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Sjálfbærnimarkmið Landsbankans

1. Vera upplýst og upplýsa um sjálfbærniáhrif bankans.

2. Leggja áherslu á ábyrgar lánveitingar.

3. Ná fram samdrætti í beinni losun gróðurhúsalofttegunda.

4. Ná fram samdrætti í óbeinni losun gróðurhúsalofttegunda.

5. Kynjahlutföll meðal stjórnenda skulu verða innan settra viðmiðunarmarka.

6. Aðgerðir gegn mismunum – miðla skal upplýsingum um EKKO-stefnu.

7. Endurskoða skal sjálfbærniupplýsingar.

8. Viðskiptum skal beint til ábyrgra byrgja.

Landsbankinn uppfærði sjálfbærnistefnu sína árið 2021 og endurmat hvaða heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna rekstur bankans hefur mest áhrif á. Nú leggjum við áherslu á fjögur heimsmarkmið SÞ í starf-
seminni:

■ 5. Jafnrétti kynjanna

■ 8. Góð atvinna og hagvöxtur

■ 9. Nýsköpun og uppbygging 

■ 13. Aðgerðir í loftslagsmálum

Í kjölfarið þessarar vinnu voru markmið okkar í sjálfbærni endurskoðuð. Þau voru sett árið 2019 eftir 
undirritun viðmiða um ábyrga bankaþjónustu (e. Principles for Responsible Banking, PRB) og við 
náðum þeim á árunum 2020 og 2021. Við fjöllum um hvernig þau náðust í framvinduskýrslu bankans 
til verkefnisins viðmiða um ábyrga bankastarfsemi (PRB) sem má finna í sjálfbærniuppgjöri bankans. 

Til þess að ná árangri er nauðsynlegt að setja sér markmið og er sjálfbærnimálaflokkurinn þar engin 
undantekning. Til þess að hagsmunaaðilar geti fylgst með hvert bankinn ætlar á sjálfbærnivegferð sinni 
er gagnlegt að miðla árangri í gegnum markmiðasetningu og þá helst tímasetta og mælanlega. Upplýs-
ingagjöf Landsbankans er einnig tengd sjálfbærnimarkmiðunum, en við miðlum upplýsingum um gang 
mála þar. Markmiðin eru einnig hluti af skuldbindingum bankans vegna sjálfbærniverkefna eins og við-
miða um ábyrga bankastarfsemi (PRB), loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar og hluti af því 
að vinna að heimsmarkmiðum SÞ með skipulögðum hætti. 

Markmiðin eru átta og skiptast í flokkana sjálfbærni, umhverfismál, félagslegir þættir og stjórnarhættir. 

Sjálfbærni
1. Vera upplýstur og upplýsa um sjálfbærniáhrif bankans.
Við ætum okkur að vera leiðandi í upplýsingagjöf á sviði sjálfbærni. Í því felst að:

■ Bankinn birtir árlega GRI-skýrslu.

■ Við fjöllum um loftslagsáhættu í Pillar III áhættuskýrslu samkvæmt TCFD.

■ Við birtum tölur um losun gróðurhúsalofttegunda og þær innihalda losun frá útlánasafni sam-
kvæmt aðferðarfræði PCAF.

Gera má ráð fyrir því að upplýsingagjöf sem tengist sjálfbærni muni aukast í náinni framtíð og við 
ætlum að fylgjast með og bregðast við tímanlega.

Núverandi staða
Árs- og sjálfbærniskýrsla 
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2. Leggja áherslu á ábyrgar lánveitingar.
Sjálfbærnimerki Landsbankans verði veitt 50 fyrirtækjum vegna hæfra lána árið 2022.

Umhverfismál
3. Ná fram samdrætti í beinni losun gróðurhúsalofttegunda.
Við stefnum að því að losun frá umfangi 1 lækki um 80% fyrir árið 2025 miðað við árið 2018 og um 
100% árið 2030. Landsbankinn skal viðhalda kolefnishlutleysi samkvæmt CarbonNeutral frá og með 
árinu 2020.

4. Ná fram samdrætti í óbeinni losun gróðurhúsalofttegunda. 
Árið 2022 ætlar Landsbankinn að setja sér markmið um samdrátt í óbeinni losun í samræmi við staðal 
Science Based Targets Initiative fyrir fjármálafyrirtæki og fá það samþykkt.

Félagslegir þættir
5. Kynjahlutföll meðal stjórnenda skulu verða innan settra viðmiðunarmarka.
Fyrir 2030 viljum við að kynjahlutföll á efstu stjórnendastigum verði þannig að hvergi halli á eitt kyn 
umfram 60% og það hlutfall haldist áfram eftir að því hefur verið náð. Efstu stjórnendastig eru flokkuð í 
eftirfarandi þrjá hópa: Framkvæmdastjórar, forstöðumenn og útibússtjórar og aðrir millistjórnendur. 

Núverandi staða
 

Framkvæmdastjórn

Forstöðumenn og útibússtjórar

Aðrir millistjórnendur

Kynjahlutföll stjórnenda

■ kvk       ■ kk

0% 20% 40% 60% 80% 100%

37,5%

32,8%

43,9%

62,5%

67,2%

56,1%



4

6. Aðgerðir gegn mismunum – miðla skal upplýsingum um EKKO-stefnu.
Við ætum að gera sýnilegra hvernig unnið hvernig við vinnum með EKKO-stefnu bankans er varðar 
einelti, kynbundin áreitni, kynferðislega áreitna og ofbeldi. Sjálfbærniskýrslan okkar mun innihalda 
upplýsingar um fjölda atvika sem tilkynnt eru til Mannauðs og fjölda atvika sem mælast í vinnustaða-
greiningu bankans. 

Núverandi staða

EKKO atvik 2021

Fjöldi tilkynninga til Mannauðs 0

Vinnustaðagreining  

Hlutfall sem varð fyrir:  

Einelti 0,7%

Kynferðislegri áreitni 0,1%

Kynbundinni mismunum 0,6%

Niðurstöður sýna að það er til starfsfólk sem upplifði EKKO atvik árið 2021 en ekkert þeirra var tilkynnt 
til Mannauðs.

Stjórnarhættir
7. Endurskoða skal sjálfbærniupplýsingar. 
Allar fjárhags- og sjálfbærniupplýsingar skulu endurskoðaðar eða rýndar af þriðja aðila af þeirri dýpt 
sem eðlilegt þykir. 

Núverandi staða
■ GRI-skýrsla bankans er endurskoðuð af löggiltum endurskoðanda.

■ Loftslagsbókhald er endurskoðað af löggiltum endurskoðanda sem hluti af GRI-skýrslu og aftur af 
þriðja aðila í tengslum við kolefnisjöfnun tengt rekstri. 

■ Sjálfbær fjármálaumgjörð Landsbankans fær umsögn þriðja aðila.

■ Áhrifaskýrsla grænna skuldabréfa fær umsögn þriðja aðila.

8. Viðskiptum skal beint til ábyrgra byrgja. 
Við stefnum að því að 80% kostnaðar af keyptri þjónustu og vörum verði frá birgjum sem samþykkt hafa 
siðareglur bankans birgja fyrir 2025 eða hafa sett sér sambærilegar reglur. 

Núverandi staða
Siðareglur birgja voru teknar í notkun í lok árs árið 2021 og erum við nú á byrjunarreit við að innleiða 
þær til okkar birgja.


