEAc
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Kreditbanken  
 

• vil drive banken på grundlag af en forretningsmodel, der har en lav, residual risiko for 

at kunne misbruges til hvidvask og finansiering af terrorisme 

• vil forebygge (og forhindre) økonomisk kriminalitet og fokusere på, at enhver aktivitet i 

banken sker inden for gældende lovgivnings såvel rammer som ånd 

• vil skabe værdi til mennesker på en ordentlig og redelig måde. 

 

6. Bankens ønskede proces for at integrere/fastholde bæredygtig-

hed på investeringsområdet (disclosureforordningen) 
 

Banken henviser til politikken ’Proces for at integrere/fastholde bæredygtighed på investe-

ringsområdet (disclosureforordningen)’. 

 

 

7. Logbog 

Politikken er ny og gælder fra 10. marts 2021. 

Politikken, der afløser en gældende fra 10. marts 2021, gælder fra 8. december 2021. 

Politikken, der afløser en gældende fra 8. december 2021, gælder fra 26. januar 2022. 

Politikken, der afløser en gældende fra 26. januar 2022, gælder fra 12. maj 2022. 

 


