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Samfélagið
Sjálfbærni og samfélagsábyrgð Kviku

Sjálfbærninefnd Kviku ber ábyrgð á að stefnum sem tengjast vegferð félagsins í átt að aukinni sjálfbærni 

og samfélagsábyrgð sé fylgt og verkefnastjóri sjálfbærni fylgir eftir starfi nefndarinnar. Samsetning 

sjálfbærninefndarinnar er þvert á einingar og dótturfélög samstæðu Kviku og í henni situr 

aðstoðarforstjóri. 


Samfélagsstefna var samþykkt af framkvæmdastjórn Kviku banka í október 2020 og er henni ætlað að 

tryggja sameiginlega sýn á áherslur í málefnum er varða fjárfestingar og viðskiptahætti, samfélagið, 

mannauð og umhverfið. Að baki liggur sú sannfæring að við getum haft jákvæð áhrif á samfélagið með 

okkar starfi og leggjum við áherslu á að hafa jákvæð áhrif á uppbyggingu og virkni fjármálamarkaða. 

Samfélagsstefnan styðst við önnur markmið Kviku banka, svo sem mannauðs-, jafnréttis- og heilsustefnu, 

umhverfis- og samgöngustefnu og stefnu um ábyrgar lánveitingar og fjárfestingar. Í kjölfar áðurnefndra 

breytinga á samstæðu Kviku árið 2021 og stefnumótunarvinnu sem leiddi af sér nýja stefnu fyrir 

samstæðuna er unnið að endurskoðun á samfélagsstefnu Kviku banka og samstæðunnar í heild. Mun ný 

stefna líta dagsins ljós á árinu 2022. 


Eins og fram kemur í eigendastefnum leggur Kvika banki sem móðurfélag dótturfélögum sínum línur 

varðandi málefni sem snerta stjórnarhætti og sjálfbærni. Þar á meðal má nefna mannauðs- og 

umhverfismál. Dótturfélögin eru hvött til þess að vera opin fyrir nýjungum sem stuðla að sjálfbærni, 

sérstaklega á sviði fjárfestinga og viðskiptahátta.


Frá upphafi COVID-19 hefur Kvika stutt sérstaklega við samfélagið í formi aðgerða sem miða að 

tímabundnum greiðslufrestum vegna lána fyrirtækja og einstaklinga, veitt samþykki sem síðari veðhafi 

vegna skilmálabreytinga í tengslum við faraldurinn og verið þátttakandi í þeim aðgerðum sem ríkisstjórn 

Íslands hefur kynnt sem miða að því að milda högg lántaka vegna fordæmalausra aðstæðna.

Fólkið okkar 

Starfsfólkið er okkur afar mikilvægt því þekking þess og færni hefur fært Kviku á þann stað sem félagið er 

í dag. Við leggjum mikið upp úr því að skapa jákvætt og öruggt starfsumhverfi þar sem allir hafa sömu 

tækifæri. Við höfum markað okkur mannauðs-, jafnréttis- og heilsustefnu sem leggur grunn að 

aðgerðaáætlun sem unnið er eftir. Aðgerðaáætlunin er endurskoðuð árlega og hafa Kvika banki og TM 

fengið vottun á jafnlaunakerfi samkvæmt kröfum staðalsins ÍST 85:2012. Í samfélagsstefnunni kemur 

fram áhersla okkar á sveigjanleika, samvinnu og liðsheild. Frumkvæði starfsfólks er á meðal þeirra þátta 

sem við horfum til og við viljum að það sé eftirsóknarvert að vinna hjá Kviku. 


Fjölmörg námskeið og önnur fræðsla stendur starfsfólki til boða, bæði valkvætt efni og skylduefni, sem 

eykur þekkingu þess á starfseminni og eflir færni. Í flestum tilfellum fer miðlun efnisins fram stafrænt í 

gegnum fræðslukerfið Eloomi þar sem einnig er haldið utan um ástundun starfsfólks í fræðslu.
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Þeim ráðstöfunum sem gripið var til á árinu 2020 við upphaf COVID-19-faraldursins hefur verið fylgt 

áfram á árinu 2021 til samræmis við tilmæli yfirvalda og aðstæður á hverjum tíma. Það hefur meðal annars 

falist í starfi sérstakrar nefndar sem fylgist með þróun mála og gætir að öryggi starfsfólks með viðeigandi 

sóttvarnaraðgerðum. Áframhald var á fjarvinnu hjá meirihluta starfsfólks og fjarfundarbúnaður nýttur til 

samskipta og funda. Þessi breyting á vinnuumhverfinu hefur fært Kviku aukinn sveigjanleika og skapað 

minni umhverfisáhrif af starfseminni þar sem dregið hefur úr flugi og akstri starfsfólks.


Góð heilsa hefur mikið að segja svo við njótum okkar öll í leik og starfi. Með það að markmiði að stuðla 

að betri heilsu og líðan starfsfólks veitum við íþróttastyrki og samgöngustyrki. Notum við þau tækifæri 

sem gefast til að hvetja starfsfólk til að huga að heilsunni og nýtum innri vefinn eða fræðslukerfið til 

miðlunar á efni því tengdu.


Til að fá sem besta mynd af líðan starfsfólks er árlega, sem hluti af vinnustaðagreiningu, gerð 

viðhorfskönnun þar sem könnuð er starfsánægja, streita, jafnrétti, jafnvægi milli vinnu og einkalífs, einelti, 

áreitni og ofbeldi. Í kjölfar slíkra kannana er rýnt í niðurstöður og sett upp aðgerðaáætlun eins og við á 

hverju sinni. Í greiningu ársins 2021 kemur fram að starfsfólki Kviku þykir gott samstarf og liðsheild 

einkenna starfsemina en meira mætti vera af persónulegri endurgjöf. 


Vinnustaðagreining veitir upplýsingar um tækifæri til umbóta og færir okkur aukinn skilning á því hvernig 

við getum stuðlað að styðjandi og hvetjandi starfsumhverfi. Starfsmannavelta starfsfólks í fullu starfi hjá 

samstæðunni á árinu 2021 nam 11,5% og tengist hún að hluta til skipulagsbreytingum innan 

samstæðunnar í tengslum við samruna Kviku banka, TM og Lykils.


Í desember 2021 var öllu starfsfólki boðið upp á þátttöku í nýju kaupréttarkerfi sem samþykkt var af stjórn 

Kviku banka þann 10. nóvember 2021 og af skattayfirvöldum þann 9. desember 2021.

Samvinna og þátttaka í samfélaginu

Haustið 2020 gerðist Kvika banki fyrir hönd samstæðunnar aðili að meginreglum Sameinuðu þjóðanna 

um ábyrgar fjárfestingar (UN PRI). Við tökum einnig þátt í ýmsu öðru samstarfi á sviði sjálfbærni svo sem 

með aðild að IcelandSIF, samtaka um ábyrgar fjárfestingar. Kvika banki og TM eru stofnaðilar samtakanna 

og með því að eiga fulltrúa í stjórn og vinnuhópum tökum við virkan þátt í starfi þeirra. Einnig er Kvika 

banki aðili að Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð, sem og Grænvangi, samstarfsvettvangi atvinnulífs 

og stjórnvalda um loftslagsmál og grænar lausnir, sem Kvika banki gerðist stuðningsaðili að á árinu 2021. 

Skapast með þessu tækifæri til að deila þekkingu, læra af öðrum og vinna sameiginlega að úrlausn 

mikilvægra mála.









Umhverfið

Græn fjármálaumgjörð

Kvika leggur áherslu á að lágmarka þau neikvæðu umhverfisáhrif sem rekstur félagsins kann að hafa. 

Horft er til beinna áhrifa, svo sem orkunotkunar og kolefnisspors ferðalaga, og gerir umhverfis- og 

samgöngustefna skil á helstu þáttum sem teknir eru til skoðunar í því samhengi. 


Haldið er utan um umhverfisáhrif eigin rekstrar með stafrænu umhverfisstjórnunarkerfi. Stefna okkar er að 

fara nýjar leiðir með fjártæknilausnum í viðskiptabankastarfseminni, þannig að þjónusta fari að mestu fram 

stafrænt, og að starfrækja með þeim hætti sem fæst útibú. Því höfum við lagt áherslu á sjálfvirknivæðingu 

og stafrænar lausnir og hefur góður árangur náðst í aðgerðum þar sem dregið hefur verið úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og pappírsnotkun hjá Kviku og dótturfélögum. Öll losun frá akstri bíla í eigu 

félagsins og viðskiptaferðum starfsfólks (flug) er kolefnisjöfnuð gegnum Kolvið og Votlendissjóð. Þá hefur 

Lykill kolefnisjafnað akstur viðskiptavina sem nýta sér bílaleiguflota Lykils undanfarin ár, hjá Kolviði. Við 

hvetjum starfsfólk okkar til að nýta sér vistvænan samgöngumáta og býðst þeim sem nýta sér þann kost 

að fá greiddan samgöngustyrk.  


Auk beinna umhverfisáhrifa af starfseminni höfum við í auknum mæli horft til umhverfisáhrifa af ytri 

starfsemi, til dæmis með því að stýra fjármagni í sjálfbær verkefni sem hafa jákvæð áhrif á umhverfið. 

Fjármálastofnanir gegna mikilvægu hlutverki á þessu sviði og geta haft veruleg jákvæð áhrif. Vinna er hafin 

við að mæla kolefnisspor fjárfestinga- og lánasafns bankans sem mun gera okkur kleift að auka þekkingu 

á loftslagstengdri áhættu.

Í október 2021 gaf Kvika banki út græna fjármálaumgjörð. Hún rammar inn stefnu bankans í 

umhverfisvænni fjármögnun og lánveitingum sem stuðla að sjálfbærri uppbyggingu. Græna 

fjármálaumgjörðin byggir á stefnu Kviku banka frá 2020 um ábyrgt vöru- og þjónustuframboð sem og 

öðrum viðeigandi stefnum félagsins sem snúa að sjálfbærni. 


Græn fjármálaumgjörð Kviku banka lýsir hvernig fjármunum er úthlutað til grænna verkefna en undir græn 

verkefni falla lánveitingar sem snúa að orkuskiptum í samgöngum, umhverfisvottuðum byggingum og 

endurnýjanlegri orku. Græna fjármálaumgjörðin byggir á alþjóðlegum viðmiðum (Green Bond Principles) 

sem Alþjóðasamtök aðila á verðbréfamarkaði (International Capital Market Association) hafa sett saman.
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Stjórnarhættir og heilindi
Það er innbyggt í góða stjórnarhætti að þeir séu ávallt í samræmi við lög og reglur og að þeir styrki jafnt 

innviði fyrirtækja sem og efli almennt traust á markaði. 


Kviku banka ber að fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja í samræmi við lög um 

fjármálafyrirtæki (161/2002). Félagið hagar stjórnarháttum sínum í samræmi við leiðbeiningar um 

stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar voru út árið 2004 af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland og 

Samtökum atvinnulífsins og voru síðast uppfærðar í júlí 2021 (6. útgáfa). Leiðbeiningarnar nýtast sem 

verkfæri stjórna og stjórnenda til að mæta þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og má nálgast á 

www.leidbeiningar.is. Eina frávik Kviku banka frá leiðbeiningunum felst í því að bankinn hefur ekki séð þörf 

á að skipa tilnefningarnefnd. Sérreglur gilda fyrir fjármálafyrirtæki um mat á samsetningu stjórna í þeim. 

Stjórn framkvæmir árlega sjálfsmat á stjórn og samsetningu hennar með utanaðkomandi ráðgjafa. Með 

hliðsjón af því og ítarlegri greiningu hjá félaginu telur Kvika banki að ekki sé jafn rík þörf fyrir 

tilnefningarnefnd hjá bankanum og kynni að vera hjá öðrum félögum. Kvika banki fylgir einnig í starfsemi 

sinni viðurkenndum viðmiðum og reglum evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) um innri 

stjórnarhætti fjármálafyrirtækja.  


Upplýst er um helstu þætti varðandi stjórnarhætti í árlegri stjórnarháttayfirlýsingu sem birt er í ársreikningi 

og á heimasíðu Kviku banka. Starfsemi Kviku fer að hluta til fram í gegnum dótturfélög en Kvika banki sem 

móðurfélag ber ábyrgð á stjórnarháttum samstæðunnar. Í stjórnarháttayfirlýsingunni má meðal annars 

finna upplýsingar um helstu þætti innra eftirlits, áhættustýringar og reikningsskila hjá móðurfélaginu.

Stjórn Kviku banka

Aðalfundur Kviku banka var haldinn þann 21. apríl 2021. Í stjórn voru kosin þau Sigurður Hannesson 

formaður, Guðmundur Þórðarson varaformaður og Guðjón Reynisson, Helga Kristín Auðunsdóttir og 

Kristín Friðgeirsdóttir meðstjórnendur. Til setu í varastjórn félagsins voru kjörin þau Inga Björg Hjaltadóttir 

og Sigurgeir Guðlaugsson. Á vormánuðum sögðu þær Inga Björg Hjaltadóttir og Kristín Friðgeirsdóttir 

sig úr stjórn vegna annarra skuldbindinga. Í stað þeirra voru kjörnar Ingunn Svala Leifsdóttir í aðalstjórn 

og Helga Jóhanna Oddsdóttir í varastjórn á hluthafafundi sem fram fór 7. september 2021. Með þátttöku 

þessara einstaklinga hefur samsetning stjórnar til að bera fjölbreytni og breidd þegar kemur að hæfni, 

reynslu og þekkingu. Nánari upplýsingar um menntun, faglegan bakgrunn, þekkingu og reynslu 

stjórnarfólks má finna á vefsíðu Kviku banka.
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