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Agenda
 HVEM er DNB?

 HVORFOR virksomhetsstyring er så viktig?

 HVA er virksomhetsstyring i DNB – struktur og innhold?

 HVORDAN operasjonaliserer vi dette i DNB 



2,1 mill. personkunder i Norge
221 000 bedriftskunder i Norge

24,3 mrd. kroner i nettoresultat i 2018

Til stede i 17 ulike land
9 225 ansatte

Verdensledende i flere bransjer



Konsernsjef
Kjerstin Braathen

Corporate 
Banking

Personal 
Banking

Konsernfinans

Group 
Compliance

Technology & 
Services

Communication

Markets Payments & 
Innovation

Wealth 
Management

People

Risikostyring
Konsern

Corporate Center

Organisasjonskart



DNB strategiske mål og verdier – grunnmuren

De beste kundeopplevelsene og nå finansielle mål
vi er ansvarlige, nysgjerrige og modige



Langsiktig verdiskapning for 
våre aksjonærer

 Avkastning på egenkapitalen 
over 12%

 Utbyttepolitikk 
 God eierstyring og ledelse

«God virksomhetsstyring er vår ‘license to operate’. Den er en 
forutsetning for å skape langsiktige verdier for våre aksjonærer 
og for å sikre at vår virksomhet er bærekraftig over tid.»  
(Styreleder O. Svarva, DNB Virksomhetsstyring i DNB, dnb.no/bærekraftsbibliotek)

Samfunnsansvar i alle
beslutningsprosesser

 Bidra til samfunnsutviklingen 
 Konkrete mål og tiltak til 

utvalgte FN bærekraftsmål
 Ta hensyn til klima, miljø og 

sosiale forhold

Redelig og åpen

 kundens behov først
 Åpenhet om vår 

virksomhet –
kommunikasjon og 
rapportering

Omverdenens tillit -
mulighet til å påvirke
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Tillit





Virksomhetsstyring – struktur og innhold 
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Viser 
overordnede

rammer for  all 
styring av 

virksomheten

Ytterligere presisering av 
detaljer i overliggende 

standarder og vesentlige 
regelverk

De viktigste 
arbeidsprosessene
detaljert på et nivå 
som viser vedtatt 

måte å gjøre ting på 

Viser rammeverket for 
forretningsdriften for 

de vesentligste 
områdene

Detaljerer
prinsippene i den 

overordnede 
policy



 Fastsette retning

Konsernets årlige evaluering 
av strategi
- Rammebetingelser
- Overordnede mål 
- Veivalg og prioriteringer

Finansielle planer i Target 
Process – handlingsplaner 
og allokere ressurser

Styringsprosessen
 Gjennomføre

Operasjonalisere strategien 
i tråd med handlingsplaner, i 

samsvar med 
virksomhetsstyring gitt i 
policier, standarder og 

instrukser
Løypemelding gjennom 

business review og 
prognoser

 Måle og evaluere

Måle og vurdere finansielle 
og ikke-finansielle 

resultater
KPI prosessen

Gevinstrealisering

Samfunnsansvar og 
bærekraft viktige KPI’er

10



FNs bærekraftmål – fokus for DNB
FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet
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…DNB har mange roller
 Kapitalforvalter
 Investor
 Utlån
 Anskaffelser
 Arbeidsgiver

...inkludert i det vi gjør
 Ansvarlige investeringer
 Kjønnsbalanse i lederroller
 #huninvesterer
 Oppstartsloser for gründere
 Matsvinn og kjøttfri mandag
 Ansvarlige innkjøp
 Ansvarlige utlån
 Grønne obligasjoner
 Re-skill/up-skill -

kompetanseløft



1. Styringsprinsippene – Code of Conduct - Prinsipper for Samfunnsansvar – Ansvarlige 
investeringer 
 Ekskluderingsbestemmelser for hva DNB investerer i 
 Eierskapsutøvelse ved DNB Kapitalforvaltning og Råd for ansvarlige investeringer

2. Utlån - Kreditt prosessen – Kredittregelverk bedriftskunder - ESG vurderingsverktøy 
 miljø, klima, menneskerettigheter, korrupsjon og etikk, eierstyring vurderes i kredittprosessen
 Retningslinjer for bransjer
 Kan styre kapital  – incentiver for å tenke bærekraft i prising 

3. Innkjøp ca 11mrd årlig - Ansvarlige innkjøp
 Stor innkjøper – stor påvirkningskraft – fokus på ansvarlig virksomhetsstyring 
 Revisjoner av bærekraft hos utvalgte leverandører – fokus på å veilede – forbedring og læring

Bærekraft i virksomhetsstyringen 
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Består av 10 prinsipper/ 
kjøreregler 
(se neste sider) 

Sikkert som banken

Know:Risk

GDPR

AML

t

Virksomhetsstyring

Code of Conduct

Samfunnsansvar
E-lærings app

Quiz

Tester

Oppfølging av 
gjennomføring

Kahoot - bibliotek

Dilemmatrening

Workshops
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Intervjuer sentrale dokumenteiere



 Key Performance Indicators (KPI) 
 Finansielle mål – løypemelding 
 Strategiske mål
 Risiko og etterlevelse
 Samfunnsansvar og bærekraftsmål

 Finansiell planprosess – Target Process
 Balansere de langsiktige mål/ambisjoner og realisme, samtidig kvartalsvis 

demonstrere at vi er på rett vei
 Prioritere langsiktig lønnsom og bærekraftig verdiskaping ved allokering av 

ressurser – henge sammen med strategiske prioriterte posisjoner

Måling og evaluering
Fremadskuende - er vi på rett vei?
Tilbakeblikk - hva lærte vi?
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 God virksomhetsstyring som etterleves skaper 
trygghet for samfunnet, kunder, myndighetene og 
våre ansatte 

 Aktivt ta samfunnsansvar og fokus på bærekraft

 Viser de ansatte deres handlingsrom

 Gir oss tydelige styringssignaler – løypemelding, 
evaluering og måling, bidrar til mer effektiv bruk av 
knappe ressurser

 Viktig for å utøve godt lederskap 

 Tonen settes fra toppen
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Er det da klart hvor man skal, hvorfor og hvordan?
- har vi forstått det samme budskapet likt?
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