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Sæl Helga Guðrún,
Takk kærlega fyrir svarið, ég verð í sambandi við ykkur ef það eru frekari spurningar.
Kær kveðja,
Eiríkur Vilhelm Sigurðarson
Markaðs- og kynningarfulltrúi
Rangárþingi ytra
Frá: Helga Guðrún Jónasdóttir
Sent: þriðjudagur, 19. mars 2019 09:54
Til: Eiríkur Vilhelm Sigurðarson
Efni: RE: Ritstjórnarstefna sveitarfélaga
Sæll og blessaður Eiríkur.
Ekki kannast ég við ritstjórnarstefnu hjá sveitarfélögum sem slíka og heyrist mér það sama uppi á teningnum hjá
samstarfsfélögum mínum hér hjá sambandinu.
Ritstjórnarstefnu tengi ég aðallega við fjölmiðla og samfélagsmiðla og mikilvægt er að sveitarfélög sem opinberir aðilar setji
þeim fjölmiðlum sem þau ritstýra skýra ritstjórnarstefnu. Á það kannski ekki hvað síst við um samfélagsmiðla. Slík
ritstjórnarstefna skilgreinir þá yfirleitt í hverju ábyrg notkun samfélagsmiðilsins felst og dregur skýr varðandi misnotkun (níð,
hatursorðræða, flokkspólitísk og önnur pólitísk misnotkun og þar fram eftir götum). Með þessu móti hefur sveitarfélagið áskilið
sér rétt til að ritstýra orðræðu á viðkomandi samfélagsmiðli og getur með málefnalegum hætti fjarlægt færslur sem brjóta í bága
við ritstjórnarstefnuna og almennt velsæmi.
Algengt er að slík ritstjórnarstefna sé sýnileg á viðkomandi miðli, t.d. undir „Um“ á fasbókinni. Þá er einnig góð regla að birta
á sveitarfélagavef ritstjórnarstefnu fyrir þá miðla sem sveitarfélagið rekur, og stuðla með því hætti að gagnsærrim miðlum sé
gagnsæ. Þá geta efni einnig staðið til þess að sveitarfélög setji sér ritstjórnarstefnu fyrir vefmiðla á sínum vegum, sér í lagi ef
þeir eru markaðstengdir með einhverju móti eða sinna almennum fréttaflutningi. Markmiðið er þá aðallega að stuðla að
gagnsæi og forða hagsmunamunaárekstrum.
Vona að þetta geti eitthvað nýst þér.
Ef þú telur að ég geti orðið frekar að liði, láttu mig endilega vita.

Með góðri kveðju,
Helga Guðrún

Helga Guðrún Jónasdóttir
samskiptastjóri
Beint innval: 515 4935
Netfang: helga@samband.is
Samband íslenskra sveitarfélaga
Borgartúni 30, pósthólf 8100 128 Reykjavík
Sími: 515 4900 // Fax: 515 4903
www.samband.is
Ef þessi póstur kemur til þín utan dagvinnutíma, skaltu íhuga hvort svarið megi ekki bíða til morguns

Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið
upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans
biðjum við þig að fara eftir 9. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og tilkynna okkur að þau hafi ranglega borist
þér.

From: eirikur@ry.is
Sent: 18.03.2019 11:20:26
To: Samband íslenskra sveitarfélaga
Subject: Ritstjórnarstefna sveitarfélaga

Sæl veriði,
Hafa einhver sveitarfélög sett sér ritstjórnarstefnu sem þið munið eftir ? Ég finn ekkert um það með því að googla
og sé þetta ekki á heimasíðum sveitarfélaga í fljótu bragði.
Kær kveðja,
Eiríkur Vilhelm Sigurðarson
Markaðs- og kynningarfulltrúi
Rangárþingi ytra

