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• Kunde, markeds- og  
posisjonsundersøkelser

• Digitale kanaler (Snn.no, Face-
book, Instagram, LinkedIn, Twitter, 
Snapchat, Nyhetssenter), samt 
Kundeservice

• Intervju med PM-kunder og 
BM-kunder i forbindelse med ve-
sentlighetsanalysen på bærekraft

• Hvordan konsernet og konsernets 
virksomhet oppfattes av våre 
kunder

• Bærekraft, tilstedeværelse med 
lokalkontorer og minibanker, 
respons på markedsføring

• Ansvarlig investering, kreditt-
virksomhet, åpenhet, tillit, lokal 
tilstedeværelse

• Utvikling av forretningsstrategi
• Dialog med kundene gjennom 

svar på henvendelser på telefon, 
SoMe og i media

• Rapportering rundt samfunnsan-
svar

• Mer dialog med samfunnet 
(Samfunnsløftet)

• Årlig organisasjonsundersøkelse
• Samarbeid med fagforeninger
• Workshop og intervjuer i forbin-

delse med konsernets utviklings-
program

• Spørreundersøkelse og workshop 
på bærekraft i forbindelse med 
vesentlighetsanalyse

• Arbeidsmiljø
• Involvering av ansatte i utvikling 

av konsernet
• Økonomisk kriminalitet, etikk, 

personvern, bidrag til lokalsam-
funnet

• Forretningsstrategi og  
samfunnsløftet

• SNN igangsetter et eget prosjekt 
på bærekraft

• Representantskapsmøte og valg 
for egenkapitalbeviseiere

• Børsmeldinger og kvartalsrap-
porter

• Investorpresentasjoner

• Årsregnskap og disponering av overskudd, eventuelt andre selskapshandlinger. Valg av 
medlemmer til representantskapet

• Orientering om utviklingstrekk i nordnorsk økonomi, samt utviklingen i konsernet og i 
finansmarkedet

• Regnskapsresultat og måloppnåelse, avkastning, orientering om utviklingstrekk i nord-
norsk økonomi

• Resultatutvikling og samfunnsansvar

• Kontakt med kontroll- og tilsyns-
myndigheter (Politi, Finanstilsynet 
mfl)

• Drift, sikkerhet og personvern • Økt fokus på etterlevelse av lover 
og regler (Compliance) og vern av 
personopplysninger (GDPR)

• Våren 2018 gjennomførte SNN sin 
største interessentdialog noen-
sinne, i forbindelse med lansering 
av Samfunnsløftet, hvor alle som 
bor i Nord-Norge ble bedt om å 
fortelle SNN om hva de mener er 
viktig for landsdelen 

• Utstrakt dialog med lag og 
foreninger i hele landsdelen 
gjennom samarbeidsavtaler og 
sponsorat

• Undervisning og dialog om 
personlig økonomi i ungdoms- og 
videregående skoler

• Agenda Nord-Norge 
• Konjunkturbarometer for 

Nord-Norge

• 10 000 innspill kom inn i løpet av 
kampanjeperioden som varte i 
seks uker 

• Innsikt i lag og foreningers utfor-
dringer i landsdelen

• Personlig økonomi
• Møteplass for næringsliv, det of-

fentlige og akademia i landsdelen
• Kunnskap om landsdelens poten-

sial og utfordringer

• Innspillene dannet basis for stra-
tegi som er førende for hvordan vi 
jobber i vår samfunnskontakt de 
kommende årene

• Støtte gjennom samfunnsutbytte, 
sponsorat og banktjenester

• Samtaler med Framtiden i våre 
hender og Forbrukerrådet i for-
bindelse med Etisk Bankguide

• Intervju med Finans Norge, LO, 
Finanstilsynet i forbindelse med 
vesentlighetsanalyse på bærekraft

• Samarbeid med LO gjennom LO 
favør og ulike prosjekter i lands-
delen

• Utøve SNNs eiermakt for å påvirke 
arbeidet med investeringer  gjen-
nom tredjeparts fond

• Ansvarlig investering, kreditt-
virksomhet, åpenhet, tillit, lokal 
tilstedeværelse

• Mer omfattende kommunikasjon 
omkring eget samfunnsansvar

• SNN igangsetter et eget prosjekt 
på bærekraft


