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1. Indledning
I medfør af anbefalingerne for God Selskabsledelse har Folkesparekassen valgt at følge anbefalingen om at
opstille en politik for samfundsansvar.
Politikken tager afsæt i Folkesparekassens grundholdninger og værdier. Den fastlægger retningslinjerne for
Folkesparekassens samfundsansvar, og hvorledes disse omsættes til handlinger.
2. Samfundsøkonomi
Folkesparekassens virksomhed bygger på JAKs ideer om et rentefrit pengesystem. Det vil sige et system, hvor
udgangspunktet er, at man ikke skal kunne tjene penge på at have penge. Det er et system, hvor der ikke er
spekulation, og hvor pengenes værdi til enhver tid afspejler de realværdier, der er skabt i samfundet. Herved
kan økonomiske bobler og finansielle kriser undgås. Samtidig undgås akkumulerende kapitalkoncentrationer
med større og større krav til afkast. Krav som skal honorereres via stadigt stigende produktivitet og øget
arbejdsindsats. Det er en udvikling, der også har en negativ indvirkning på miljøet og som skaber stor social
ulighed i verden med mange fattige og nogle få ekstremt rige.
I Folkesparekassen arbejder vi for at gøre opmærksom på problemstillingerne i den økonomiske udvikling
herunder den afledte indvirkning på miljøet og kapitalens fordeling. Konkret via opbakning til JAK Danmark,
information til kunder mv. Derudover er Folkesparekassen indrettet efter JAKs principper. Det vil sige, at
kunderne ikke får rente på indlån og garantkapital. Til gengæld er der mulighed for lavere rentesatser på lån til
bæredygtige formål. Der er ingen aktionærer eller andre interesser, der skal tilgodeses.
Folkesparekassen er medlem af den internationale organisation GABV, Global Alliance for Banking on Values.
Organisationen arbejder for en bæredygtig økonomisk udvikling, bedre miljø og afskaffelse af fattigdom i verden.
Ved at være en aktiv del af en stor verdensomspændende bevægelse medvirker Folkesparekassen også den vej
til at skabe nogle af de forandringer, verden har brug for.
3. Bæredygtig udvikling – FN’s 17 verdensmål
Folkesparekassen ser det som en vigtig opgave både direkte og indirekte at bidrage til opfyldelse af FN’s 17
verdensmål. Det sker blandt andet ved at tilbyde attraktive finansieringsmuligheder til erhvervsvirksomheder,
der bidrager til verdensmålene. Konkret tilbyder sparekassen verdensmåls-lån til virksomheder, der arbejder
herfor. I forhold til private kunders valg af bolig og bil tilbyder Folkesparekassen grønne produktlinjer, der gør de
mest klima- og miljøvenlige valg til de billigste at finansiere. Når det drejer sig om formuepleje og
pensionsopsparing tilbydes løsninger, der baserer sig på investeringer i selskaber, der både tager ESG-ansvar og
ansvar i forhold til FN’s verdensmål.
Derudover vælger Folkesparekassen selv i vid udstrækning grønne løsninger. Det drejer sig blandt andet om online-møder til afløsning for fysiske møder, reduktion af brug af kopimaskinen, grøn el, svanemærkede tryksager,
økologisk mad til arrangementer, økologisk kaffe i automaten, bionedbrydelige reklamekuglepenne mv.
Derudover det planen, når udbuddet er til stede i markedet i tilstrækkeligt omfang, at investere i grønne
obligationer i stedet for almindelige obligationer, i sparekassens egenbeholdning.
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4. Moral og gennemsigtighed
Det er Folkesparekasses holdning, at pengeinstitutdrift er et samfundsanliggende. Vi er til for kunderne og for at
få pengene til at flyde mellem borgerne – fra dem, der har penge i overskud – til dem, der har brug for at låne.
Den økonomiske udvikling i samfundet afhænger blandt andet af, hvor let og hvor billigt denne opgave
gennemføres. Derudover er vi bevidste om, at andre mennesker har betroet Folkesparekassen deres penge. Det
har vi stor respekt for og mener derfor, at det fordrer høj moral og gennemsigtighed fra Folkesparekassens side.
I forhold til gennemsigtighed er det planen at offentliggøre CO2 aftrykket af aktiviteterne bag udlån og
kundernes investeringer samt sparekassens egenbeholdning af obligationer. Dette vil finde sted, når fra EU’s
entydige taksonomi herfor er på plads.
Folkesparekasser tilbyder kunderne investeringer både for frie midler og pensionsmidler, hvor der
investeringssammensætningen på forhånd er screenet i forhold til såvel ESG mål samt FN’s verdensmål.
Kunderne har adgang til oversigter over de virksomheder, deres penge er investeret i.
5. Medarbejdernes trivsel
Folkesparekassens medarbejdere yder en stor og engageret indsats. Arbejdet udgør for de fleste en væsentlig
del af hverdagen. Derfor har sparekassen som arbejdsgiver også en forpligtelse til at sikre en god og stabil
arbejdsplads med arbejdsglæde og trivsel.
Det er holdningen, at alle medarbejdere skal behandles ordentlig og med respekt. Det er ikke det samme som,
at der ikke stilles rimelige krav. Der er vide muligheder for kompetenceudvikling og uddannelse. Derudover ledes
gennem involvering, information og arbejdsdeling. Der er opmærksomhed på stresssymptomer og andre
situationer, hvor en medarbejder har det dårligt. Konkret tilbydes bl.a. sundhedsforsikringer, tandforsikring og
frugtordning. Derudover er der indført flekstidsordning med gode muligheder for at skabe balance mellem
arbejdsliv og privatliv.
6. Offentliggørelse
Nærværende politik for samfundsansvar offentliggøres på Folkesparekassens hjemmeside.
7. Årlig gennemgang af politikken for samfundsansvar
Bestyrelsen gennemgår politikken for samfundsansvar en gang om året med henblik på at tilpasse politikken til
Folkesparekassens udvikling.
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