
Reglement for registrering av verv og økonomiske

interesser
Vedtatt av kommunestyret i Tjeldsund 26.11.2019, sak 22/19 

1. Registrering av økonomiske interesser m.v. 
1.1. Tjeldsund kommune har vedtatt å innføre registrering av økonomiske interesser, styreverv og 

lignende for medlemmer av kommunestyret og utvalgene. Registeret skal også omfatte 
administrasjonssjefen og andre administrative ledere med innstillingsrett eller 
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. Registreringen anses som en moralsk plikt, og er ikke en 
rettslig plikt. 

1.2. Registreringen utføres i KS styrevervsregister. Det er ikke behov for samtykke fra den 
enkelte, da registrerte opplysninger er hentet fra andre offentlige registre.  

1.3. I tillegg til ev opplysninger overført fra Brønnøysundregistrene, kan den enkelte - om han/hun 
finner det relevant - gi opplysninger om andre forhold som en vurderer som viktige i forhold til 
å bli berørt av kommunens beslutninger. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte vil 
være retningsgivende.  

2. Innhold i registeret 
Følgende innhold skal inngå i registeret: 
2.1. Styreverv i aksjeselskaper, firmaer og lignende 

2.2. Navn på selskapet, organisasjoner eller institusjoner som yter vedkommende fordeler av 
økonomisk eller annen materiell art 

2.3. Nåværende arbeidsgiver, herunder konsulentoppdrag eller lignende, samt avtale med 
tidligere arbeidsgiver om fortsatt lønn eller andre velferdsfordeler. Tilsvarende gjelder for 
selvstendig næringsdrivende. 

2.4. Eierinteresser i selskaper eller firmaer hvor vedkommende, eventuelt sammen med 
ektefelle/samboer, og hjemmeværende barn, eier aksjer eller andre former for andeler. 

2.5. Styreverv i frivillige organisasjoner og sammenslutninger, arbeidsgiver- og arbeidstager- 
organisasjoner 

3. Føring og vedlikehold av registeret 
3.1. Registreringen blir automatisk foretatt når kommunestyret har vedtatt tilslutning til 

registeret. Opplysningene hentes bla fra kommuneregisteret, Brønnøysundregisteret og 
Foretaksregisteret.    

Administrative ledere som er nevnt i pkt. 1 skal la seg registrere innen 1 måned etter at de 
har tiltrådt stillingen. 

3.2. Rådmannen eller de han bemyndiger har ansvar for oppdatering og vedlikehold av 
kommuneregisteret.  

3.3. Dersom det framkommer feil eller det skal legges til nye opplysninger foretas endringer av 
den enkelte vervsinnehaver 

3.4. Registeret er offentlig tilgjengelig for publikum og presse, se 
http://www.styrevervregisteret.no

http://www.styrevervregisteret.no/
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