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Styrevervregisteret - Justering av lokalt reglement 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/02638-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 08.10.2014 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Lokalt reglement for Styrevervregisteret vedtas i tråd med rådmannens forslag,  
jf. vedlegg 2. 
 
Ås, 10.09.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (nettbrett: vedlegg til flere utvalg) 
. 
1. Gjeldende reglement datert 05.09.2007: Lokalt reglement for styrevervregisteret. 
2. Rådmannens forslag til nytt reglement, datert 09.09.2014. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 39/07, kommunestyret 05.09.2007: Styrevervregisteret 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Service- og kommunikasjonssjef 
Ledergruppen 
Web-redaktør for Internettoppdatering 
 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2007.528466-99329.html#p26
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune knyttet seg til Styrevervregisteret i 2007 og vedtok samtidig lokalt 
reglement. I mai 2014 ble det fra sentralt hold innført endringer i registeret. Ås 
kommunes lokale reglement bør oppdateres. Rådmannen foreslår justeringer i hvilke 
stillinger som skal registreres og at plankomiteen tilføyes.  
 
Fakta i saken: 
Styrevervregisteret er opprettet av Kommunenes organisasjon (KS) for kommuner, 
fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper, og deltakelse er frivillig for hver 
organisasjon. Målet er å legge til rette for åpenhet og innsyn i roller og interesser hos 
folkevalgte og administrativ ledelse i kommunesektoren. Kommunestyret vedtok 
tilslutning i K-sak 39/07, 05.09.2014. 
 
KS innførte endringer i registeret i mai 2014 for å gjøre det enklere for dem som 
registreres og å bidra til at informasjon om den enkeltes rolle blir mer tilgjengelig og 
mer komplett. Endringene innebærer i følge KS: 

 Roller og verv i Brønnøysundregistrene er innhentet og lagt inn i registeret 

 Opplysningene blir publisert for alle, ordningen med krav om samtykke er bortfalt 

 Samtlige folkevalgte, ledere, beslutningstakere og personer med innstillingsrett 
publiseres 

 Samtlige personer tilknyttet selskapene publiseres 

 Det er mulig å logge på med MinID 

 Mulighet for å bestille e-post med personlig tilgangslenke på nett 
 
Styrevervregisteret er en del av Kommuneregisteret som skal være det sentrale 
registeret for kommunesektoren. Registrene inneholder grunndata om kommunene 
og fylkeskommunene, navn m.m. på administrative og politiske ledere.  
 
Opplysningene offentliggjøres på Internett http://www.styrevervregisteret.no. 
Informasjon hentes daglig fra Kommuneregisteret og én gang i året fra 
Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene). I tillegg kan ansatte 
og folkevalgte selv legge inn opplysninger om sine verv og økonomiske interesser. 
 
Service- og kommunikasjonsavdelingen registrerer og vedlikeholder registeret i 
henhold til rutiner fra KS. Når ny kommunestyreperiode starter og/eller personer 
fratrer, slettes de gamle opplysningene.  
Sammenhengen mellom registrene gjør at det er krevende å oppdatere informasjon 
om endringer i administrasjonen. Ved omorganisering må alle ansatte tilknyttet den 
enkelte enhet overføres i ny enhet i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. 
 
Vurdering: 
 
Folkevalgte 
I 2007 ble det vedtatt at styrevervregisteret skulle omfatte medlemmer og 
varamedlemmer av følgende utvalg: 
Kommunestyret, hovedutvalg for teknikk og miljø, hovedutvalg for oppvekst og kultur, 
hovedutvalg for helse og sosial og kontrollutvalget. 
 

http://www.styrevervregisteret.no/
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Aa-registeret/NAV+Aa-registeret
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Etter rådmannens vurdering bør registeret utvides til også å omfatte plankomiteen. 
Plankomiteen ivaretar blant annet politisk styring av planlegging av kommunale 
bygge- og ombyggingsprosjekter med kostnadsramme over 1 million kroner, er 
ansvarlig for anbudsinnhenting/kontrakt og innstiller til formannskap/kommunestyre, 
 jf. Ås kommunes reglementer punkt 7.7. Plankomiteen. 
 
 
Ansatte 
Ved innføringen av Styrevervregisteret i 2007 ble det vedtatt at registeret skulle 
omfatte: rådmann, etatssjefer, enhetsledere og ansatte med innstillingsrett eller 
avgjørelsesmyndighet. Det har medført at svært mange som har mindre økonomisk 
myndighet er innført i registeret. 
 
Etter rådmannens vurdering bør registreringen avgrenses til bestemte stillinger med 
reell økonomisk myndighet og innstillingsrett: 
Rådmannen, etatssjefer, service- og kommunikasjonssjef, organisasjons- og 
personalsjef, plan- og utviklingssjef, økonomisjef, innkjøpskoordinator, eiendomssjef, 
seksjonsleder vann/ avløp, seksjonsleder vei/ idrett/park/friluftsliv, driftsleder Moer 
sykehjem og eventuelt andre stillinger etter rådmannens vurdering.  
 
En begrensning av antall stillinger til kun stillinger som har reell innflytelse, vil gi 
registeret større nytteverdi. I tillegg vil det medføre effektivisering og bedre 
oppdatering. Det foreslås at rådmannen får delegert myndighet til å tilføye andre 
stillinger ved behov. 
 
Økonomiske konsekvenser: Ingen 
 
Alternativer: Utvalg og stillinger som skal inngå i registeret kan justeres.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at forslag til revidert lokalt reglement vedtas. Stillinger med stor 
økonomisk innflytelse innføres mens de med liten slettes. Plankomiteen tilføyes blant 
utvalg som skal registreres. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 

http://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.4763369-125480.html

