
Verkferill í framhaldi af tilkynningu um einelti, áreitni eða ofbeldi á 
vinnustað hjá Hafnarfjarðarbæ 

 

Þessi verkferill skýrir hlutverk stjórnenda og vinnuverndarfulltrúa hjá Hafnarfjarðarbæ við móttöku 
tilkynningar um einelti, áreitni eða ofbeldi á vinnustað og viðeigandi viðbrögð í framhaldinu. 
Hafnarfjarðarbær leggur ríka áherslu á fagmennsku og nærgætni í meðferð þessara mála enda oft um 
viðkvæm mál að ræða. Nauðsynlegt er að allir stjórnendur og vinnuverndarfulltrúar sem koma að 
þessum málum hljóti viðeigandi þjálfun. Ef þeir telja þjálfun sinni ábótavant er þeim bent á að hafa 
samband við mannauðsstjóra Hafnarfjarðarbæjar.  

Móttaka tilkynningar 
Ef starfsmaður leitar til vinnuverndarfulltrúa, yfirmanns eða mannauðsstjóra og tilkynnir að hann hafi 
orðið fyrir einelti, áreitni eða ofbeldi í starfi sínu hjá Hafnarfjarðarbæ er mikilvægt að fylgja 
eftirfarandi verklagi:  

• Gefa viðkomandi góðan tíma og tækifæri á að ræða málið í trúnaði.  

• Beita virkri hlustun og spyrja spurninga til að fá nánari upplýsingar um málsatvik og líðan 
viðkomandi en þó án þess að taka beina afstöðu til málsins á þessu stigi.  

• Meta hvort viðkomandi þurfi á bráðum stuðningi að halda. 

• Benda á að starfsmaður hafi val um að óska eftir formlegri rannsókn með því að fylla út 
sérstakt eyðublað (sjá fylgiskjal) eða með samtali við yfirmann eða mannauðsstjóra. 

• Útskýra í stuttu máli formlega málsmeðferð og upplýsa að tilkynningunni verði komið í 
formlegt ferli til mannauðsstjóra Hafnarfjarðarbæjar.  

• Koma tilkynningunni strax til mannauðsstjóra. 

• Halda fullan trúnað um málið. 

• Starfsmenn geta einnig leitað beint til Auðnast ehf. með því að senda tölvupóst á 
trunadur@audnast.is.  

 

Viðbragðsnefnd um áreitni og einelti 
Mannauðsstjóri Hafnarfjarðar er formaður viðbragðsnefndar um áreitni og einelti. Aðrir meðlimir 
nefndarinnar eru vinnuverndarfulltrúi og yfirmaður þess starfsmanns sem tilkynnir einelti eða áreitni 
hverju sinni nema ef tilkynning starfsmanns beinist að yfirmanninum – eða ef starfsmaður ber ekki 
fullt traust til yfirmanns. Það er þá mat mannauðsstjóra og vinnuverndarfulltrúahvort rétt sé að fá 
staðgengil yfirmanns í teymið.  

Rannsókn málsins 
Mál sem berast í formlegu erindi sem tilkynning um eineltis- eða áreitnimál fara í formlega rannsókn 
hjá viðbragðsnefnd um áreitni og einelti 

Verklag við rannsókn mála í formlegu rannsóknarferli:  

• Meðlimir viðbragðsnefndar bera ábyrgð á framkvæmd hlutlausrar athugunar á málsatvikum. 

• Meðlimir viðbragðsnefndar meta hvort þeir framkvæma sjálfir athugunina eða hvort leitað 
skuli til fagaðila samkvæmt samningi hverju sinni til að framkvæma matið.     
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• Athugun á málsatvikum getur falið í sér að rætt er við málsaðila og aðra sem veitt geta 
upplýsingar um málið. Mikilvægt er að fá nægjanlegar upplýsingar til að hægt sé að meta á 
fullnægjandi hátt stöðu mála en þó skal varast að blanda fleirum inn í rannsóknina en þörf 
krefur. Allir þátttakendur í rannsókninni eru beðnir um að halda trúnað um málið. 

• Mikilvægt er að leita upplýsinga um tímasetningar og fá fram gögn ef einhver eru, s.s. 
tölvupósta, sms-skilaboð eða annað.  

• Meðan á þessari athugun fer fram er mikilvægt að halda þeim sem ber fram kvörtun 
upplýstum um gang matsins og tryggja að hann og tilkynntur aðili þurfi ekki að hafa samskipti 
er varðar starfsemi vinnustaðarins. Forðast ber að leiða saman málsaðila til að leysa málið.  

• Allar upplýsingar sem fást um málið skulu meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og skrifleg gögn 
varðveitt á öruggum aðgangsstýrðum stað.  

• Fundin verður lausn sem m.a. getur falist í breytingum á vinnustað, samskiptaháttum, 
vinnubrögðum eða vinnuskipulagi.  

• Ef í ljós kemur að um atvik hafi verið að ræða sem fellur undir skilgreiningar á einelti, 
kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi mun það vera metið með tilliti til 
alvarleika máls hvort viðkomandi fái leiðsögn og færi á að bæta ráð sitt, hvort hann fái 
aðvörun, verði færður til í starfi eða vikið úr starfi. Ef málsatvik samræmast ekki 
skilgreiningum eru tillögur að úrbótum lagðar fram til að draga úr þeim vanda sem er til 
staðar.  

• Ef málsatvik varða aðila sem ekki telst til starfsemi vinnustaðarins en samskiptin eiga sér stað 
í tengslum við þá starfsemi sem fram fer á vinnustaðnum munu meðlimir nefndar jafnframt 
sjá til þess að athugun fari fram á málsatvikum. Að athugun lokinni, ef tilefni er til, er gripið til 
aðgerða til að varna að slíkt komi fyrir aftur. Í þessu felst að gripið verður til ráðstafana og 
aðgerða sem eru til þess fallin að verja starfsfólk fyrir slíku áreiti. 

 

Eftirfylgni 
Eftir að rannsókn málsins lýkur og gripið hefur verið til viðeigandi viðbragða er mikilvægt að fylgja 
málinu eftir að tilteknum tíma liðnum, t.d. eftir tvær til fjórar vikur. Þá skal ræða við þann aðila sem 
bar fram kvörtun og einnig aðilann sem kvartað var undan ef ástæða þykir til. Jafnframt verður fylgst  
með samskiptum aðila málsins. Láti viðkomandi ekki segjast og viðheldur þeirri háttsemi sem leiddi til 
málsmeðferðar, þarf að grípa til afgerandi viðbragða, t.d. umsvifalausrar brottvikningu úr starfi.  
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