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Aðgerðir gegn einelti 

 

Skilgreining á einelti 

Einelti er ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til 

þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan 

hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi 

fellur hér undir. Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa 

á vinnustað milli stjórnanda og starfsmanns eða 

tveggja eða fleiri starfsmanna enda sé skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur 

hvorki viðvarandi eða endurtekinn kerfisbundið (Reglugerð nr: 1000/2004). 

 

Skyldur atvinnurekanda 

Atvinnurekandi skal skipuleggja vinnu þannig að dregið sé úr hættu á að þær aðstæður 

skapist í vinnuumhverfi sem leitt geti til eineltis eða annarrar ótilhlýðilegrar háttsemi. 

Atvinnurekandi skal gera starfsfólki það ljóst að einelti og önnur ótilhlýðileg háttsemi er 

óheimil á vinnustað. Atvinnurekanda ber skylda til að láta slíka háttsemi á vinnustað ekki 

viðgangast og skal hann leitast við að koma í veg fyrir ótilhlýðilega háttsemi sem hann fær 

vitneskju um, í samráði við vinnuverndarfulltrúa á vinnustaðnum þegar við á (Reglugerð nr: 

1000/2004). Einelti er brot á starfsskyldum og óásættanleg hegðun inni á vinnustað. 

Starfsmaður sem verður uppvís að einelti getur fengið áminningu í starfi, breytingu á starfi 

eða fyrirvaralausa brottvikningu. 

 

Tilkynningaskylda starfsmanns 

Starfsmaður sem hefur orðið fyrir eða hefur vitneskju um einelti á vinnustað skal 

upplýsa atvinnurekanda eða vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins um það. Skal starfsmaðurinn 

vera reiðubúinn að skýra mál sitt nánar ef ástæða þykir til (Reglugerð nr. 100/2004). 
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Viðbrögð atvinnurekanda 

Atvinnurekandi skal bregðast við eins fljótt og kostur er komi fram ábending eða 

kvörtun um einelti á vinnustað. Hið sama gildir þegar rökstuddur grunur er um að einelti eða 

önnur ótilhlýðileg háttsemi í garð starfsmanna eða stjórnenda eigi sér stað innan 

vinnustaðarins. Meta skal aðstæður í samvinnu við vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins, 

utanaðkomandi ráðgjafa, ef með þarf, og aðra er málið varðar. Atvinnurekandi skal grípa til 

viðeigandi ráðstafana og fylgja því eftir að einelti endurtaki sig ekki á vinnustaðnum 

(Reglugerð nr: 100/2004). 

 

Hvert á að leita 

Næsti yfirmaður 

Öryggisvörður/öryggistrúnaðarmaður 

Trúnaðarmenn stéttarfélaga 

Verum vakandi, verum meðvituð og látum einelti ekki viðgangast í okkar skóla. 
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