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Elektronisk lobbyregister 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/02136-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Det etableres ikke et lobbyregister i Ås kommune. 
 
Ås, dd.mm.åååå 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Ås SV's forslag om oppretting av elektronisk lobbyregister 
 
Lenker til aktuelle dokumenter som ligger ved saken: 
2. Notat av 22.04.2014 fra byrådslederen til finanskomiteen i Oslo kommune. 
3. Innspill av 07.04.2014 til finanskomiteen fra Norsk Presseforbund, Norsk 

Redaktørforening, Transparency International Norge og Norsk 
kommunikasjonsforening. 

 
Vedtak i saken sendes til: 
Service- og kommunikasjonssjef for oppfølging 
Ås SV ved gruppeleder 
 
 
 
  

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2014_04/1046570_1_1.PDF
http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2014_04/1045232_1_1.PDF
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås SV har fremmet forslag om at Ås kommune oppretter et elektronisk lobbyregister. 
Formannskapet vedtok 14.05.2014 å be om sak om eventuell etablering av et 
lobbyregister.  
 
Fakta i saken: 
Ås SV har i skriv datert 01.05.2014 foreslått at Ås kommune oppretter et elektronisk 
lobbyregister, jf. vedlegg 1. SV foreslår følgende vedtak:  

 Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til en 
registreringsordning for dem som oppsøker kommunestyrets medlemmer eller 
administrasjonen på vegne av seg selv eller andre for å påvirke kommunen i 
saker som er til behandling eller skal behandles.  

 Kommunestyret mener at et offentlig tilgjengelig lobbyregister bør inneholde 
informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og 
hvem lobbyisten representerer.  

 Kommunestyret mener at lobbyregisteret må gjøres obligatorisk og elektronisk 
søkbart for alle. 

 
Ås formannskap behandlet 14.05.2014 SV’s forslag, jf. pkt. 2 under eventuelt:  

Lobbyregister.  
Hege Opedal (SV) har sendt ordfører et forslag om opprettelse av et lobbyregister 
for kommunestyret og administrasjonen, jf. e-post 06.05.2014. 
Formannskapet vedtok 8-1 (FrP) følgende, formulering v/Ivar Ekanger (Ap): 
Rådmannen legger fram en sak om eventuell etablering av et lobbyregister, jf. 
forslag fra SV. 

 
SV’s begrunnelse for forslaget fremgår av vedlegg 1.  
 
Rådmannens oppsummering av behandlinger i de instanser SV viser til i vedlegg 1: 
 
I forbindelse med Oslo kommunes behandling av privat forslag fra SV om 
lobbyregister, ble det lagt frem et notat datert 22.04.2014 til bystyrets organer fra 
byrådslederen, jf. vedlegg 2. I følge notatet ble forslag fra SV om lobbyregister 
behandlet slik i 2010: 

 byrådet anbefalte at det ikke ble opprettet et slik register i Oslo kommune, 
byrådssak 98/10 

 bystyret gikk i mot forslaget og vedtok å henvende seg til Kommunenes 
Sentralforbund (KS) med sikte på å utarbeide «normalregler» for kontakt og 
påvirkning overfor politikere i landets kommuner, bystyresak 290/10. 

 
SV viser til forslag fra Norsk Presseforbund m.fl., vedlegg 3, som et godt forslag til 
hvordan et lobbyregister bør utformes. Dokumentet var fremlagt til Oslo kommunes 
behandling av saken i 2014. 
 
Kommunesektorens organisasjon KS la frem saken for etikkutvalget som konkluderte 
21.03.2011: Etikkutvalget anbefaler at KS ikke lager «normalreglement» for kontakt 
og påvirkning overfor lokale folkevalgte. KS viser til at også Stortinget har behandlet 

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2014_04/1045232_1_1.PDF
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et privat forslag om opprettelse av et lobbyregister og at Stortinget 10.03.2010 sluttet 
seg til Presidentskapets innstilling om ikke å innføre et slikt register. 
  

Etikkutvalgets konklusjon i KS-sak 3/11: 
Etikkutvalget anbefaler at KS ikke lager “normalreglement” for kontakt og 
påvirkning overfor lokale folkevalgte. Etikkutvalget er i hovedsak enig i 
vurderingene som lå til grunn for Stortingets avvisning av et “lobbyregister”. 
Kontakt og påvirkning (“lobbying”) er del av ordinære politiske prosesser i en 
kommune. Regulering av hvordan “lobbying” skal foregå virker ikke 
hensiktsmessig og er kanskje heller ikke mulig. Politikerne må ha dialog med 
velgerne og representanter for ulike interesser i lokalsamfunnet. Bevisstgjøring 
av hvordan man som folkevalgt eventuelt kan bli påvirket av ulike 
særinteresser er viktig. Refleksjon og diskusjon rundt slike problemstillinger 
lokalt er bedre enn et “normalreglement” fra KS. 

 
SV viser til håndboken «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon.» som 
Transparency International Norge i samarbeid med KS lanserte i 2013. 
Lobbyregister er omtalt i punkt 5.8: 

De kommunale beslutningsprosessene er gjenstand for påvirkning. Når 
berørte interesser medvirker og uttaler seg i saker, regnes det som en del av 
en demokratisk rett til å delta. Når organiserte interesser søker å påvirke 
beslutningsprosessene i retning av et bestemt utfall, kan det være snakk om 
lobbyvirksomhet som skjer utenfor de ordinære beslutningskanalene. 
Lobbyvirksomheten kan ta form av informasjonsarbeid, kampanjer og direkte 
kontakt for å påvirke beslutningstakernes oppfatninger eller holdninger direkte 
eller indirekte ved å påvirke beslutningsgrunnlag og premisser. 
 
Dersom det ikke er kjent for omverdenen hvem som har forsøkt å påvirke 
gjennom slik lobbyvirksomhet eller hva slags form for kontakt lobbyistene har 
hatt med beslutningstakerne, kan det redusere tilliten til at beslutnings-
prosessene har gått riktig for seg. Det representerer et demokratisk problem. 
 
Det kan være behov for at kommunene nedfeller noen kjøreregler for hvordan 
de skal forholde seg til slik lobbyvirksomhet. 
 
Styrevervregisteret legger til rette for åpenhet og innsyn i roller og interesser 
hos folkevalgte og administrativ ledelse i kommunesektoren. 
www.styrevervregisteret.no 

 
Vurdering: 
Etter det rådmannen kjenner til er det ikke opprettet slike registre i norske kommuner 
eller fylkeskommuner. KS og Datatilsynet er kontaktet av Ås kommune.  
 
Rådmannen slutter seg hovedsakelig til de vurderinger som er gjort av Stortinget, 
Oslo kommune og KS ved deres behandling av forslag om etablering av et 
lobbyregister og «normalreglement» for kontakt og påvirkning overfor politikere. 
 
Ås kommune sluttet seg til styrevervregisteret i 2007. Styrevervregisteret legger til 
rette for åpenhet og innsyn i roller og interesser hos folkevalgte og administrativ 
ledelse i kommunesektoren. 

http://www.ks.no/PageFiles/16661/11-00623-2%20Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20Etikkutvalget%2021%20mars%202011%20295465_1_1.pdf
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Etikkportalen/Antikorrupsjon/Beskytt-kommunen-handbok-i-antikorrupsjon/
http://www.styrevervregisteret.no/
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Norge har en forvaltningspraksis som ivaretar mange av de hensynene som et 
lobbyregister er ment å ha. Både forvaltningsloven, kommuneloven og 
offentlighetsloven sikrer stadig større åpenhet. 
 
Rådmannen mener at et lobbyregister kan virke mot sin hensikt og hindre 
kommunikasjonsflyt mellom politikere og samfunnsaktører, og at det skaper 
unødvendig byråkrati.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Service- og kommunikasjonsavdelingen har ikke kapasitet til å utrede, drive  
produktutviklingsprosjekt  og vedlikeholde et slikt register uten tilføring av stilling eller 
bruk av konsulenter. 
 
Alternativer: 
Rådmannen gis i oppdrag å utrede etablering av et lobbyregister for Ås kommune. 
Kommunestyret spesifiserer hvem og hva registeret bør omfatte.  
 
Rådmannen må deretter utrede hvilke krav lovverket setter. Blant annet setter  
personopplysningsloven strenge krav til oppretting av registre. Det kreves konsesjon 
fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger m.m. Som sensitive 
personopplysninger regnes bl.a. politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning. 
 
Midler til prosjektet, eventuelt engasjement av konsulent, samt bemanning til daglig 
drift, vurderes i sak om handlingsprogram med økonomiplan 2015-18.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at det ikke etableres et lobbyregister i Ås kommune. 
Lovverket og styrevervregisteret legger allerede til rette for åpenhet og innsyn i roller 
og interesser hos folkevalgte og administrativ ledelse i kommunesektoren.  
Et lobbyregister kan etter rådmannens vurdering føre til mindre kontakt og åpenhet, 
og et unødvendig byråkrati. Det vil by på praktiske utfordringer og problemstillinger 
knyttet til å avgrense hva slags type kontakt som skal registreres. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

