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- Gert R. Jonassen, Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank

”…. Det er vigtigt, hvordan vi bliver opfattet blandt 
danskerne og vores kunder. Men det er mindst 
ligeså vigtigt, hvad vi gør. Derfor vil vi fortsætte 
med at arbejde benhårdt på at få bæredygtighed 
integreret endnu mere i vores kerneforretning, 
hvilket er et centralt led i bankens 
bæredygtighedsstrategi".





Beskrivelse: Arealudnyttelse er ofte en glemt enhed når vi snakker 
bæredygtighed, en optimering af arealet vil reducere alle 
påvirkninger bygningerne har på samfundet. Her er det muligt at 
indtænke tvær-funktioner. Ved større stabsbygninger vil det 
eventuelt kunne give incitament til åbne kantinerne op til de 
offentlige, som restaurant eller cafe og derved undertrykke bygning 
udledningerne dertil. Samtidig skaber arealudnyttelse fokus på 
optimering af intern brug af bygningerne. Kontor layout: åbne kontor 
landskaber har stor positiv effekt på samarbejds-aktiviter, dog er der 
udfordringer ved udførsel af opgaver der kræver koncentration, 
arbejde der er alternativt til computere samt hvile og rekreation. 

Vurdering: Området har en stor positiv påvirkning på økonomi, miljø 
og trivsel og kunde synlighed. Det tager dog en stor mængde tid at 
implementere. Det læner sig op at elementer fra AL^2 principper. Vi 
ser også at adfærdsændringen vil ske forholdsvis let, da vi stor positiv 
erfaring med optimering af vores primær-areal i AL^2 filialerne.

Målsætning:
Gennemsnit areal pr. medarbejder i filialer og stabe pr. 2020 
hhhfm.dk er Brutto; 56,9 m2 og netto 47,7 m2 fra 90 datasæt og 928 
medarbejdere.

Regenerativ; 25 kvadratmeter pr. ansat, Primær arealfordelingen er 
på mere end 70%

Bæredygtig; 40 kvadratmeter pr. ansat, Primær arealfordelingen er 
på mere end 60%

Grøn; 45 kvadratmeter pr. ansat

















Bæredygtighedsudvalg
Direktion, vicedirektører, risikoansvarlige, 

Branding & Kommunikationsdirektør, 
bæredygtighedsansvarlige. 

Ansvarlig Bolig og ejendomme 
Asger Friis Pedersen

Sporansvarlig Kapitalforvaltning
Peter Normand

Sporansvarlig Intern bankdrift
Martin Vorstrup Højgrav-Huus

Ansvarlig Bil
Jesper A. Nielsen

Ansvarlig investering
Thor Rasmussen

Ansvarlig AL Finans
Johan Plougaard

FN’s principper Klimaregnskab

Strategiske indsatser for central projektgruppe

Ansvarlig LIFI Reporting
Jane Boye Holm + Jesper Lerche

Central projektgruppe
Bæredygtighedsansvarlige, Rasmus Hjorth Sørensen fra CRO, Kim Højbjerg Hansen fra CFO og Martin Vorstrup Højgrav-Huus fra FM

Sponsor: Branding & Kommunikationsdirektør

Ansvarlig Hvidvask og Compliance
Rikke Sand Kirk og Lis Hegelund

Sporansvarlig Indlånsoverskud
Carsten Hammershøj

Ansvarlig HR
Sarah Vinnes

Ansvarlig Kunder og Samfund
Branding & Kommunikation

Involverede aktører 



Grøn omstilling gjort enkel - Arbejdernes Landsbank (al-bank.dk)

https://www.al-bank.dk/erhverv/groen-omstilling




Erfaringer 

▪ Start med at få inspiration fra andre 
dygtige virksomheder – se CSR.dk 
mv.

▪ Skab et overblik over involverede 
aktører 

▪ Find ud af hvilken relation de har til 
CSR/Samfundsansvarsrapporten

▪ Skab flere aktører i netværket og 
indrullér dem aktivt, så de kan 
bidrage til at tage vigtige valg



Ny strategi for bæredygtighed

Omverdenens og myndighedernes krav og 
forventninger til en ansvarlig bank er de senere år 
øget betydeligt, og samfundsansvar og 
bæredygtighed handler i dag om meget mere end 
løse hensigtserklæringer om at ville gøre noget 
godt for samfundet. I dag skal indsatserne kunne 
måles, ligesom resultaterne skal kunne 
dokumenteres – og dette har derfor været en 
central af den nye strategi.

Den nye strategi blev i 2020 præsenteret for og 
godkendt af bankens bestyrelse, og som følge 
heraf blev bankens politik for samfundsansvar og 
bæredygtighed opdateret. Strategien vil danne 
basis for arbejdet med samfundsansvar og 
bæredygtighed frem mod 2025.



Strategiske 
indsatsområder

Bæredygtig kredit 

Indarbejde en metode til 
at måle klimaaftrykket på 
baggrund af bankens 
udlån med henblik på at 
kunne sætte 
reduktionsmål. 

Bæredygtig 
kapitalforvaltning

Implementere 
investerings-processer, 
hvor bæredygtighed er et 
bærende element i de 
investeringspolitikker, der 
ligger bag bankens 
diskretionære mandater

Bæredygtigt 
indlånsoverskud

Implementere en 
bæredygtig strategi for 
den del af bankens 
indlånsoverskud, hvor 
omlægning af 
investeringer er mulig

Bæredygtig intern 
bankdrift 

Implementere en strategi 
for mennesker, 
infrastruktur, kultur og 
ansvarlig forvaltning af 
klodens ressourcer, der 
bidrager til at mindske 
klimapåvirkningen.















Erfaringer

▪ Undersøg markedet grundigt inden 
køb

▪ Skab et strategisk partnerskab med 
din leverandør

▪ Sæt struktur på indsatsen - hvordan 
sikre i at projektet skaber værdi og 
resultater



Spørgsmål


