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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. En udvikling der i sidste ende også har en negativ indvirkning på miljøet.
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,
artikler i JAK–bladet, information på kundemøder mv. Derudover er Folkesparekassen indrettet efter JAKs
principper. Det vil sige, at kunderne ikke får rente på indlån og garantkapital. Modsat er der mulighed for at låne
til en lavere rentesats, hvilket igen betyder, at der skal produceres eller arbejdes mindre for at tjene til betaling
af renterne.
Renten for lån i Folkesparekassen skal alene dække omkostningerne til administration samt sikring af en
passende stødpude i form af egenkapital. Der er ingen aktionærer eller andre interesser, der skal tilgodeses.
3. Miljø
Ved en omlægning af økonomien jf. JAKs ideer vil der blive større økonomisk råderum hos virksomheder og
forbrugere til at tænke og handle miljørigtigt. Det må dog forventes, at der er lang vej igen, inden en sådan
omlægning vil kunne finde sted - hvis det nogensinde sker fuldt ud. Derfor tager vi også direkte ansvar i
Folkesparekassen, når det gælder en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer. Det sker ved, at vi
understøtter tiltag, der forbedrer og skåner miljøet.
Vi har en grøn produktlinje, hvor lån til grønne og bæredygtige formål tilbydes til en særlig lav rente. Blandt
andet afhænger renten på billån af bilens brændstofforbrug og ikke af udbetalingens størrelse. Ved lån til bolig er
renten lavere, hvis boligen mindst opfylder 2015-kravene til lavenergi. Målet er at gøre det billigere for den
enkelte kunde at vælge disse løsninger.
Derudover vælger Folkesparekassen selv grønne løsninger, hvor det er økonomisk forsvarligt. Det drejer sig
blandt andet om grøn el, svanemærkede tryksager, økologisk mad til arrangementer, økologisk kaffe i
automaten, bionedbrydelige reklamekuglepenne mv.
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4. Bæredygtige projekter
Folkesparekassen anser det som vigtigt, at der bredt i samfundet arbejdes for at finde nye veje, der kan føre til
en mere stabil økonomisk udvikling og et bedre miljø. Derfor støtter vi forskning og projekter, der har til formål
at finde bæredygtige løsninger.
Vi støtter JAK Danmark økonomisk. Derudover tilbyder vi ØKOLån med en særlig lav rente til alternative
projekter. Endvidere er Folkesparekassens sponsorater i vid udstrækning også målrettet grønne og bæredygtige
formål.
5. 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.
6. Medarbejdernes trivsel
Folkesparekassens medarbejdere yder en stor og engageret indsats. Arbejdet udgør for de fleste en væsentlig
del af hverdagen. Derfor har vi 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 og frugtordning.
Derudover er der indført flekstidsordning med gode muligheder for at skabe balance mellem arbejdsliv og
privatliv.
7. Offentliggørelse
Nærværende politik for samfundsansvar offentliggøres på Folkesparekassens hjemmeside.
8. Årlig gennemgang af politikken for samfundsansvar
Bestyrelsen gennemgår politikken for samfundsansvar en gang om året med henblik på at tilpasse politikken til
Folkesparekassens udvikling.
Silkeborg, den 23. maj 2018
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