
VEFSTEFNA AKUREYRARBÆJAR
2020 – 2022

Markmið
Markmið vefstefnu Akureyrarbæjar er að tryggja markvissa miðlun upplýsinga á vefsíðum 
sveitarfélagsins og setja skýr viðmið um framsetningu þeirra. Tryggja skal fyrsta flokks þjónustu, gæði 
og áreiðanleika í miðlun upplýsinga. Enn fremur er markmið stefnunnar að öllum öryggiskröfum við 
miðlun upplýsinga sé fullnægt.

Vefstefnan tekur mið af upplýsingastefnu Akureyrarbæjar.

Heimasíða Akureyrarbæjar
Opinber heimasíða sveitarfélagsins, Akureyri.is, er mikilvægasta gáttin í miðlun upplýsinga og um leið 
andlit stjórnsýslunnar út á við.

Allar helstu upplýsingar um starfsemi sveitarfélagsins, helstu ákvarðanir, lög, fundargerðir 
fastanefnda, reglur og samþykktir, skulu vera aðgengilegar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Ekki er 
heimilt að birta persónugreinanlegar upplýsingar eða upplýsingar sem spillt geta 
viðskiptahagsmunum. 

Á heimasíðu bæjarins ber að birta allar upplýsingar um þá þjónustu sem sveitarfélagið veitir íbúum. 
Þjónustugátt bæjarins, sem aðgengileg er á Akureyri.is, skal vera meginfarvegur fyrir afgreiðslu 
erinda. 

Á Akureyri.is skal vera yfirlit yfir allar vefsíður Akureyrarbæjar og stofnana hans. Úr þessu yfirliti skal 
vera hægt að fara beint á viðkomandi vefsíðu.

Bæjarbúar geta sótt allar helstu upplýsingar um starfsemi og þjónustu sveitarfélagsins á heimasíðuna. 

Leiðarljós 
Upplýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins skulu vera:

1. Traustar og réttar
2. Aðgengilegar
3. Skrifaðar á góðri íslensku

Á heimasíðunni skal vera auðvelt að finna traustar og réttar upplýsingar og sækja notendavæna 
þjónustu. 

Orðaskýringar

Sveitarfélagið Akureyrarbær; Akureyri, Hrísey og Grímsey, svið og deildir, stofnanir, ráð og nefndir.

Upplýsingar; Skjöl og málsgögn, reglur og samþykktir Akureyrarbæjar, upplýsingar um einstök mál, upplýsingar 
um þjónustu og starfsemi sveitarfélagsins, útgefið efni, fundargerðir ásamt fylgigögnum o.fl. Undanskilin eru þó 
persónuleg gögn, gögn um einstaka starfsmenn, vinnuskjöl og gögn sem heyra undir lög um persónuvernd.

Vefsíða: Akureyri.is og allar undirsíður sem og heimasíður einstakra stofnana sveitarfélagsins. 
Samfélagsmiðlasíður falla einnig þar undir.
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Þarfir notenda, aðgengi og efnistök skulu vera í forgangi þegar efni er unnið á vefsíður. Hönnun og 
viðmót skal taka mið af þörfum notenda og helstu aðgengisstöðlum fyrir fatlaða.

Í texta skal gæta að réttu málfari og stafsetningu og að nota auðskilið og hnitmiðað mál. 

Gæta skal að öryggi, stöðugleika og þjónustugildi vefsíðna. Hugbúnaður og viðmót eiga skilyrðislaust 
að virka sem skyldi.

Leitarvél á að vera einföld í notkun og skila traustum og ítarlegum niðurstöðum.

Ritstjórn og útlit
Á forsíðu Akureyri.is birtast einvörðungu fréttir sem tengjast með beinum hætti starfsemi eða 
þjónustu sveitarfélagsins. 

Allar heimasíður Akureyrarbæjar skulu fylgja samþykktum hönnunarstaðli Akureyrarbæjar hvað 
varðar útlit, litaval og leturgerð.

Við ritun efnis skulu meginatriði sett fremst og setningar hafðar stuttar og markvissar. Lýsingarorð 
ber að spara og leitast við að hafa fyrirsagnir stuttar og lýsandi. Forðast skal sérhæft eða tæknilegt 
orðafar þar sem því verður við komið.

Allar síður skulu hafa fyrirsagnir sem eru í takti við heiti á sjálfum síðunum. Þetta einfaldar leitarvélum 
að finna upplýsingar.

Á öllum vefsvæðum á að vera einfalt fyrir notendur að finna netföng og/eða símanúmer til að koma 
á framfæri fyrirspurnum og athugasemdum.

Höfundaréttarvarið efni, texti eða myndir, er ekki birt á vefsíðum Akureyrarbæjar nema með 
samþykki rétthafa og skal það þá tekið fram. Hafa skal í huga persónuverndarlög við birtingu mynda.

Kennsla og ábyrgð
Starfsmenn sem setja efni á heimasíður bæjarins skulu hafa fengið kennslu í notkun 
vefumsjónarkerfisins og vera vel upplýstir um þjónustustefnu bæjarins, vefstefnuna og 
hönnunarstaðal Akureyrarbæjar.

Vefstjóri Akureyri.is sinnir kennslu í notkun vefumsjónarkerfis sem notað er á léninu Akureyri.is og 
undirvefjum þess. 

Forstöðumenn og sviðsstjórar bera ábyrgð á vefsvæðum sem undir þá heyra. Í því felst ábyrgð á 
eftirfylgni vefstefnunnar.

Samfélagsmiðlar
Akureyrarbær nýtir samfélagsmiðla til að miðla fréttum og upplýsingum af heimasíðu sveitarfélagsins 
í því skyni að auka dreifingu og sýnileika. 

Mikilvægum upplýsingum er ávallt miðlað fyrst á heimasíðu bæjarins og birting á samfélagsmiðlum 
telst ekki formleg birting. Formleg samskipti um einstök mál fara ekki fram á samfélagsmiðlum.
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Akureyrarbær miðlar upplýsingum á samfélagsmiðlum og á með þeim hætti í samskiptum við 
bæjarbúa og landsmenn alla. Samfélagsmiðlar eru einnig nýttir til að miðla upplýsingum og 
markaðssetja Akureyrarbæ á ferðamarkaði. 

Einstaka sviðum eða stofnunum er heimilt að halda úti síðum á samfélagsmiðlum gerist þess þörf. 
Þeim síðum þarf að sinna með reglubundnum hætti og skipa ber sérstakan ábyrgðarmann til að 
annast þær. Þess skal gætt að fleiri en einn starfsmaður hafi umsjónaraðgang að síðunum en 
jafnframt að tilgreindum starfsmanni sé falin ábyrgð á hverri síðu fyrir sig.

Einföldum fyrirspurnum sem berast í gegnum samfélagsmiðlasíður skal svara eins fljótt og auðið er. 
Flóknari spurningum ber að vísa til viðkomandi sviðs eða deildar þar sem samfélagsmiðlar eru ekki 
farvegur fyrir formleg samskipti um einstök mál. 

Öllum er frjálst að tjá sig málefnalega með því að rita athugasemdir við færslur á samfélagsmiðlum 
Akureyrarbæjar. Þannig er stuðlað að opnun skoðanaskiptum sem eru þáttur í auknu íbúalýðræði. 
Sveitarfélagið áskilur sér þó rétt til að fjarlægja tafarlaust athugasemdir sem fara út fyrir almenn 
velsæmismörk og beinast til dæmis gegn tilteknum einstaklingum, kynþáttum, trúarhópum eða kyni. 
Einstaklingar sem verða ítrekað uppvísir að því að fara yfir velsæmismörk í athugasemdum sínum eiga 
á hættu að vera útilokaðir frá samfélagsmiðlum Akureyrarbæjar án frekari viðvörunar.


