ORIENTERING
Afdeling for Digitalisering henleder hermed opmærksomheden på ”Lov om tilgængelighed af offentlige
organers websteder og mobilapplikationer”.
Jf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201794
Ifølge lovgivningen skal offentlige hjemmesider overholde en række krav til webtilgængelighed samt
indeholde en Tilgængelighedserklæring.
Kravene i loven skal være indfriet senest den 23. september 2020, hvor den enkelte hjemmeside
ligeledes skal indeholde en Tilgængelighedserklæring. Tilgængelighedserklæringen skal beskrive,
hvorledes hjemmesiden overholder kravene i lovgivningen såvel som beskrive, hvor hjemmesiden ikke
overholder kravene.
Tilgængelighedserklæringen skal være underskrevet af den ansvarshavende – typisk ledelsen – med
digital medarbejdersignatur.
Hvilke websteder er omfattet af lovgivningen?
Offentlige websteder er eksempelvis https://slagelse.dk, https://kl.dk , https://digst.dk osv. - altså alle
websteder, hvor organet bag er en offentlig myndighed.
Organisationer, støttet af offentlige midler med 50% og derover, er ligeledes omfattet. Det kunne
eksempelvis være foreninger, råd og kulturinstitutioners websteder.
I Afdeling for Digitalisering har vi ansvaret for https://slagelse.dk og tilhørende subsites – altså alle
hjemmesider, der har en hjemmeside-adresse svarende til eksempelvis https://vasac.slagelse.dk
Vi har derimod ikke ansvaret for de hjemmesider, der ligger udenfor ovenstående områder. Det kunne
eksempelvis være http://ungslagelse.dk, http://korsoerkulturhus.dk, http://slagelsearkiverne mv.
Sammen med denne orientering er vedlagt en liste over de hjemmesider, hvor ejerskabet ligger hos den
enkelte virksomhed og/eller center.
Afd. for Digitalisering har med listen forsøgt, at give et overblik over hver hjemmesides domæne, det
center virksomheden tilhører, primær kontaktperson for hjemmesiden samt det tilhørende centers
ledelse.
Afd. for Digitalisering opfordrer til, at hjemmesiderne tilpasses så de opfylder kravene i lovgivningen, hvis
dette ikke allerede er tilfældet.
Afdeling for Digitalisering giver gerne yderligere råd og vejledning om lovgivningen såvel som
webtilgængelighed generelt.
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Kort om webtilgængelighed
Webtilgængelighed handler om, at handicappede – blinde, svagsynede, ordblinde, farveblinde og bevægelseshæmmede - skal
have bedre adgang til offentlig digital information. Mange handicappede gør i den sammenhæng brug af forskellige
hjælpemidler som eksempelvis skærmoplæsere og pegeredskaber. Offentlige hjemmesider skal, ifølge lovgivningen,
understøtte anvendelsen af sådanne former for hjælpemidler. Man kan sammenligne det med, at der i offentlige bygninger
skal være adgang for kørestolsbrugere i form af ramper, elevatorer og lignende – samme lov gælder nu for de digitale
tjenester.
For at understøtte at handicappede har bedre adgang til offentlig information såvel som interaktion med offentlige digitale
løsninger, angiver loven nogle krav og standarder, der skal følges.
Standarderne beskriver dels, hvordan webstederne skal opbygges rent teknisk i form af (skjulte) hjælpetekster, navigation
med tabulator-tasten oma. dels, hvordan farver, billeder, dokumenter, video osv. skal overholde kontraster, beskrivelser,
struktur, synstolkning mv.
Yderligere information
https://inslag.slagelse.dk/hjaelp-paa-tvaers/kommunikation/digital-kommunikation/webtilgaengelighed/
https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/

Med venlig hilsen

Rasmus Jørgensen
Afdeling for Digitalisering

Bilag
Hjemmesider uden for slagelse_dk.pdf (medsendt i orienteringsmail á 4. maj 2020)

Bilag 1 - Websteder for staben/centeret
Bemærk at listen kan være ufuldstændig, da der ikke nødvendigvis findes helt opdateret viden om alle
afkroge af Slagelse Kommunes mange forskellige websteder.

