Lier kommune
REGLEMENT FOR REGISTRERING AV
VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER M.V.
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1.

REGISTRERING AV STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER
Lier kommune har vedtatt å legge til rette for registrering av styreverv, økonomiske
interesser m.v. i KS’ sentrale register, ”Styrevervregisteret”. som er et verktøy som KS tilbyr
kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper for å bidra til åpenhet om roller
og interesser i kommunesektoren. Registeret er åpent for allmennheten på nettsiden
www.styrevervregisteret.no. KS eier registeret, mens Kommuneforlaget er ansvarlig for den
tekniske driften på vegne av KS.

2.

HVEM SOM KOMMER INN UNDER ORDNINGEN
Tilrettelegging for registrering omfatter:
a) Folkevalgte: Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret, hovedutvalgene,
kontrollutvalget og klagenemnda.
b) Medarbeidere: Rådmannen, kommunalsjefer, virksomhetsledere, kommuneadvokat, og
innkjøpsrådgiver.
Disse betegnes som brukere.

3

REGISTRERING
Navn på folkevalgte og medarbeidere, og deres politiske verv eller stilling er overført fra
Kommuneregisteret til Styrevervregisteret automatisk. På den måten kan andre se hvilke
formelle politiske posisjoner folkevalgte har, eller hvilken stilling en leder i kommunen har.

4

HVILKE OPPLYSNINGER REGISTRERES
I tillegg til opplysninger i pkt.3 blir offentlig tilgjengelige opplysninger fra Enhetsregisteret og
Foretaksregisteret («Brønnøysundregistrene») innhentet automatisk for de som er registrert
i Styrevervregisteret. Opplysninger herfra innhentes en gang i året, i desember.
Kommuneforlaget sender årlig en e-post i etterkant av dette med link til registeret slik at den
enkelte selv kan oppdatere og redigere opplysninger. Du må selv melde fra til kommunens
kontaktperson om det er endringer knyttet til navn eller verv/stilling i kommunen
Som folkevalgt eller medarbeider oppfordres til du til å kontrollere hvilke opplysninger som
er publisert om deg, og selv legge til eventuelle verv eller interesser. Det kan være andre
forhold du er engasjert i som kan komme til å bli berørt av kommunens virksomhet, eller
som kan sette deg i en dobbeltrolle som folkevalgt eller ansatt. Det kan for eksempel være
ulike styreverv, næringsinteresser, konsulentoppdrag eller større aksjeposter. Jfr.
kommunens etiske retningslinjer.
Verv og interesser som er registrert i Styrevervregisteret vil kun brukes for dette formålet.
For mer informasjon om Styrevervregisteret, se www.styrevervregisteret.no

