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Vernd uppljóstrara 

 
Um reglurnar 

Þessar verklagsreglur eru settar á grundvelli 5. gr. laga um vernd uppljóstrara nr. 40/2020. 
Markmið framangreindra laga er meðal annars ætlað að stuðla að því að starfsmenn fyrirtækja 
geti upplýst um lögbrot eða aðra ámælisverða háttsemi sem kann að eiga sér stað hjá hinu 
opinbera eða á almennum vinnumarkaði. Eftirfarandi reglur voru mótaðar í samráði við 
starfsfólk Símans og fjalla um það verklag sem starfsmönnum ber að fara eftir við uppljóstrun 
hjá Símanum. 
 

1. gr. Skilgreiningar 

Uppljóstrun: Starfsmenn sem greina í góðri trú frá upplýsingum eða miðla gögnum um brot á 
lögum eða ámælisverðri háttsemi í starfsemi vinnuveitanda. 
 
Innri uppljóstrun: Felur í sér að starfsmaður greini frá upplýsingum eða miðli gögnum í góðri trú 
um brot á lögum eða aðra ámælisverða háttsemi í starfsemi Símans til viðeigandi aðila 
samkvæmt 3. gr. 
 
Ytri uppljóstrun: Felur í sér að starfsmaður greini frá upplýsingum eða miðli gögnum í góðri trú 
um brot á lögum eða aðra ámælisverða háttsemi í starfsemi Símans til aðila utan fyrirtækis, t.d. 
fjölmiðla. Slík uppljóstrun er alla jafnan ekki heimil nema innri uppljóstrun hafi verið reynd til 
þrauta. 
 
Í góðri trú: Felur í sér að starfsmaður hafi ríka og góða ástæðu fyrir því að miðlaðar upplýsingar 
séu sannar, þeim miðlað í þágu almennings og starfsmaður eigi ekki annan kost, með meiri leynd, 
til að koma í veg fyrir brotlega háttsemi. hvatarnir að baki uppljóstrun skipta máli í tengslum við 
þá vernd sem lögin veita. 
 
Ámælisverð háttsemi: Felur í sér að hátterni sem stefnir almannhagsmunum í hættu, t.d. hátterni 
sem ógnar heilsu eða öryggi fólks eða umhverfi, án þess að um sé að ræða brot á lögum eða 
reglum. 
 
Starfsmaður: Í skilningi reglna þessara er sá sem hefur aðgang að upplýsingum eða gögnum um 
starfsemi Símans vegna hlutverks síns, þ.m.t. ráðinn, settur, skipaður, sjálfstætt starfandi 
verktaki, stjórnarmaður, starfsnemi, tímabundinn starfsmaður og sjálfboðaliði.  
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2. gr. Málsmeðferð við innri uppljóstrun 

Starfsmönnum Símans hf., kt. 460207-0880, er heimilt að greina frá upplýsingum eða miðla 
gögnum í góðri trú um brot á lögum eða aðra ámælisverða háttsemi í starfsemi fyrirtækisins til 
þess aðila sem getið erum um í 3. gr. eða til lögregluyfirvalda eða annara opinberra eftirlitsaðila 
sem við eiga. 
 
Þeim upplýsingum eða gögnum sem starfsmaður kann að miðla við innri uppljóstrun, skal þó 
aldrei komið til aðila þar sem upplýsingarnar eða gögnin verða gerð opinber. 
 

3. gr. Tilkynning og móttaka upplýsinga 

Tilkynningar skulu berast á netfangið legal@siminn.is. Sá sem sendir erindi á fyrrgreint 
netfang skal gæta þess að tilgreina að erindið sé sent á grundvelli þessara verklagsreglna og 
laga um vernd uppljóstrara nr. 40/2020. 
 
Móttakanda upplýsinganna eða gagnanna er skylt að stuðla að því að látið verði af hinni 
ólögmætu eða ámælisverðu háttsemi eða brugðist á annan hátt við henni. Sá móttakandi sem 
tekur við upplýsingum eða gögnum skal greina starfsmanninum sem miðlað þeim frá því hvort 
upplýsingarnar hafi gefið tilefni til athafna og þá hverra.  
 
Móttakandi upplýsinganna eða gagnanna hefur mest fimm virka daga til að taka afstöðu til 
miðlunarinnar og skal hann innan sömu tímamarka upplýsa starfsmanninn sem miðlaði 
upplýsingunum um framvindu málsins. Telji móttakandi að lengri tíma þurfi til að rannsaka og 
aðhafast í málinu skal hann greina starfsmanni frá því áður en að fresturinn rennur út.  
 
Móttakandi upplýsinga eða gagna skal gæta leyndar um persónuupplýsingar sem honum 
berast um þann sem miðlar upplýsingum eða gögnum nema hinn síðarnefndi veiti 
afdráttarlaust samþykki sitt fyrir því að leynd sé aflétt. 
 

4. gr. Ytri uppljóstrun 

Ef Síminn grípur ekki til fullnægjandi viðbragða eftir að starfsmaður hefur miðlað upplýsingum 
eða gögnum samkvæmt 3. gr., er starfsmanni heimilt í góðri trú að miðla umræddum gögnum 
til utanaðkomandi aðila. Við slíka miðlun er hins vegar skilyrt að starfsmaður hafi réttmæta 
ástæðu til að ætla að háttsemin sem um ræðir varði fangelsisrefsingu. 
 
Í algjörum undantekningartilfellum þegar miðlun samkvæmt framangreindu kemur af gildum 
ástæðum ekki til greina er miðlun til utanaðkomandi aðila heimil án þess að innri uppljóstrun 
hafi átt sér stað. Skilyrði er að miðlunin teljist í þágu svo brýnna almannahagsmuna og af þeim 
sökum gangi þeir framar hagsmunum Símans  eða annarra aðila, svo sem til að vernda: 

• öryggi ríkisins eða hagsmuni ríkisins á sviði varnarmála, 
• efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins, 
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• heilsu manna, 
• umhverfið. 
 

 

5. gr. Vernd uppljóstrara 

Miðlun upplýsinga eða gagna felur ekki í sér brot á þagnar- eða trúnaðarskyldu sem starfsmaður 
er bundinn af samkvæmt lögum, samningi eða öðrum hætti. Slík miðlun leggur hvorki refsi- né 
skaðabótaábyrgð á viðkomandi og getur ekki leitt til stjórnsýsluviðurlaga eða íþyngjandi úrræða 
að starfsmannarétti. 
 
Forsenda þess að verndin taki til starfsmanna byggir á því að miðlun upplýsinga eða gagna sé í 
samræmi við þau skilyrði sem ákvæði laga nr. 40/2020 kveða á um. 
 
Framangreind vernd leysir ekki þann starfsmann sem miðlað hefur upplýsingum undan saksókn 
vegna brota sem hann sjálfur kann að hafa tekið þátt í. Þá nær verndin ekki til þeirra starfsmanna 
sem miðla vísvitandi röngum eða villandi gögnum eða upplýsingum um smávægileg frávik, í þeim 
tilgangi að koma höggi á Símann eða aðra aðila. 
 
Óheimilt er að láta starfsmann sæta óréttlátri meðferð sem miðlað hefur upplýsingum eða 
gögnum samkvæmt ákvæðum laga nr. 40/2020. Til slíkrar meðferðar telst t.d. að rýra réttindi, 
breyta starfsskyldum á íþyngjandi hátt, segja upp samningi, slíta honum eða láta hvern þann sem 
miðlað hefur gögnum eða upplýsingum gjalda þess á annan hátt. Brot á því getur varðað sektum 
eða fangelsi allt að tveimur árum. 
 
Komi til ágreinings fyrir dómi um stöðu starfsmanns með tilliti til þess hvort miðlun hafi verið 
óheimil eða að starfsmaður er látinn sæta óréttlátri meðferð í kjölfar hennar skal veita 
starfsmanninum gjafsókn í héraði, fyrir Landsrétti og Hæstarétti. Gjafsókn fellur niður ef sýnt er 
fram á fyrir dómi að starfsmaður hafi ekki verið í góðri trú þegar upplýsingum var miðlað. 
 

6. gr. Annað 

Þessar verklagsreglur tóku gildi 1. febrúar 2021.  
Komi til þess að breyta þurfi reglunum vegna lagabreytinga, vegna kvaða eða beiðna frá 
opinberum eftirlitsaðilum skal starfsmönnum Símans tilkynnt um slíkar breytingar á innra 
vefsvæði starfsmanna Símans og með öðrum viðeigandi hætti, svo sem með uppfærslu 
eyðublaða verktaka. 
 

 


