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1. Tilgangur og gildissvið 
 
Verklagsreglan er sett til að tryggja skjót og rétt viðbrögð við tilkynningum um 
einhvern af eftirtöldum þáttum: Ofbeldi, einelti, kynbundna eða kynferðislega áreitni, 
eða kynbundið eða kynferðislegt ofbeldi, hér eftir kölluð brot. Verklagsreglan byggir á 
reglum Háskólans á Akureyri um viðbrögð við einelti, ofbeldi, kynbundinni og 
kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan Háskólans á 
Akureyri.  
 
 

2. Ábyrgð 
 
Fagráð  
Tekur á móti og ber ábyrgð á að rannsaka tilkynningar um brot. Fagráð gefur aðilum 
máls og yfirmönnum umsögn um niðurstöðu málsins og kemur með tillögur til úrbóta. 
Ráðið er einnig yfirstjórn háskólans til ráðgjafar varðandi fyrirbyggjandi aðgerðir.  
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3. Framkvæmd  
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4. Tilvísanir í skjöl og skrár 
 

- Reglur um viðbrögð við einelti, ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni og 
kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan Háskólans á Akureyri.  

- EYD-007 Skráningareyðublað vegna tilkynninga starfsmanna um ofbeldi, 
einelti, kynbundna eða kynferðislega áreitni, eða kynbundið eða kynferðislegt 
ofbeldi.  

- Lög um 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 
- Reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.  
- Siðareglur Háskólans á Akureyri, samþykktar á 268. fundi háskólaráðs 21. 

ágúst 2008 
- Stjórnsýslulög nr. 37/1993 

 
 

 


