
Siðareglur Stjórnar Eirar 

Markmið siðareglna 

Siðareglum stjórnar Eirar, er ætlað að varðveita orðspor, 
fagmennsku og trúverðugleika stjórnar. Siðareglurnar gefa skýrt 
til kynna hvað telst mikilvægt fyrir samstarf og samskipti þeirra 
sem starfa í stjórn og hvetja til faglegra vinnubragða og vandaðra 
stjórnunarhátta. 
Tilgangur siðareglna 

Tilgangur siðareglna er að stuðla að góðum starfsháttum og 
styðja við aðrar reglur og stefnur sem stjórn hefur sett sér og 
starfsmönnum Eirar 

  

Stjórn Eirar og forstjóri sem ber ábyrgð á starfseminni í umboði 
stjórnar,  starfa eftir megingildum hjúkrunarheimilsins Eirar sem er að 
veita örugga, faglega og framsækna þjónustu við íbúa 
hjúkrunarheimils og þeirra sem þiggja aðra þá þjónustu sem Eir veitir.  
Allir leggjast þessir aðilar á eitt við að starfa faglega og stuðla að 
málefnalegri og gagnrýnni umræðu á sviðum reksturs 
hjúkrunarheimilis. 

• Við höfum vönduð vinnubrögð að leiðarljósi í öllum 
okkar  störfum og leggjum áherslu á að allir sem starfa og koma 
fram fyrir hönd stjórnar og stofnunar beiti ávallt faglegri þekkingu 
sinni og persónulegri færni og séu meðvitaðir um ábyrgð sína 
gagnvart stjórn. 

• Við forðumst að láta persónulega hagsmuni hafa áhrif á störf 
okkar í þágu stjórnar og gerum ekkert sem gæti skaðað orðspor 
stjórnar eða ímynd Eirar.  

• Við fögnum uppbyggilegri gagnrýni sem nýta má til að gera störf 
stjórnar og starfsemi Eirar betri. 

• Við leggjum áherslu á trúverðugleika og óhlutdrægni, forðumst 
alla sérhagsmunagæslu hvaða nafni sem hún nefnist og 
misnotum ekki undir neinum kringumstæðum þau tækifæri og 
aðstöðu sem þátttaka í stjórn veitir.  



• Við látum ekki pólitískar eða trúarlegar skoðanir hafa áhrif á störf 
okkar og sýnum hvert öðru virðingu og umburðarlyndi. 

• Við leggjum áherslu á málefnalega umræðu og forðumst 
mismunun í hvaða mynd sem er. 

• Stjórnarmenn eru bundnir trúnaði og þagnarskyldu um allt sem 
þeir komast að í störfum sínu um hagsmuni stofnunarinnar, 
starfsmanna og heimilismanna. 

• Við leggjum áherslu á nýsköpun, lærdóm og þróun og forðumst 
stöðnun og úrelt vinnubrögð. Við sýnum frumkvæði og erum 
leiðandi afl í umræðu um hjúkrunarheimili. 

• Við höfum ekki bein afskipti af málum einstakra heimilismanna 
eða fyrirgreiðslu við þá. 

• Við höfum ekki nein afskipti af gjöfum eða fyrirætlunum um gjafir 
heimilismanna eða fjölskyldna þeirra til stofnunarinnar önnur en 
þau að benda aðilum á að leita sér annarrar viðeigandi ráðgjafar. 

 

Siðareglur stjórnar Eirar eru ekki tæmandi lýsing heldur ber hver og 
einn stjórnarmaður ábyrgð á að fylgja þeim og starfa af heilindum og 
óhlutdrægni. Stjórn og forstjóri sem ber ábyrgð á starfseminni í 
umboði stjórnar skulu leggja sérstaka áherslu á að halda siðareglur 
stjórnar í heiðri. 
Stjórn Eirar tilnefnir formann siðanefndar. Ef og þegar mál berast 
nefndinni til úrlausnar skal formaður velja með sér tvo ad. hoc. 
meðstjórnendur. Val á meðstjórnendum skal vera alfarið á forræði 
formanns. Ábendingar um brot skulu berast formanni siðanefndar. 
Siðanefnd mælir ekki fyrir um viðurlög, en skal taka afstöðu til 
alvarleika umræddrar hegðunar.  
Siðareglurnar skulu endurskoðast á tveggja ára fresti þó sú 
endurskoðun kunni að fela í sér óbreyttar reglur frá ári til árs. 
 

Siðareglur þessar voru samþykktar á stjórnarfundi Eirar þann 24. 
nóvember 2022. 

 


