
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUKERVEILEDNING FOR KONTAKTPERSONER 
I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER  
www.styrevervregisteret.no 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de 

kommunale selskapene. Virkemåten er imidlertid den samme. 
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1 Innledning 
Styrevervregisteret er et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan 

registrere informasjon om sine verv, økonomiske interesser og alle andre forhold som kan føre til at 

det stilles spørsmål om habilitet. Les mer om registeret her: 

http://www.styrevervregisteret.no/velkommen.  KS, som har opprettet registeret, har gitt KF i 

oppdrag å stå for den tekniske driften.  

Registeret omfatter folkevalgte og ansatte i kommuner og kommunale selskap. Informasjonen 

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. Alle opplysningene er tilgjengelige for publikum på nettstedet 

http://www.styrevervregisteret.no.  

Denne brukerveiledningen forklarer arbeidsoppgavene som kontaktpersonene i kommunen skal 

utføre. Når teksten benytter ordet kommunen, omfatter dette også fylkeskommunen.  

Spørsmål kan rettes registertjenester@kf.no.  

2 Kontaktperson 
Kommunen må utpeke en kontaktperson som får ansvaret for å registrere og oppdatere 

opplysningene i Styrevervregisteret. I større kommuner kan man utpeke flere kontaktpersoner, men 

KF må få beskjed om dette.  

Når en kommune ved kommunestyret har vedtatt at de ønsker å koble seg til Styrevervregisteret, må 

administrasjonens leder sende en e-post til registertjenester@kf.no om dette.  

Personopplysningsloven krever at det inngås en databehandleravtale mellom kommunen og KS. KF 

sender derfor ut en e-post med teksten i avtalen og et skjema som må fylles ut. Avtalen bekreftes 

ved at hele e-posten m/avtaleteksten og utfylt skjema sendes tilbake til registertjenester@kf.no.  

KF vil deretter sende en e-post til kontaktpersonen med påloggingsinformasjon til 

Styrevervregisteret. 

Dersom kontaktpersonen slutter eller endrer funksjon, er det viktig at kommunen melder fra om 

dette til registertjenester@kf.no  slik at kontaktpersonens tilgang til Styrevervregisteret blir slettet. 

Kommunen må utpeke en ny kontaktperson som får ny brukerId og nytt passord fra KF.  

Kontaktpersonens oppgave er å sørge for at opplysningene om folkevalgte og ansatte i kommunen er 

oppdatert. Personene som kontaktpersonen legger inn, kan selv kontrollere og redigere 

opplysningene gjennom en personlig lenke som KF sender ut en gang årlig. Når nye personer er lagt 

inn, kan kontaktpersonen sende ut e-post med personlig lenke, slik at personen selv kan oppdatere 

sine verv. Se avsnittet Fanen styreverv.  

Kontaktpersonens oppgave begrenser seg til å sørge for at personopplysninger og e-postadresser er 

oppdatert og til å sende e-postvarsel ved behov.  

http://www.styrevervregisteret.no/velkommen
http://www.styrevervregisteret.no/
mailto:registertjenester@kommuneforlaget.no
mailto:registertjenester@kommuneforlaget.no
mailto:registertjenester@kommuneforlaget.no
mailto:registertjenester@kommuneforlaget.no
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3 Logge inn i Styrevervregisteret 
 
 
For å vedlikeholde registeret må du som kommunens kontaktperson 

logge inn med brukernavn og passordet du har fått fra KF. (Har du 

slettet e-posten og glemt ID og passord, kan du henvende deg til 

registertjenester@kf.no).  

Logg deg på her: http://www.kommuneregisteret.no/  

 

Først kommer du til et skjermbilde som 

beskriver Styrevervregisteret. For å starte 

med registreringen velger du Kommune 

fra den blå menyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kommuneregisteret og Styrevervregisteret 
De to registrene inneholder mye av den samme informasjon. Opplysninger fra Kommuneregisteret 

overføres til Styrevervregisteret for å unngå dobbeltarbeid. En del data registreres og oppdateres i 

Kommuneregisteret før overføringen. For å gjøre arbeidet enklest mulig administreres 

Kommuneregisteret og Styrevervregisteret i samme brukergrensesnitt. Vær oppmerksom på at det 

kan være flere i kommunen din som oppdaterer samme informasjon i Kommuneregisteret. Kontakt 

registertjenester@kf.no dersom du ønsker å vite om andre har tilgang. 

 

 

mailto:registertjenester@kommuneforlaget.no
http://www.kommuneregisteret.no/
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Etter at du har logget deg på som kontaktperson, vil du ha tilgang til fanene Enheter, Ansatte, 

Folkevalgte, Utvalg og Styreverv.  

Dersom du er kontaktperson for både Kommuneregisteret og Styrevervregisteret, har du i tillegg 

tilgang til fanene Generelt og Oppsummering.  

Alt som legges inn på fanene Generelt, Enheter, Ansatte, Folkevalgte og Utvalg, blir lagret i 

Kommuneregisteret. Opplysningene i Kommuneregisteret er offentlige og blir også brukt i andre 

sammenhenger.  

5 Administrere personer i registeret 
På fanene kan du oppdatere opplysninger om enheter, ansatte og folkevalgte i din kommune. 

Systemet er bygd opp slik at man går igjennom fanene fra venstre mot høyre i rekkefølgen: Enheter, 

Ansatte, Folkevalgte, Utvalg og Styreverv.  

- For å registrere ny person: Velg Ny person  

- For å gjøre endringer: Velg blyantikonet ved personen eller enheten  

- For å slette: Velg søppelbøtteikonet  

Dette gjelder flere faner.  

Når en ny person legges inn, eller navnet endres, vil systemet sjekke om det finnes flere personer 

med samme navn. Dersom samme personen finnes flere steder i systemet, vil du få mulighet til å 

koble opplysningene sammen, for å unngå dobbeltregistreringer. 

 

Når en person bytter stilling i kommunen, er det lurt å legge personen inn på den nye 

stillingen før man sletter den gamle. Da beholdes alle andre opplysninger om 

personen, og du slipper ekstra arbeid. 

Når en person slutter, skal oppføringen slettes med søppelbøtteikonet. Du må aldri 

opprette nye personer ved å endre navn på eksisterende personer. Navn må kun 

endres ved virkelige navneendringer (giftermål e.l.). 

 

Når nye personer er lagt inn, bør du straks sende ut e-post med personlig lenke, slik at personen selv 

kan oppdatere sine verv. Se avsnittet Fanen Styreverv.  

Fanen Enheter  

På denne fanen legger du inn enheter og ansatte.  

Fanen viser en oversikt over enheter i kommunen din. Du kan velge hvilke opplysninger som vises om 

enheten ved hjelp av valgene Vis mer informasjon og Vis mindre informasjon. Mangler det en enhet, 

kan du opprette en ny ved hjelp av knappen Ny enhet.  
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Skal du legge inn en ny 

person, velger du 

blyantikonet for enheten 

personen er ansatt i, deretter 

«Ny person». 

Du kan velge rett person fra 

listen som kommer opp, eller 

velge «Dette er en ny 

ansatt!» dersom personen 

ikke vises i listen. 
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Registrer data om personen og funksjonen i kommunen. Felt merket med * må fylles ut.  

Vi gjør oppmerksom på at 

telefonnummer, kjønn og e-

post ikke vil bli synlig på 

www.styrevervregisteret.no  

 

All kommunikasjon foregår 

på e-post. Det er derfor 

spesielt viktig at e-

postadressen er korrekt.  

 
 
 
 
 
 

NB: Opplysninger om personer merket Leder for enhet, Beslutningstaker eller 

Innstillingsrett vil bli overført til Styrevervregisteret og publisert der.  

 

Opplysninger om personer uten disse kodene vil ikke bli overført til Styrevervregisteret.  

Velg OK for å lagre registreringen.  

Fanen Ansatte 

På denne fanen vises ansatte i kommunen sammen med funksjon og enhetstilknytning.  

Du kan gjøre endringer ved hjelp av blyant- og søppelbøtteikonene. Du kan legge inn nye ansatte ved 

velge enhetens navn, og deretter velge Ny person (jf. punktet over).  

Dersom enheten eksisterer, men ikke har noen ansettelser knyttet til seg, vil du finne enheten under 

fanen Enheter, velg Ny person.  

NB: All kommunikasjon foregår via e-post. Det er derfor spesielt viktig at den 

personlige e-postadressen er korrekt. På denne siden skal det kun være personlige e-

postadresser. 

 

Fanen Folkevalgte  

På denne fanen finner du kommunens folkevalgte.  

http://www.styrevervregisteret.no/
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De som sitter som faste 

medlemmer i kommunestyret, 

er valgt ved kommunevalget, 

og skal være kodet som Valgt.  

 
De som sitter som Vara, er de 

som ble valgt som vara ved 

kommunevalget.  

De som har roller som 

folkevalgte, men som ikke er 

valgt ved kommunevalget 

(f.eks. oppnevnte 

komitémedlemmer), kodes 

som Ikke valgt, sammen med korrekt parti (ev. Upolitisk dersom de kommer fra f.eks. 

administrasjonen, eller Uavhengig dersom de ikke representerer et parti).  

Velg Vis mer informasjon for å få oversikt over adressene.  

NB: All kommunikasjon foregår via e-post. Det er derfor spesielt viktig at den 

personlige e-postadressen er korrekt.  

 

Folkevalgte som er kodet Fast eller Vara overføres til Styrevervregisteret.  

Fanen Utvalg  

Her vises utvalgene i kommunen din. Du kan opprette og fjerne utvalg ved behov. Dersom du klikker 

på utvalget, vil medlemmene vises, og du kan legge til eller fjerne medlemmer.  

For å legge til et medlem klikker du på knappen Nytt medlem og velger om personen skal være fast 

eller vara i utvalget. Hvis en person mangler på lista, må den personen legges til på fanen 

Folkevalgte.  

Opplysningen om utvalgsmedlemskap overføres til Styrevervregisteret. 

Fanen Styreverv  
Fra denne fanen kan du sende e-postmeldinger, ved å trykke på Send ny e-postmelding. Fanen viser 

en oversikt over tidligere utsendelser.  
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Ved behov kan du sende en e-postmelding til personer i organisasjonen for å be dem oppdatere sine 

opplysninger i Styrevervregisteret. I meldingen vil mottakerne få en personlig lenke som gir tilgang. 

Den eneste gangen du som kontaktperson skal sende ut e-postvarsel, er når nye personer er lagt inn i 

registeret. Årlig e-postvarsel sendes automatisk ut fra Styrevervregisteret.  

E-postadressen din vil bli stående som avsenderadresse på meldingen som sendes ut.  

Mottakerne kan derfor kontakte deg dersom de har spørsmål. E-

postadresse og andre brukerdata kan du se eller endre under 

menyvalget Din bruker. 

Sende e-post – velge mottakere  
Hak av for de personene som skal ha e-post.  

Du kan velge grupper av personer som mottakere, for eksempel alle personer som er faste 

medlemmer av kommunestyret.  

Personene som dekkes av den valgte gruppen, vil få et kryss ved navnet.  

Det er også mulig å legge til flere personer ved å sette kryss ved disse i navnelisten under. 

Tilsvarende er det mulig å fjerne personer fra utvalget ved å ta vekk krysset. 
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Dersom du 

får opp lilla farge ved personer i listen, betyr det at det ikke er registrert noen gyldig e-postadresse 

på vedkommende. Det er et varsel om at personen ikke vil motta e-post, og du må registrere e-

postadressen deres før du sender ut e-posten.  

Du kan se når vedkommende sist oppdaterte Styrevervregisteret. Dette er nyttig for å unngå å sende 

ut meldinger til de som allerede har oppdatert opplysningene.  

Redigere e-postmeldingen  

Alle e-poster inneholder litt generell informasjon om Styrevervregisteret. Du kan skrive inn egen 

tekst og flette den inn etter denne faste teksten.  

Bruk kalenderikonet hvis du ønsker å sette en svarfrist på e-postmeldingen.  

Oppfølging av sendte e-postmeldinger  

Sendte e-postmeldinger vil bli lagret, og det vil være markert hvem av mottakerne som har registrert 

noe siden e-postmeldingen ble sendt ut. Det er lett å sende purremeldinger med samme tekst og 

mottaker til de som ikke har foretatt registreringer.  

Bruk blyantikonet for å se detaljer om utsendelsen eller for å sende ut den samme meldingen på nytt 

til de samme mottakerne som ble valgt da du opprettet meldingen.  

Søppelbøtteikonet sletter lagrede data om denne utsendelsen. 
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6 Driftsrutiner 
Det forutsettes at du holder navnelistene og e-postadressene oppdatert.  

Opplysninger om alle personene som er tilknyttet kommunen, blir publisert på nettstedet 

www.styrevervregisteret.no. Opplysningene hentes daglig fra Kommuneregisteret. Én gang i året blir 

det lastet inn opplysninger fra Brønnøysundregistrene, jf. innledningen.  

Etter den årlige innhentingen fra Brønnøysundregistrene vil samtlige personer som er publisert, og 

som har e-postadresse registrert, få en anmodning om å kontrollere og oppdatere vervene sine. 

Denne anmodningen sendes ut automatisk fra KF.  

Den eneste gangen du skal sende ut e-postvarsel, er når du har lagt inn nye personer i registeret.  

7 Brukerstøtte 
Kontakt:  

KF:  

Fortrinnsvis e-post: registertjenester@kf.no  

Telefon: 24 13 28 50 

KS:  

Fagansvarlig Lise Spikkeland, lise.spikkeland@ks.no.  

mailto:registertjenester@kommuneforlaget.no
mailto:lise.spikkeland@ks.no

