
Redegørelse om samfundsansvar 2012 
 
Frøs Herreds Sparekasse har gennem mange år haft fokus på samfundsansvar, hvilket er 
synlig gennem sparekassens Idégrundlag: 
 
”Frøs Herreds Sparekasse er et selvstændigt pengeinstitut, hvor ingen aktionærer skal have udbytte. 
Vi koncentrerer vores kræfter på at betjene vores kunder på den bedste måde og fremme vækst og 
beskæftigelse i lokalområdet”. 
 
Samfund og lokalt engagement 
Som selvstændigt pengeinstitut lader vi penge blive og arbejde i lokalsamfundet. Frøs støtter 
vækst og sunde initiativer. Det betyder bl.a., at Frøs afsætter penge til at skabe nye 
arbejdspladser, bevare bestående, hjælpe iværksættere og give virksomheder mulighed for at 
låne penge til en meget fordelagtig rente. Frøs afsætter puljer til erhvervslivet, mindske CO2 
udslippet og give første gangs huskøbere mulighed for at komme ind på boligmarkedet. 
Desuden afholder og støtter Frøs Herreds Sparekasse en række arrangementer til gavn for 
lokalsamfundet. 
 
Støtte til sport og lokalområdet 
Frøs Herreds Sparekasse støtter ca. 150 sportsklubber og foreninger gennem sponsorater. Vi 
har en målsætning om at støtte sunde initiativer og vækst i lokalområdet. Sponsorater er et 
vigtigt element i denne målsætning. Et aktivt foreningsliv betyder meget for de små samfund, 
således at det er attraktivt at bo og arbejde i området. Det skaber fællesskab og trivsel, derfor 
vælger Frøs at støtte mange klubber og foreninger. 
 
Hvert år uddeler Frøs Herreds Sparekasse lederpriser i alle de områder, hvor sparekassen har 
en afdeling. Denne pris gives til en frivillig leder, der har ydet en stor indsats i en klub eller 
forening. Desuden afholder Frøs en række motionsløb og andre stævner så som beachvolley 
cup, der gavner sundheden og fællesskabet.  
 
Skoler og viden 
For at støtte uddannelse og øge viden i lokalområdet har Frøs Herreds Sparekasse løbende 
praktikanter fra folkeskolen og fra finansøkonomstudiet. Frøs samarbejder med både 
folkeskoler, handelsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner og stiller gerne 
medarbejdere til rådighed i form af foredrag og bidrag i den generelle undervisning. 
Viden er ligeledes afgørende for at drive en sund virksomhed, derfor har Frøs Herreds 
Sparekasse afholdt vækstseminarer bl.a. med deltagelse af den daværende statsminister Lars 
Løkke, Rasmussen, adm. direktør for Danfoss Niels B. Christiansen, regionsformand Carl Holst 
og coach B. S. Christiansen. 
 
Vækst og udvikling 
Foranlediget af finanskrisen har Frøs lavet en vækstpakke på samlet 200 mio. kr. til attraktiv 
finansiering for at skabe og fastholde arbejdspladser i vores lokalområde. Herunder afsat en 
pulje på 50 mio. kroner til Grøn Energi lån, for at bakke op om finansiering af fremtidens 
potentielle alternative energikilder. 
 
Sunde virksomheder og udvikling skabes af ildsjæle, derfor anerkendte alle medarbejdere i 
Frøs Herreds Sparekasse andre ildsjæle i vores lokalområde i forbindelse med vores kåring i 
2011 som Europas bedste arbejdsplads med en buket og god omtale i de lokale medier, netop 
for at sætte fokus på de gode initiativer og indsatser mennesker gør. 
 
 



 
Boligmarkedet 
Det er svære tider på boligmarkedet, hvilke også har stor indflydelse på væksten i Danmark. 
Derfor indeholder vækstpakken ligeledes puljer, som skal sætte gang i boligmarkedet. Frøs har 
med vækstpakken afsat en pulje med Byggekredit, hvor puljen er 75 mio. til, der ønsker at 
bygge nyt eller udvide bestående bolig. Derudover er der afsat en pulje på 75 mio. kroner til 
attraktiv finansiering ved udskiftning eller anskaffelse af bil. 
 
Almen samfundsudvikling 
Af øvrige tiltag kan nævnes støtte til Kræftens Bekæmpelse ved deres kampagner, i december 
var alle mails fra Frøs Herreds Sparekasse forsynet med julemærke, hvor beløbet går til 
landets julemærkehjem for særlig udsatte børn. Frøs ansætter ligeledes medarbejdere på 
særlige vilkår, i arbejdsprøvning og fleksjob. 

 
Medarbejdere 
 
Visionen er: 
”Vi vil af vores kunder og medarbejdere opfattes som det mest attraktive pengeinstitut”. 
Det betyder i forhold til medarbejderne, at de bliver værdsat og mærker en sand interesse. 
Frøs interesserer sig for medarbejdernes udvikling og trivsel. Vi deltog indtil 2011 i 
Great Place to Work Institute undersøgelse omkring Danmarks bedste Arbejdspladser. I maj 
2011 blev Frøs Herreds Sparekasse kåret som Europas bedste arbejdsplads. Der arbejdes 
målrettet med kompetenceudvikling.  
 
Fastholdelse af medarbejdere 
For at fastholde medarbejderne, reducerer sygefravær øget den generelle 
medarbejdertilfredshed har Frøs iværksat en række tiltag for at skabe et godt arbejdsmiljø. 
Dette sker gennem information og den øverste ledelse er i tæt kontakt og dialog med 
medarbejderne. Når der laves strategiarbejde inddrages medarbejderne og bliver hørt på 
områder, der har indflydelse på deres arbejde. Sparekassen har en seniorpolitik, hvor 
medarbejdere over 58 år har mulighed for nedsat arbejdstid. Såfremt en medarbejder 
personlige har problemer stiller Frøs en coach til rådighed. Der er en misbrugspolitik, der tager 
hånd om medarbejdere, der har et misbrug i form af tilbud om afvænning og personlig 
rådgivning. 
 
Trivsel og sundhed 
Frøs Herreds Sparekasse har en livsstilspolitik, der omfatter Kost og velvære, Motion og 
Rygning. Dette understøttes af en personalepolitik, der har fokus på et godt psykisk og fysisk 
arbejdsmiljø. Frøs har 1-2 gange årligt kampagner med fokus på sundhed, konditest, 
arbejdspladsen motionerer eller lignende for at inspirere medarbejderne til motion og kost. 
Desuden kan alle medarbejdere få et rygestop kursus eller støtte til vægttab og 
kostomlægning. Der er frugtordning i alle afdelinger og mulighed for betalt fysioterapi i 
arbejdstiden. Ved stress og sygdom støtter Frøs Herreds Sparekasse medarbejderen og der er 
mulighed for psykologbehandling og samtaler med nærmest leder, samt personalechef. 
Sundhedsforsikring bliver betalt for både medarbejderen og ægtefællen. Det betyder, at hele 
husstandens børn ligeledes er omfattet af forsikringen. 
 
 
 
 
 



Kompetenceudvikling og uddannelse 
Frøs Herreds Sparekasse ligger stor vægt på kompetenceudvikling og uddannelse af 
medarbejderne. Der er udarbejdet et kompetencegitter til alle arbejdsfunktioner i Frøs. Det 
betyder, at forventningerne kan afstemmes mellem leder og medarbejdere til 
kompetenceniveau. Alle kan til en hver tid se, hvilke udviklingsmuligheder de har og hvilke 
krav, der stilles til den enkelte jobprofil. Som en del af den årlige udviklingssamtale kan 
medarbejderne udfylde en 5 års plan og en personlig udviklingsplan. Disse planer udarbejdes i 
samarbejde med nærmest leder og personalefunktionen. 
 
Alle medarbejdere tilbydes også personlig udviklingskurser. For at skabe større balance mellem 
arbejdsliv og privatliv tilbydes medarbejderne et kursus med deres ægtefæller, hvor de får en 
større bevidsthed om personlige værdier og hvad der har betydning for deres egen trivsel. 

 
Kerneforretning 
Frøs Herreds Sparekasse ligger stor vægt på etik og ansvarlighed i forbindelse med udlån og 
investeringer. Derfor har Frøs en konservativ kreditpolitik, som skal sikre både kunderne og 
Frøs Herreds Sparekasse en tryg fremtid. Totalrådgivningssamtaler og for erhvervskunderne 
samarbejdsmøder er basis for en seriøs rådgivning, hvor rådgiverne får indblik i kundernes 
økonomi og der igennem anbefale de løsninger, der passer til den enkeltes behov. 
Bl.a. indlånsoverskud og god soliditet betyder, at Frøs Herreds Sparekasse er et solidt 
pengeinstitut, der ikke har haft brug for bankpakke II. Dette er ligeledes et udtryk for, at 
sparekassen ikke har spekuleret i ejendomme og andre mere risikable forretninger. Derudover 
er sparekassen godt rustet til at imødegå fremtidens likviditetskrav fra Basel III-aftalen. 

 
Miljø 
Frøs Herreds Sparekasse har fokus på at gennemføre ressourcebesparende foranstaltninger. 
Ud over at yde fordelagtige lån til miljøforbedringer, søger sparekassen også i den daglige drift 
at arbejde miljørigtigt. 
 
Affald 
Afskaffelse af udtjent IT udstyr sker gennem miljøcertificerede partnere, der sikrer at højest 
gældende miljøkrav overholdes. Papir og andet affald sorteres. Papiret sendes til genbrug. 

 
Ansvar 
Frøs Herreds Sparekasses indsats i forhold til samfundsansvar er forankret i hele 
virksomheden, men i det daglige arbejde organiseres større aktiviteter i samarbejde mellem 
direktionen og lederne, der koordinerer. 


