Trondheim kommune

Saksframlegg
STYREVERVREGISTERET - EVENTUELL DELTAKELSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE
Arkivsaksnr.: 07/11491
Forslag til innstilling:
1. Bystyret vedtar å erstatte ”Kommunalt økonomiregister for Trondheim kommune” med
Styrevervregisteret. Styrevervregisteret lenkes til kommunens hjemmeside.
2. Bystyret oppfordrer både politikere og ansatte til å la seg registrere i Styrevervregisteret
3. Registreringen av politikere trer i kraft etter høstens kommunevalg
4. Bystyret vedtar forslag til lokalt reglement for registeret
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Bakgrunn
Bystyret fattet 5. mars 1998 vedtak om å opprette ”Kommunalt økonomiregister for Trondheim
kommune” der folkevalgte og ansatte som har styreverv, eierinteresser, annen tilknytning til arbeidslivet og
eventuelle avtaler med tidligere arbeidsgiver av økonomisk karakter, anmodes om å registrere seg, jfr.
vedlegg I. Bystyresekretariatet har ansvaret for å ajourføre registeret for politikerne, og rådmann ajourfører
registeret for ansatte. Begge registrene ajourføres to ganger pr. år.
KS har nå opprettet et sentralt web basert styrevervregister som kan benyttes kostnadsfritt av
kommunene. Registeret er åpent for allmennheten.
Hva er Styrevervregisteret?
Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Det
er frivillig om den enkelte kommune eller det kommunalt eide selskapet vil knytte seg til Styrevervregisteret,
og om man vil benytte seg alle mulighetene registeret gir. For eksempel kan en kommune bestemme at de
bare vil oppfordre sine folkevalgte til å la sine verv og interesser bli registrert, og ikke ansatte. Selv om en
kommune eller et kommunalt eid selskap har besluttet å knytte seg til Styrevervregisteret er det på grunn av
personlovgivningen også frivillig om den enkelte folkevalgte, styrerepresentant eller ansatte ønsker å la
opplysninger om seg bli registrert.
KS har vært i kontakt med Datatilsynet som bekrefter at det er hver kommune eller hvert selskap som er
den behandlingsansvarlige. Bl.a. vil det tilligge den behandlingsansvarlige at det kun legges ut opplysninger
som den enkelte har frigjort for registrering.
Styrevervregisteret var klart for registrering 26. februar og vil bli åpnet på internett ca. 20. mars.
KS har utarbeidet forslag til lokalt reglement for registrering, jfr vedlegg II. Brukerveiledning og brev fra
KS av 12.02.07 følger saken som utrykket vedlegg.
Den største forskjellen mellom Trondheim kommunes eget økonomiregister og Styrevervregisteret er at
godtgjøring for eventuelle verv må oppgis.
Dagens situasjon i Trondheim kommune
Fra media er det tidvis interesse for hvilke verv politikerne har, om de mottar godtgjørelser og hvis ”ja”,
størrelsesordenen på disse. Dette framgår ikke av kommunens register i dag. Økonomiregisteret ligger på
kommunens hjemmeside, hvor man kan søker på navn. Registeret er nylig oppdatert.
I velkomstmappa til nytilsatte ledere ligger skjema for økonomiregisteret. Det er opp til dem selv å la seg
registrere.
Rådmannens fagstab eller andre ansatte omfattes ikke av registeret.
Rådmannens vurdering
Trondheim kommunes retningslinjer er fra 1998. Registeret kan oppleves som utilstrekkelig i og med at
det utelater hvilke godtgjørelser man mottar og størrelsen på disse. KS’ register er mer detaljert i så
henseende. Begge er basert på samtykke fra den enkelte – jfr personlovgivningen.
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Trondheim kommune
Rådmannen anbefaler derfor at Trondheim kommune – både politikere og ansatte – benytter seg av det
sentrale registeret. Registeret er kostnadsfritt, gjennomtenkt i forhold til innhold og skaper åpenhet om
både verv og næringsinteresser blant folkevalgte og ansatte i Trondheim kommune. Dette vil være et viktig
grep for etterlevelse av de etiske retningslinjene, som bystyret vedtok 25.01.07.
Rådmannen ønsker at kommunens ledergruppe, enhetsledere og enkelte ansatte i rådmannens fagstab og
ved andre enheter – avhengig av ansvarsområde og grad av myndighetsutøvelse – lar seg registrere.
Rådmannen vurderer hvilke ansatte dette vil være aktuelt for. Dette vil være en utvidelse av dagens
ordning.
Både revisjonsdirektør og revisjonens ansatte bør oppfordres til å la seg registrere. Dette vil også bety en
utvidelse av dagens ordning.
KS har forståelse for at man avventer registrering blant politikerne til etter høstens kommunevalg. Dette er
et synspunkt rådmannen støtter.

Rådmannen i Trondheim, 21.03.2007

Elin Rognes Solbu
kommunaldirektør
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rådgiver
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