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Svar på spørsmål til Ordføreren i Kommunestyret 24.06.19 - 

Styrevervregisteret og innleide konsulenttjenester 

Ordfører takker for spørsmålet og beklager at det ble avglemt i siste formannskapsmøte. 

 

Styreregister: 

 

I sak 55/18 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår vedtok Nordreisa kommunestyre under 

punkt 3.2 Plikter som følger:  
Alle folkevalgte anmodes om å registrere sine roller i styreverv registeret. Det føres styrevervregister 

for medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret, fagutvalgene og kontrollutvalget. 

Registeringen her foretas i løpet av første kvartal etter at kommunestyret har konstituert seg og valgt 

medlemmer til utvalg. Registreringen skal foretas av servicetorget som er ansvarlig for å sende inn 

nødvendige meldinger til Datatilsynet. Registeret skal ajourføres hvert år, slik at det oppdaterte 

registeret skal foreligge pr 1. februar. 

Kommuneregisteret skal være det sentrale registeret for kommunesektoren. Registeret inneholder 

grunndata om kommunene og fylkeskommunene, navn på administrative og politiske ledere, 

adresser, e-postadresser og telefonnummer. Kommuneregisteret eies av Kommuneforlaget, og 

driftes i samarbeid med KS. 

I Nordreisa kommune er det sak- og arkivleder som har ansvaret for å registrerer inn 

grunnlagsdata i Kommuneregisteret og oppdaterer denne, og rådmannen oppdaterer 

Enhetsregisteret. Sak- og arkivleder er kontaktperson for Styrevervregisteret og dette registeret 

henter grunnlagsdata fra Kommuneregisteret. Oppdateringer i Kommuneregisteret og 

Enhetsregisteret henger tett sammen, og det er anbefales derfor at én person i kommunen har fast 

ansvar for å holde disse oppdatert.  
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Av kapasitetshensyn er denne oppdateringen ikke tilstrekkelig utført slik at uttrekk til 

styrevervregisteret fungerer. Med så kort tid igjen til nytt valg prioriterer en nå å ha dette på plass 

for nye representanter etter konstituerende kommunestyremøte. 

Da det ikke er adgang til debatt av fremsatte spørsmål, tillates det ikke å fremme forslag til 

vedtak. Ordfører ser det ikke nødvendig å løfte denne konkrete saken videre da kommunestyret 

allerede har fattet vedtak om å benytte styreregisteret. 

Konsulenttjenester: 

Ordfører har forespurt administrasjonen om en oversikt over forbrukte konsulenttjenester i 

forbindelse med utredninger og andre tjenester i 2018. Denne oversikten er ikke kommet ordfører 

i hende til dagens kommunestyremøte. Ordfører er derfor ikke i stand til å svare representanten 

på spørsmålet i dag, men vil svare skriftlig til kommunestyret så snart oversikten foreligger. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører  

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


