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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens orientering om kommunenes rutiner for registrering 
av styreverv til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering om kommunens rutiner for regsitrering av styreverv 
 
Saksopplysninger 
I sak 39/21 under «Eventuelt» på kontrollutvalgets møte den 6.oktober diskuterte 
kontrollutvalget folkevalgte og ansattes registrering av styreverv i KS styrevervregister. Det 
ble vedtatt at utvalget ønsker at administrasjonen svarer skriftlig på hvilke rutiner kommunen 
har for registrering av styreverv.  
 
 
På KS sin nettside http://styrevervregisteret.no er registeret omtalt. Hensikten med registeret 
er å styrke kommunesektorens omdømme gjennom å skape skape åpenhet om hvilke roller 
enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' 
styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og 
styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for 
allmennheten. Opplysninger innhentes automatisk fra Kommnuneregisteret. En egen 
kontaktperson i kommunen, fylkeskommunen eller selskapet har ansvaret for at 
opplysningene om folkevalgte og ledere som er innhentet fra Kommuneregisteret er korrekt. 
 
For kommunale selskaper publiseres opplysninger om styret og daglig leder kun når 
selskapet har vedtatt å knytte seg til Styrevervregisteret. 
Det er den enkelte som selv må vurdere hva som kan være relevante forhold. 
 
Sekretariatet har bedt kommunedirektøren om en skriftlig orientering om hvilke rutiner 
kommunen har for å bidra til at Styrevervregisteret er oppdatert. Videre om en vurdering på 
hva kommunedirektøren ser på som kommunedirektørens ansvar når det gjelder å 
fremskaffe informasjon eller legge til rette for det og hvordan det jobbes med dette. 
 
Orienteringen er vedlagt. 
 
 
Vurdering og konklusjon  
Saken gjelder hvilke rutiner kommunen har for å bidra til at Styrevervregisteret er oppdatert, 
og kommunedirektøren gir en skriftlig orientering på dette.  
 
Kontrollutvalget må under behandlingen vurdere om det er behov for ytterligere informasjon 
elller andre alternativ for vedtak. 
 
 
 
 

http://styrevervregisteret.no/

