Málefni

Bankastjóri / Bankaráð

Fjármál

201-1

Bein fjárhagsleg verðmætasköpun

Stefna Landsbankans
um fjármagnsskipan
Starfskjarastefna

Stefna Landsbankans um
fjármagnsskipan

201-2

Fjárhagsleg áhrif, áhætta og tækifæri af völdum loftslagsbreytinga

Loftslagsverkefni Festu

Samfélagsstefna
Eigin rekstur

201-3

Skuldbindingar vegna eftirlaunasjóða og annarra eftirlaunakerfa

Starfskjarastefna Landsbankans

201-4
202-1

Fjárhagslegur stuðningur frá opinberum aðilum
Yfirlit yfir byrjunarlaun eftir kyni samanborið við almenn lágmarkslaun

Lög og reglur

203-1

Fjárfestingar í innviðum og þjónustu samfélagsins

203-2

Mikilsverð óbein efnhagsleg áhrif

204-1

Hlutfall innkaupa frá birgjum í nærsamfélagi

205-1

Starfsemi sem hefur verið metin m.t.t. áhættu samfara spillingu

205-2

Upplýsingagjöf og þjálfun um ráðstafanir gegn spillingu og ferli

205-3

Staðfest tilvik um spillingu og mótaðgerðir

206-1

Heildarfjöldi lagalegra aðgerða vegna samkeppnismála, auðhringjamála og einokunar

301-1
301-2
301-3
302-1
302-2
302-3
302-4
302-5
305-1
305-2
305-3
305-4
305-5

Notkun á hráefni eftir þyngd eða magni
Hlutfall endurunnins hráefnis
Endurheimt vara og tengdar umbúðir
Orkunotkun fyrirtækisins
Óbein orkunotkun
Orkukræfni
Aðgerðir til að draga úr orkunotkun
Aðgerðir til að draga úr orkuþörf vöru og þjónustu
Bein losun gróðurhúsalofttegunda (umfang 1)
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda vegna orkunotkunar (umfang 2)
Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (umfang 3)
Losunarstig gróðurhúsalofttegunda
Aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

305-6

Losun ósoneyðandi efna

307-1
308-1
308-2
401-1
401-2

Brot gegn umhverfisverndarlögum og -reglum
Hlutfall nýrra birgja sem voru metnir m.t.t. umhverfismála
Neikvæð umhverfisáhrif í virðiskeðju fyrirtækisins og viðbrögð við slíkum áhrifum
Nýráðningar og starfsmannavelta
Hlunnindi fyrir fastráðna starfsmenn sem ekki bjóðast lausráðnum eða starfsmönnum í hlutastarfi

401-3

Foreldraorlof

402-1
403-1
403-2
403-3
403-4

Lágmarks uppsagnarfrestur vegna breytinga á starfsemi
Stjórnskipulag vinnueftirlits
Hættugreining, áhættumat og rannsókn atvika
Þjónusta vegna atvinnusjúkdóma
Þátttaka starfsmanna, ráðgjöf og samskipti í tengslum við vinnueftirlit

403-6

Aðgerðir til að efla heilbrigði starfsmanna

403-8
404-1
404-2
404-3
405-1

Hlutfall starfsmanna sem vinnueftirlit nær til
Meðaltími fræðslustunda á starfsmann á ári
Dagskrá til að uppfæra hæfni starfsmanna og aðstoð til að aðlagast breytingum
Hlutfall starfsmanna sem undirgangast reglulegt frammistöðumat og eiga starfsþróunarsamtal
Fjölbreytileiki meðal stjórnenda og starfsmanna

405-2

Samanburður á grunnlaunum og kjörum karla og kvenna

406-1
407-1
408-1
409-1
413-1
413-2
414-1
414-2

Heildarfjöldi brota gegn jafnréttisstefnu og aðgerðir sem gripið var til
Fjöldi rekstrareininga og birgja þar sem hætta er á að brotið sé á rétti starfsmanna til kjarasamninga og þátttöku í stéttarfélögum
Starfsemi og birgjar þar sem hætta er á barnavinnu
Starfsemi og birgjar þar sem hætta er á nauðungarvinnu og skylduvinnu
Starfsemi sem tengist nærsamfélagi á virkan hátt, áhrifamat og þróunarverkefni
Starfsemi með mikilsverð hugsanleg eða raunveruleg neikvæð áhrif á samfélagið
Hlutfall nýrra birgja sem hafa verið rýndir með tilliti til samfélagsviðmiða
Neikvæð áhrif á samfélagið í virðiskeðju og aðgerðir sem gripið hefur verið til

415-1

Framlög til stjórnmálastarfs

417-1

Kröfur um upplýsingar um vörur og þjónustu og merkingar

417-2

Brot gegn reglum um upplýsingagjöf og merkingar á vöru og þjónustu

417-3

Brot gegn reglum um markaðssetningu

418-1

Rökstuddar kvartanir vegna brota gegn persónuvernd og taps á upplýsingum um viðskiptavini

419-1

Brot gegn lögum og reglum um félagsleg og hagræn mál

Fyrirtækjasvið

Markaðir

Sustainable banking

PRI IcelandSIF

Áhættustýring

Upplýsingatækni

Einstaklingssvið

Mannauður

Innri endurskoðun / Regluvörður

Kjarasamningar

Reglur Fjármálaeftirlits Seðlabanka
Íslands um kaupaukakerfi

Annað

Sustainable banking

Jafnlaunastefna
Blábanki
Gulleggið
Samfélagsstefna
fjártækniklasi
Útibúanet
Stefna um útvistun verkefna og
þjónustu

Stefna um útvistun
verkefna og þjónustu

Innkaup

Útibúanet

Innkaup
Stefna um aðgerðir gegn
peningaþvætti og fjármögnun
hryðjuverka og stefna um
hagsmunaárekstra
Siðareglur

Reglur Landsbankans um aðgerðir gegn
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
- Stefna um varnir gegn mútum og
spillingu
Stefna um varnir gegn mútum og spilingu
Reglur Landsbankans um varnir gegn
misferli - Stefna um varnir gegn mútum
og spillingu

Rekstraráhættureglur

Samkeppnisstefna
Landsbankans
Samfélagsstefna
Samfélagsstefna

Loftlagsverkefni Festu

Samfélagsstefna

Loftlagsverkefni Festu

Samfélagsstefna

Lög
Montreal Protocol
Samfélagsstefna
Samfélagsstefna
Innkaup
ekki vitað
Mannauðsstefna
Kjarasamningar
Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Lög um fæðingarorlof
Lög, kjarasamningar
Öryggisstefna

Öryggisstefna

FSLÍ Stjórnskipulag
vinnueftirlits

Mannauðsstefna
Mannauðsstefna
Heilsustefna
Aðgangur að lækni
Önnur hlunnindi,
s.s. sjúkraþjálfari,
heilbrigðismælingar
Almannatryggingakerfið
Fræðslustefna
Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Jafnlaunastefna
Jafnlaunavottun
Siðareglur
Lög

Jafnréttislög
Siðareglur
Innkaup
Innkaup

Siðareglur

Atvinnugreinastefnur
Útibúanetið

Innkaup

Atvinnugreinastefnur
6. gr. laga nr. 162/2006, um fjármál
stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og
um upplýsingaskyldu þeirra. Stefna um
varnir gegn mútum og spillingu

Siðasáttmáli Landsbankans
Siðareglur SÍA. Reglur
um heilbrigða og
eðlilega viðskiptahætti
fjármálafyrirtækja og
vátryggingafélaga.
Reglur talsmanns neytanda
og umboðsmanns barna um
markaðssókn til barna
Reglugerð um fjárfestavernd
og viðskiptahætti
fjármálafyrirtækja nr. 995/2007
Lög nr. 90/2018, um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga.
Lög nr. 161/2002, um
fjármálafyrirtæki Lög nr.
108/2007, um verðbréfaviðskipti.

Lög nr. 161/2002, um
fjármálafyrirtæki

Lög nr. 161/2002,
um fjármálafyrirtæki
Lög nr. 108/2007, um
verðbréfaviðskipti.

Lög nr. 161/2002, um
fjármálafyrirtæki

