
 

 

Verklagsreglur  
um birtingu gagna með fundargerðum á vef Akureyrarbæjar 
 
Stefna bæjarstjórnar Akureyrar er að stjórnsýsla bæjarins sé opin og að bæjarbúar geti með 
einföldum hætti fylgst með störfum bæjarstjórnar og nefnda. 
 
Reglur þessar taka mið af upplýsingalögum nr. 140/2012 sem eru meginreglan um 
upplýsingarétt almennings, stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og lögum um persónuvernd nr. 
77/2000 með síðari breytingum. 
 
Birta skal: 

1. Formleg skjöl svo sem stefnuyfirlýsingar bæjarstjórnar í einstökum málum og 
málaflokkum og reglur um meðferð mála á vegum sveitarfélagsins. Birta skal skjölin 
með þeirri fundargerð sem reglurnar eru samþykktar í. Reglur og annað sem staðfesta 
þarf af bæjarstjórn eða ráðuneyti skal merkja þannig að ljóst sé að ekki er um 
endanlegt skjal sé að ræða. 

2. Erindi og tillögur sem lögð eru formlega fram á fundum nema lög, persónuverndar-
sjónarmið og eðli máls bjóði annað (sjá undantekningar hér að neðan). Þó nægir að 
endursegja efni erinda, t.d. til skipulagsnefndar, í lýsingu dagskrármála. Formaður 
nefndar sker úr um hvort gögn skuli birt ef vafi leikur á hvort svo skuli gera.  

3. Fundargerðir sem lagðar eru fram til kynningar á fundum og birtar eru opinberlega 
skal tengja með vefslóðum eftir því sem kostur er. 

4. Samninga við opinbera aðila sem nefndir og bæjarstjórn samþykkja endanlega.  
5. Dómsúrskurði í málum sem Akureyrarbær hefur átt aðild að og kynntir eru fyrir 

fastanefnd eða í bæjarstjórn. Birta skal vefslóðir á úrskurðina eins og kostur er.  
 

 
Ekki skal birta: 

1. Vinnugögn en til þeirra teljast hvers kyns drög að samþykktum sem hafa ekki verið 
afgreidd á fundi, skýringargögn með þeim svo og gögn sem lögð eru fram til 
kynningar. Formaður nefndar getur þó ákveðið að birta kynningargögn ef form þeirra 
og innihald leyfir, t.d. með því að birta slóðir á gögn sem liggja á vef Akureyrarbæjar 
eða öðrum vefjum. 

2. Gögn sem varða einstaka starfsmenn sveitarfélagsins. 
3. Gögn sem teljast trúnaðarmál og varða einka- og/eða fjárhagsmálefni einstaklinga, 

fyrirtækja og annarra lögaðila. 
4. Gögn ef birting þeirra getur spillt viðskiptahagsmunum sveitarfélagsins.  
5. Samninga við aðra en opinbera aðila nema fyrir liggi samþykki samningsaðila en 

meginefni samninganna skal þó koma fram í lýsingu dagskrármáls.  
6. Umsóknir einstaklinga um styrki. 

 
 
Ábyrgð: 

• Embættismaður í samráði við formann nefndar ber ábyrgð á hvaða gögn eru birt með 
fundargerðum viðkomandi nefndar í samræmi við verklagsreglur þessar. 

• Starfsmaður viðkomandi nefndar sér um að birta þau gögn sem fylgja eiga hverri 
fundargerð. 

 
 

Samþykkt í bæjarstjórn 5. febrúar 2013  


