
Reglugerð 
um aðgerðir gegn einelti á vinnustað 

 
I. KAFLI 

Gildissvið og orðskýringar. 
1. gr. 

Gildissvið. 
Reglugerð þessi gildir um aðgerðir gegn einelti á vinnustað sem lög nr. 46/1980, um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, gilda um. 
 

2. gr. 
Markmið. 

Markmiðið með þessari reglugerð er að innan vinnustaða verði stuðlað að forvörnum og 
aðgerðum gegn einelti á vinnustöðum. 

 
3. gr 

Orðskýringar. 
Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a. Einelti: 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 leiði slíkur skoðanaágreiningur eða 
hagsmunaárekstur ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er hér að framan.  

b. Vinnuverndarfulltrúi á vinnustað: Fulltrúi í öryggisnefnd, sá sem hefur verið kosinn 
öryggistrúnaðarmaður eða skipaður öryggisvörður skv. II. kafla laga nr. 46/1980, um 
aðbúnað, hollustuhæ tti og öryggi á vinnustöðum. Enn fremur er átt við aðra aðila sem 
starfa að vinnuvernd innan vinnustaðar. 

 
II. KAFLI 

Skyldur atvinnurekanda. 
4. gr. 

Almennt ákvæði. 
Atvinnurekandi skal skipuleggja vinnu þannig að dregið sé úr hæ ttu á að þæ r aðstæ ður 

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 fæ r 
vitneskju um, í samráði við vinnuverndarfulltrúa á vinnustaðnum þegar við á. 

 
5. gr. 

Áhættumat og forvarnir. 
Atvinnurekandi ber ábyrgð á að gerð sé áæ tlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað sem 

felur í sér almennt áhæ ttumat og áæ tlun um forvarnir, sbr. XI. kafla laga nr. 46/1980, um 
aðbúnað, hollustuhæ tti og öryggi á vinnustöðum. Við gerð áhæ ttumatsins skal meðal annars 
meta aðstæ ður í vinnuumhverfinu sem geta leitt til eineltis. Grípa skal til viðeigandi aðgerða í 
samræ mi við niðurstöður áhæ ttumatsins til að draga úr eða koma í veg fyrir að slíkar aðstæ ður 
komi upp á vinnustaðnum. Atvinnurekandinn skal hafa samráð við vinnuverndarfulltrúa við 
gerð áhæ ttumats og áæ tlun um forvarnir. 



 
III. KAFLA 

Viðbrögð við upplýsingum um einelti. 
6. gr. 

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 ástæ ða þykir til. 

 
7. gr. 

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 aðstæ ður 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. 

 
IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
8. gr. 

Eftirlit. 
Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit með framkvæ md reglugerðar þessarar, sbr. 82. gr. laga 

nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhæ tti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum. 
 

9. gr. 
Viðurlög. 

Brot á ákvæ ðum reglugerðar þessarar geta varðað viðurlögum skv. 99. gr. laga nr. 
46/1980, um aðbúnað, hollustuhæ tti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum. 

 
10. gr. 

Kæruheimild. 
Um kæ ruheimildir á grundvelli þessarar reglugerðar fer skv. 98. gr. laga nr. 46/1980, um 

aðbúnað, hollustuhæ tti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum. 
 

11. gr. 
Gildistaka. 

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 37. gr., e-lið 38. gr., 65. gr., 65. gr. a og 66. 
gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhæ tti og öryggi á vinnustöðum, með síðari 
breytingum, að fenginni umsögn stjórnar Vinnueftirlits ríkisins, öðlast þegar gildi. 
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