Styrevervregisterets personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger blir samlet inn og vises i
Styrevervregisteret.

Hva er Styrevervregisteret?
Styrevervregisteret eies av KS som også er behandlingsansvarlig for Styrevervregisteret. KS har
inngått databehandleravtale med KF AS som drifter Styrevervregisteret på vegne av KS.

Formål med Styrevervregisteret
For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller
enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister
er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og
økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Hvordan vi henter inn opplysninger
Kommuneregisteret
Styrevervregisteret henter data fra Kommuneregisteret. Kommuneregisteret er et sentralt register
for hele kommunesektoren. Registeret inneholder grunndata om kommunene og fylkeskommunene,
navn på administrative og politiske ledere, adresser, e-postadresser og telefonnummer.
Kommuneregisteret eies av KF as, og driftes i samarbeid med KS.
Kommuneregisteret samler inn opplysninger slik:
1) En gang i året importeres data fra Enhetsregisteret. Det er to sett data som importeres:
a) Alle kommunale enheter og virksomheter registrert i Enhetsregisteret
b) Oversikt over alle roller som er registrert på personer i de kommunale enhetene som
nevnt i pkt a).
2) Én kontaktperson i hver kommune har et særskilt ansvar for å holde informasjonen oppdatert og
det er kommunens kontaktperson som har adgang til å legge inn epostadresser og
telefonnummer.
3) KF oppdaterer selv opplysninger når vi får beskjed om feil navn eller kontaktopplysninger.

Hvilke opplysninger har Kommuneregisteret om deg?
Navn
Hvis du har en ledende stilling, er beslutningstaker for innkjøp eller har innstillingsrett til
kommunestyret, er det sannsynlig at ditt navn ligger i Kommuneregisteret.
Hvis du er folkevalgt i kommunen eller fylkeskommunen, vil navnet ditt stå oppført i registeret.

Rolle
Ditt navn vil være knyttet til enheten/avdelingen du jobber i og stillingen/rollen/funksjonen du har.
Hvis du er folkevalgt vil din partitilhørighet ligge i registeret.

Kontaktinformasjon
Kommunens sentrale postadresse, telefonnummer og epostadresse ligger i Kommuneregisteret. Det
kan være, men er ikke en selvfølge, at din direkte kontaktinformasjon er registrert. Direkte

kontaktinformasjon er telefonnummer til din fasttelefon på arbeidsplassen, din mobiltelefon eller din
epostadresse på arbeidsplassen.
Hvis du er folkevalgt, vil din private postadresse bli lagt inn i Kommuneregisteret.

Bruk av personopplysninger og behandlingsgrunnlag
Vi bruker dine personopplysninger til å sikre åpenhet i kommunesektoren og avdekke inhabilitet.
Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å avdekke mulige interessekonflikter slik
at inhabilitet ikke oppstår. Behandlingen er følgelig svært viktig for kommunesektoren og
forvaltningen som en helhet, både av hensyn til kvaliteten i selve saksbehandlingen, og av hensyn til
publikums oppfatning av forvaltningen. Inhabilitetsregler er nødvendige for at forvaltningen skal ha
den nødvendige tillit i befolkningen.
Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 nr.1 første ledd.
Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. KS’ behandling av personopplysninger er
nødvendig for å sikre åpenhet i kommunesektoren og veier tyngre enn den enkeltes
personverninteresser.

Hvordan opplysningene brukes
1. Styrevervregisteret
Data fra Kommuneregisteret brukes som grunnlagsdata for Styrevervregisteret. KS' styrevervregister
er et webbasert register som gir oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og
økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten. Når Kommuneregisteret blir
oppdatert med et navn på en ansatt, for eksempel en enhetsleder, vil Styrevervregisteret automatisk
bli oppdatert med det navnet.

2. Opplysninger til kommuner og fylkeskommuner/regioner
Kommuner og fylkeskommuner/regioner kan fritt be om å få informasjon fra Kommuneregisteret. En
kommune kan for eksempel be om å få navn på alle personalsjefer i sitt fylke.
Det er KF som leverer denne tjenesten til kommunene, etter konkret forespørsel, og det er gratis for
kommuner og fylkeskommuner fordi de bidrar til å holde registeret oppdatert.

3. Opplysninger til staten, akademia, stiftelser og foreninger
Kommuneregisteret leverer opplysninger til andre som trenger å komme i kontakt med kommunen.
Det kan være forskningsprosjekter eller informasjon fra KS om et kommende arrangement. Det kan
også være til organisasjoner, foreninger eller stiftelser.
De ovennevnte er betalende kunder av Kommuneregisteret. Vi gir aldri ut direkte telefonnummer
eller direkte e-postadresser til betalende kunder, kun adresser til kommunens eller
fylkeskommunens postmottak.

4. Konsekvenser av behandlingen
Behandlingen av personopplysningene bidrar til å sikre åpenhet i kommunesektoren og avdekke
inhabilitet.

Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger
KF og KS oppfordrer kommunens/fylkeskommunens kontaktperson til å holde sin kommunes data
oppdatert gjennom året.
I utgangspunktet skal kommunens/fylkeskommunens kontaktperson slette eller endre dine
opplysninger så snart du har sluttet i stillingen eller endret stilling.
For stillinger som rådmann eller daglig leder, vil den årlige importen fra Enhetsregisteret sørge for at
de nye navnene overtar for de utdaterte.
KF har også adgang til å endre og slette uriktige opplysninger.

Dine personvernrettigheter
Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Hvis du trenger
innsyn eller å rette eller endre dine opplysninger, kan du kontakte oss på registertjenester@kf.no.

1) Rett til informasjon
Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg. Informasjon om KS’ behandling av
personopplysninger gis i denne personvernerklæringen.

2) Rett til innsyn
Du har rett til å få bekreftelse fra KS på om dine personopplysninger behandles. Dersom dette er
tilfellet, har du rett til innsyn i de registrerte personopplysninger, formålene med behandlingene, de
berørte kategoriene av personopplysninger, mottakerne eller kategorier av mottakere som
personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, lagringstid og eventuelt kriteriene som brukes for
å fastsette lagringstid.

3) Korrigering av personopplysninger
Du har rett til å få endret dine opplysninger dersom de er feilaktige eller misvisende.

4) Sletting av personopplysninger
Du har rett til å få slettet dine opplysninger under gitte omstendigheter. Dette kan f.eks være dersom
du ikke lenger er ansatt eller er folkevalgt i kommunen/fylkeskommunen.

5) Begrensning av behandling av personopplysninger
Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger under gitte
omstendigheter.

6) Protestere mot en behandling av personopplysninger
Du har rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg, som følge av at denne foregår
med bakgrunn i en interesseavveining. Det bemerkes imidlertid at retten til å protestere ikke gjelder,
dersom KS kan vise til tungtveiende grunner som berettiger en behandling.

7) Retten til å klage til datatilsynet
Vi håper du tar kontakt med oss først ved å sende en e-post til registertjenester@kf.no dersom du
mener at vi har behandlet dine personopplysninger på en måte som ikke er i samsvar med
personvernloven eller personvernforordningen. Du har også rett til å fremsette en klage til
Datatilsynet. Les mer om dette her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontaktoss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

