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REGLUR ÍSLANDSSJÓÐA HF. UM MEÐFERÐ GRUNS UM 

MISFERLI 

1. Tilgangur 

Tilgangur þessara reglna er að stuðla að góðum viðskiptaháttum og trausti á fjármálastarfsemi. 

Íslandssjóðir hf. (hér eftir Íslandssjóðir) lítur misferli mjög alvarlegum augum og hvetur starfsmenn og 

ytri aðila til að tilkynna ef þeir verða varir við eða hafa vitneskju eða grun um hugsanlegt misferli sem 

tengist starfsemi Íslandssjóða á einhvern hátt. Með tilkynningum sínum aðstoða þessir aðilar við að 

upplýsa um brot sem valdið geta almenningi og atvinnulífi miklu tjóni. Slíkar ábendingar geta einnig 

forðað Íslandssjóðum frá miklum álitshnekki og fjárhagslegu tjóni. 

 

2. Gildissvið 

Reglur þessar gilda um alla starfsmenn Íslandssjóða. Hugtakið starfsmaður er skilgreint vítt, þ.e. allir 

starfsmenn í fullu starfi, þeir sem vinna hlutastörf og þeir sem taka að sér verkefni fyrir Íslandssjóði, t.d. 

sem verktakar, ýmist beint eða sem starfsmenn annars fyrirtækis. 

 

3. Misferli 

Misferli er brot eða tilraun til brots á lögum, stjórnvaldsfyrirmælum sem gilda um starfsemi 

fjármálafyrirtækja eða innri reglum Íslandssjóða m.a. í því skyni að komast yfir fé eða önnur verðmæti í 

eigu Íslandssjóða eða annarra. Þá er einnig átt við hagsmunaárekstra sem valdið hafa viðskiptavinum 

tjóni og aðra óeðlilega viðskiptahætti eða óeðlileg fyrirmæli. Misferli getur tengst öllum starfsmönnum, 

þar með talið stjórnendum. Í vafatilvikum er hægt að leita ráða í trúnaði hjá innri endurskoðanda sem 

leggur mat á málavexti. 

 

4. Tilkynningar 

Einstaklingar með vitneskju eða grun um hugsanlegt misferli eru eindregið hvattir til að tilkynna um slík 

mál. Tilkynningar er hægt að skrá í kerfi sem er sérstaklega aðgreint frá öðrum upplýsingakerfum og 

vistað utan Íslandssjóða. Einungis misferlisteymi Innri endurskoðunar hefur aðgang að skráðum málum. 

Kjósi einstaklingur fremur að tilkynna grun bréfleiðis eða símleiðis er jafnframt tekið við slíkum 

tilkynningum. Lögð er áhersla á að tilkynning sé vel rökstudd og að helstu upplýsingar komi fram í henni, 

s.s. hver ábendingin er, tímabil atburðar, hvar atburður átti sér stað og nánari lýsing á málavöxtum. 

Starfsmönnum er heimilt að tilkynna nafnlausar ábendingar um meint misferli, treysti þeir sér ekki til að 

koma fram undir nafni. Kjósi einstaklingur að koma fram undir nafnleynd gefst honum engu að síður 

tækifæri til að eiga nafnlaus samskipti í gegnum tilkynningakerfið.  
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5. Ferli rannsókna og þagnarskylda  

Innri endurskoðandi Íslandssjóða leiðir innanhússrannsóknir ef grunur vaknar um misferli. Misferlisteymi 

Innri endurskoðunar fer yfir tilkynningar sem berast og metur hvort um misferli sé að ræða. Sé það mat 

innri endurskoðanda að um misferli sé að ræða er meginreglan sú að senda málið áfram til 

Fjármálaeftirlitsins eða lögreglu eftir eðli þess. Starfsmenn Innri endurskoðunar eru bundnir 

þagnarskyldu um persónugreinanlegar upplýsingar sem koma fram í tilkynningum. Þagnarskyldan gildir 

gagnvart öðrum starfsmönnum og utanaðkomandi aðilum. Þagnarskyldan varðar bæði þann sem 

tilkynnir um brot og þann sem tilkynningin varðar og tekur til upplýsinga sem rekja má beint eða óbeint 

til þeirra beggja. Þó er heimilt að miðla upplýsingum sem lúta þagnarskyldu til Fjármálaeftirlitsins og 

lögreglu. 

Varði tilkynning hins vegar meint brot starfsmanns kemur þagnarskylda ekki í veg fyrir að æðstu 

stjórnendur fái í kjölfar rannsóknar máls upplýsingar um þann starfsmann ef talin er þörf á að fylgja 

rannsókn eftir með frekari aðgerðum og rökstuddur grunur er um brot eða brotavilja. Vinnsla og meðferð 

persónuupplýsinga skal unnin í samræmi við lög um persónuvernd. 

 

6. Vernd uppljóstrara 

Íslandssjóðir vernda starfsmenn sem í góðri trú hafa tilkynnt um meint brot gegn því að þeir sæti misrétti 

sem rekja má til tilkynningar þeirra. Hugtakið „misrétti“ tekur bæði til fyrirvaralausrar uppsagnar með 

riftun ráðningarsamnings og uppsagnar með samningsbundnum uppsagnarfresti. Einnig er hugtakinu 

ætlað að ná yfir stöðulækkun, tilfærslu í starfi, opinbera nafngreiningu án samþykkis, einelti, 

ærumeiðingar, meingerð, ólögmæta mismunun, eða einhverjar aðrar sambærilegar aðgerðir sem rekja 

má til tilkynningar um brot. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur þó ekki 

hér undir. Vernd starfsmanna nær til tilkynninga sem settar eru fram í góðri trú. Vernd starfsmanna nær 

hins vegar ekki til tilkynninga sem gerðar eru gegn betri vitund. 

 

7. Kynning á reglum fyrir starfsmenn 

Reglur þessar og leiðbeiningar um hvernig skal skrá tilkynningar um meint misferli skulu vera vel kynntar 

starfsmönnum og jafnframt birtar á innri vef. Innri endurskoðun skal standa fyrir reglubundnum 

kynningum á ferli misferlistilkynninga fyrir alla starfsmenn. Starfsmenn skulu sýna fram á þekkingu á 

ferlinu. 

 

Þannig samþykkt af stjórn Íslandssjóða þann 22. febrúar 2018. 


