
Retningslinje Beskrivelse av retningslinje Suksesskriterium Følges kravet? Svaret som skal avgis Rettet?
1.1 Tekstalternativer Gi tekstalternativer til alt ikke-

tekstlig innhold, slik at det kan 
1.1.1 Ikke-tekstlig 
innhold

Nei Gjennomførte tester fant at siden https://www.gol.kommune.no/gol-
skule/meny/skolemelk---skolelyst/mot/ har et bilde som mangler et tekstalternativ, eller 
alternativ tekst (alt-tekst). 

I tillegg bør alt-teksten på bildet på 
https://www.gol.kommune.no/nyheitar/stillingsannonse---hallingdal-barnevernteneste/ 
endres slik at det ikke er et filnavn, slik som nå.

Fixed OK! Lagt til alt tekst på bilde, endret også 
URL så ikke det står skolemelk når det skal stå 
læringsmiljø. Stillingsannonsen ble slettet den 15/1 
så den er også OK forsåvidt.

1.2 Tidsbaserte medier (lyd og 
video)

Gi alternativer til tidsbaserte medier.

1.2.1 Bare lyd og video 
(forhåndsinnspilt)

Ja Gjennomførte tester fant ingen steder hvor brukeren ikke får et alternativ når innholdet 
presenteres kun som video eller lyd.

1.2.2 Teksting 
(forhåndsinnspilt)

Vi har ikke denne 
typen innhold

Utførte tester fant ingen forhåndsinnspilte videoer på nettsidene. 

1.3 Mulig å tilpasse Lag innhold som kan presenteres på 
forskjellige måter uten at 
informasjon eller struktur går tapt.

1.3.1 Informasjon og 
relasjoner

Nei Testene har avdekket at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene. En overskrift 
anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til 
brukeren. Dette er tilfelle på https://www.gol.kommune.no/meny/vatn-veg-avlop-og-
renovasjon/kommunalt-vatn-og-avlop/informasjon-om-kommunalt-vatn-og-avlop/kva-
kostar-tenesta/vatn---arsgebyr-og-tilknytningsgebyr/ (over overskriftene 
"Tilknytningsgebyr for vatn", "Gebyr vasspost på Glitre" og "Gebyr for 
vassmålaravlesing"), https://www.gol.kommune.no/meny/politikk-og-innsyn/niva-
2/kaffimoter-for-eldre/ (nederst på siden) og https://www.gol.kommune.no/meny/vatn-
veg-avlop-og-renovasjon/private-vass--og-avlopsanlegg/slamtomming/ (over 
overskriften "Kva kostar tenesta?") . 

Det anbefales en gjennomgang for å rette slike tomme overskrifter på nettstedet.

Nesten OK! Rettet alt utenom slamtømming, 
Utbyggingsavd har en tidsstyrt publisering satt opp 
så hun må inn å redigere så ikke jeg ødelegger noe.

1.3.2 Meningsfylt 
rekkefølge

Ja Ja, nettstedet oppleves som at det presenterer strukturen på en meningsfylt 
rekkefølge. Utover navigasjon igjennom tradisjonelle strukturer har den besøkende 
også mulighet til å benytte seg av søk og chatboten Kommune-Kari, som ligger 
sentralt plassert på forsiden og alle undersider.

1.3.3 Sensoriske 
egenskaper

Ja Nettstedet har ingen elementer som testene har avdekket hvor instruksjoner som 
gjelder for forståelse og betjening av innhold, utelukkende er avhengige av 
komponentenes sensoriske egenskaper, for eksempel form, størrelse, visuell 
plassering, orientering eller lyd.

1.3.4 Visningsretning Ja Nettstedet oppleves som at innhold tilpasser seg godt både liggende og stående 
flater. Det ble heller ikke avdekket problemer med utlisting av f.eks. aktuelt-oversikt på 
mindre flater.

1.3.5 Identifiser formål 
med inndata

Vi har ikke denne 
typen innhold

Kommunens skjemaløsning er på egen URL, og skal derfor ikke inngå i denne 
tilgjengelighetserklæring. Det skal lages en separat erklæring for skjemaløsningen. 

Testene har ikke avdekket andre områder på portalen som samler inn informasjon fra 
brukeren via skjemaelementer, som skjemafelt, avkryssingsbokser, radioknapper og 
lignende.

1.4 Mulig å skille fra 
hverandre

Gjør det enklere for brukerne å se og 
høre innhold, blant annet ved å skille 
forgrunnen fra bakgrunnen.

1.4.1 Bruk av farge Ja Testene har ikke avdekket presentasjon av innhold i nettstedet som bygger 
utelukkende på farge.

1.4.2. Styring av lyd Vi har ikke denne 
typen innhold

Testene har ikke avdekket at det benyttes automatisk avspilling av lyd på nettsiden. 

1.4.3 Kontrast 
(minimum)

Ja Det har ikke blitt avdekket noen forhold hvor forholdet mellom teksten og bakgrunnen 
er mindre enn minstekravet, 4,5:1

1.4.4 Endring av 
tekststørrelse

Ja Ja, tekst kan forstørres opp til 200 % uten bruk av kompenserende teknologi og uten 
at innhold eller funksjonalitet går tapt.

1.4.5 Bilder av tekst Ja Testene har ikke avdekket noe sted hvor kommuneportalen benytter tekst i bilder. 
Unntaket her er logoen i header som har tekst i tillegg til kommunevåpenet. Logoer 
anses som et unntak fra kravet der presentasjon av tekst er nødvendig for 
informasjonen som formidles.

1.4.10 Dynamisk 
tilpasning (Reflow)

Ja Ved å blåse opp siden til 400% størrelse med 1280 piksler i bredde viser de 
gjennomførte testene at det ikke er noe tap av innhold.

1.4.11 Kontrast for ikke-
tekstlig innhold

Ja Gjennomførte tester viser at ikke-tekstlig innhold oppfyller minimumskravet for 
kontrast på 3:1.

1.4.12 Tekstavstand Ja Testene viste at tekstavstanden kan overstyres i koden for å gjøre teksten lettere å 
lese.

1.4.13 Pekerfølsomt 
innhold eller innhold 
ved tastaturfokus

Ja Gjennomførte tester har ikke funnet innholdselementer der ekstra innhold kommer til 
syne ved tastaturfokus eller mouseover og der det ekstra innholdet forsvinner når 
tastaturfokus eller mouseover blir tatt vekk.

2.1 Tilgjengelig med tastatur Gjør all funksjonaliteten tilgjengelig 
med tastatur.

2.1.1 Tastatur Ja Etter gjennomførte tester ble det ikke oppdaget noe feil med tastaturbruk og all 
funksjonalitet kan brukes ved hjelp av tastatur. 

2.1.2 Ingen tastaturfelle Ja Testene har ikke funnet innholdselementer på nettstedet som fungerer som 
tastaturfeller.

2.1.4 Hurtigtaster som 
består av ett tegn

Vi har ikke denne 
typen innhold

Testene har ikke lokalisert noen egendefinerte hurtigtaster som består av ett tegn.

Oversikt over status for universell utforming i én enkelt nettløsning. Her ser du WCAG-kravene som nettsteder skal oppfylle, sortert på de fire prinsippene i WCAG-
standarden. For hver av retningslinjene finnes beskrivelser, lenker til mer informasjon, m.m., samt en nedtrekksmeny der du kan notere status pr i dag.

Du kan laste ned arket og bruke det som arbeidsliste, men følg alltid med på uutilsynet.no for oppdatert kravliste.
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2.2 Nok tid Gi brukerne nok tid til å lese og bruke 
innhold.

2.2.1 Justerbar hastighet Vi har ikke denne 
typen innhold

Det har ikke blitt avdekket noen funksjonalitet med tidsbegrensninger underveis i 
testene.

2.2.2 Pause, stopp, skjul Vi har ikke denne 
typen innhold

Testene har ikke avdekket noen innhold som beveger seg som for eksempel film, 
animasjoner, automatiske oppdateringer osv. 

2.3 Anfall og andre fysiske 
reaksjoner

Ikke utform innhold på en måte som 
er kjent for å forårsake anfall.

2.3.1 Terskelverdi på 
maksimalt tre glimt

Vi har ikke denne 
typen innhold

Testene som er utført har ikke funnet noe innhold som glimter mer enn tre ganger i 
løpet av ett sekund noe sted i portalen.

2.4 Navigerbar Gjør det mulig for brukerne å 
navigere, finne innhold og vite hvor 
de befinner seg.

2.4.1 Hoppe over 
blokker

Ja Gjennomførte tester viste at det finnes snarveilenke for å hoppe til hovedinnholdet på 
nettsiden. Til info så bør "Hopp til hovedinnholdet" boksen legges foran teksten i 
header og ikke bak, slik at den blir lett synlig.  

2.4.2 Sidetitler Ja Sidetitler er godt beskrevet og oppsettet er ryddig.
2.4.3 Fokusrekkefølge Ja Rekkefølgen på tastaturnavigasjonen virker stort sett gjennomgående logisk.
2.4.4 Formål med lenke 
(i kontekst)

Nei På siden om Pålogging for skoler så er det et lenket bilde av Visma som både 
mangler tekstalternativ men også har en lenke som ikke fungerer. Den må enten 
fjernes eller rettes på. https://www.gol.kommune.no/gol-
skule/meny/skulearet/palogging/

Fixed OK! Fjernet bildene da de ikke hadde noen 
hensikt og ødela strukturen. Også rettet alle lenker 
da de manglet alternativ tekst samt fikset en død 
link til et PDF dokument.

2.4.5 Flere måter Ja Navigasjonsmenyen på forsiden gir den besøkende mulighet til å finne aktuell side 
direkte, sortert på kommunalområder. I tillegg kan man navigere seg rundt med 
søkefelt og den digitale assistenten, Kommune-Kari.

2.4.6 Overskrifter og 
ledetekster

Nei Et par sider har en dårlig sidestruktur som kommer av at det hoppes over 
overskriftsnivå. På en siden skal det helst bare være en overskrift med nivå 1 (h1) og 
unngå å hoppe rett til h3. https://www.gol.kommune.no/meny/kultur-fritid-og-
aktivitet/offentleg-bading/

Flere andre steder er det tomme overskrifter som også skaper dårlig struktur på 
siden.https://www.gol.kommune.no/meny/vatn-veg-avlop-og-renovasjon/kommunalt-
vatn-og-avlop/informasjon-om-kommunalt-vatn-og-avlop/kva-kostar-tenesta/vatn---
arsgebyr-og-tilknytningsgebyr/

Fixed OK! Rettet overskriften på offentlig bading, 
vatn årsgebyr og tilknytningsgebyr ble rettet ved en 
tidligere feil lenger opp.

2.4.7 Synlig fokus Ja Fokusmarkøren er tydelig til en hver tid fordi det er god kontrast mellom elementer og 
markøren.

2.5 Inndatametoder Gjør det enklere for brukerne å 
betjene funksjonalitet med andre 
inputmetoder enn bare tastatur.

2.5.1 Pekerbevegelse Ja Det er en gjennomgående opplevelse av at innhold på nettstedet kan benyttes med 
enkel pekerinput.

2.5.2 Pekeravbrytelse Ja Gjennomførte tester har ikke funnet noen pekeavbrytelser.
2.5.3 Ledetekst i navn Vi har ikke denne 

typen innhold
Kommunens skjemaløsning er på egen URL, og omfattes derfor ikke av denne 
tilgjengelighetserklæringen.

2.5.4 
Bevegelsesaktivering

Vi har ikke denne 
typen innhold

Gjennomførte tester har ikke funnet funksjonalitet som kan betjenes med å bevege 
enheten eller ved brukerbevegelse.

3.1 Leselig Det må være mulig å forstå 
informasjon og betjening av 
brukergrensesnitt.

3.1.1 Språk på siden Ja Alle sider har definert språk i kildekoden.
3.1.2 Språk på deler av 
innhold

Vi har ikke denne 
typen innhold

Testene har ikke avdekket noe innhold som står på andre språk enn norsk.
FIGUR A

3.2 Forutsigbar Sørg for at websider presenteres og 
fungerer på forutsigbare måter.

3.2.1 Fokus Ja Når et komponent kommer i fokus medfører dette ikke automatisk betydelige 
endringer i siden.

3.2.2 Inndata Vi har ikke denne 
typen innhold

Kommunens skjemaløsning er på egen URL, og omfattes derfor ikke av denne 
tilgjengelighetserklæringen.

3.2.3 Konsekvent 
navigering

Ja Navigasjonslinker som gjentas på flere sider har en konsekvent rekkefølge.

3.2.4 Konsekvent 
identifikasjon

Ja Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider er utformet likt.

3.3 Inndatahjelp Hjelp brukere med å unngå feil og å 
rette opp feil.

3.3.1 Identifikasjon av 
feil

Vi har ikke denne 
typen innhold

Kommunens skjemaløsning er på egen URL, og omfattes derfor ikke av denne 
tilgjengelighetserklæringen.

3.3.2 Ledetekster eller 
instruksjoner

Vi har ikke denne 
typen innhold

Kommunens skjemaløsning er på egen URL, og omfattes derfor ikke av denne 
tilgjengelighetserklæringen.

3.3.3 Forslag ved feil Vi har ikke denne 
typen innhold

Kommunens skjemaløsning er på egen URL, og omfattes derfor ikke av denne 
tilgjengelighetserklæringen.

3.3.4 Forhindring av feil 
(juridiske feil, 
økonomiske feil, 
datafeil)

Vi har ikke denne 
typen innhold

Kommunens skjemaløsning er på egen URL, og omfattes derfor ikke av denne 
tilgjengelighetserklæringen.

4.1 Kompatibel Sørg for best mulig kompatibilitet 
med aktuelle og fremtidige 
brukeragenter, inkludert 
kompenserende teknologi.

4.1.1 Parsing (oppdeling) Nei Flere steder er det to elementer på samme side som har lik ID. En ID skal være unik. 
Hovedinnholdet på sidene det gjelder har samme ID som det overornda elementet. 
https://www.gol.kommune.no/meny/barnehage-og-skule/barnehagar/

Se Figur A - at leverandør(Prokom) har brukt 
samme #id må dem svare på, antar det er pga felles 
CSS attributter de vil ha på begge elementene

4.1.2 Navn, rolle, verdi Nei Ved bruk av oversettelsesfunksjonen dukker det opp et banner helt øverst hvor man 
kan styre oversettelsen. Det bannere er i en innebygd ramme som mangler 
tekstalternativ.

Et sted mangler det tekst og innhold i en slik skjul/vis-element, den er tom og bør 
fjernes. https://www.gol.kommune.no/gol-skule/meny/skuleskyss/til-og-fra-skulen---

Oversettelsefunksjonen kan kun leverandør 
(Prokom) endre på. Rettet trekkspillmenyen på 
nevnt URL.

4.1.3 Statusbeskjeder Nei Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall 
søketreff etter et søk har blitt gjennomført.

Søkemotoren står leverandør (Prokom) for

Prinsipp 2:  
Mulig å 
betjene

Prinsipp 4: 
Robust

Prinsipp 3: 
Forståelig


