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Vefir Stjórnarráðsins 

• Stjórnarráðið = 8 ráðuneyti 

• 18 „ráðuneytisvefir“  

• Ríflega 20 aðrir vefir uppfærðir 

• Breytilegur fjöldi „aukavefja“ 

• 11 „statískir“ vefir (sögulegt efni) 

• + innri vefir  

• Sjá: stjornarrad.is/raduneyti/vefir-

stjornarradsins/  
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Mitt hlutverk (úr starfslýsingu) 

• Þróun og umsjón með ytri (og innri) vefjum STJR 

• Stýra samráði ráðuneyta um vefmál 

• Umsjón með vef forsætisráðuneytis og öðrum sérvefjum 

• Uppsetning og ráðgjöf vegna sérvefja annarra 

ráðuneyta 

• Aðgengis- og gæðamál, fylgjast með nýjungum og fl. 

• Ráðgjöf varðandi vefmál ráðuneytanna 

• Aðstoð við ráðuneyti við úrlausn vefvandamála 

• Samskipti við þjónustuaðila  - sameiginleg verkefni + 

verkefna einstakra ráðuneyta 

• Kynningar og námskeið innan og utan STJR 

• Þátttaka í vinnuhópum/nefndum/teymisvinnu o.s.frv. 



Þið kannski þekkið þetta?  

• Skilningsleysi yfirmanna og 
samstarfsfólks á vefmálum og vinnu við 
vefina 

• Mismunandi sýn á vefi og hlutverk 
þeirra (stjórnsýsla / stjórnmál) 

• Litlir peningar 

• Vöntun á fræðslu eða tíma til að fræðast 

• En ....  
skemmtilegt starf og alltaf eitthvað nýtt 



Áhersluþættir 

• Vera til fyrirmyndar 

– Stefna upplýsingasamfélagsins  

– Könnun á opinberum vefjum – Hvað er 

spunnið 

– Vefhandbókin ut.is/vefhandbok  

• Aðgengi allra að vefnum  

• Notandinn í fyrirrúmi 

• Aukin og bætt þjónusta 

• Samræmi  
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Þróun - Lærum af öðrum 

• Margt framundan 

– Opin gögn og opnar málaskrár 

– Lýðræðisvirkni  

– Myndbönd  o.m.fl. 

• Fyrirmyndir hjá nágrannalöndunum  

– Mismunandi áherslur 

• Bresk bylting?     

– gov.uk 
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Hugmyndafræði gov.uk 

1. Miða fyrst of fremst við þarfir 

2. „Gera minna“  

3. Hanna í kringum raunveruleg gögn 

4. Gera hlutina „sannarlega“ einfalda 

5. Leita eftir og bregðast við ábendingum 

6. Aðgengi í fyrirrúmi 

7. Skilja aðstæður – hann fyrir fólk 

8. Stafræn þjónusta, ekki vefsíður 

9. Halda samræmi, þó ekki allt alveg eins 

10.„Að opna“ er til bóta  
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