
 
Utvalget ønsker at administrasjonen svarer skriftlig på hvilke rutiner kommunen har for 
registrering av styreverv 

Kommunedirektørens svar: 

1. Hvilke rutiner kommunen har Skaun kommune for registrering av styreverv? 
Skaun kommune ser at vi kan bli bedre på rutiner for å sikre at registrering av styreverv og økonomiske 
interesser blant folkevalgte og ansatte blir gjort. I kommunens etiske retningslinjer er åpenhet og innsyn i 
den kommunale forvaltning forankret. Vi registrerer at Trondheim kommune ønsker å gå i dialog med KS 
om de generelle prinsippene for bruken av Styrevervregisteret, og muligheter for forenkling i 
registreringsrutiner og brukerveiledninger for ansatte. Lite intuitive og brukervennlige beskrivelser kan 
være noe av svaret på hvorfor det er utfordrende å få ansatte og folkevalgte til å registrere seg i 
styrevervregisteret. Vi ser derfor fram til å følge dette arbeidet, da det kan komme både Skaun og andre 
kommuner til gode.  

Nye rutiner som vi vil innarbeide i løpet av høsten 2021: 

- Vi legger til enda en kontaktperson for styrevervregisteret i kommunen, slik at det er to som kan 
være behjelpelige i spørsmål. 

- Vi legger ut informasjon både på intranett og på vår hjemmeside med tydelig oppfordring om og 
beskrivelse av hvordan ansatte og folkevalgte kan registrere sine styreverv og økonomiske 
interesser. 

- Oppdatering og kontrollrutiner legges inn i administrasjonens årshjul. 
 

2. Hva ser kommunedirektøren som sitt ansvar når det gjelder å fremskaffe informasjon eller legge til 
rette for dette? 
 

Kommunedirektøren ser det som sitt ansvar å legge til rette for at ansatte og folkevalgte selv kan 
registrere sine styreverv i registeret og å bevisstgjøre at den enkelte selv er ansvarlig for å kontrollere at 
det som er registrert, er riktig.  

Kommunedirektøren vil ta ansvar for å gå gjennom strukturen i styrevervregisteret og samtidig gjøre 
muligheten for at innbyggerne får innsyn i registeret, kjent.  

Det kan i tillegg opplyses at temaet har vært oppe som orienteringssak i kommunedirektørens lederforum 
(strategisk ledergruppe og enhetsledere) 20. oktober, samt som punkt under «Kommunedirektøren 
orienterer» i kommunestyret 28. oktober. I begge fora ble det opplyst om at dette er et tema vi kommer til 
å følge opp.  

 


