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Fra: Per Ivar Sugar (Per.Ivar.Sugar@kommuneforlaget.no)
Sendt: 09.05.2014 14:51:00
Til: Mildrid Bertelsen
Kopi:
Emne: Nytt Styrevervregister
Vedlegg:

Til Mildrid Bertelsen, HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Hei!
Du mottar denne e-posten fordi du er registrert som kontaktperson for Styrevervregisteret.
Som tidligere meldt fra KS, vil KS lansere en ny utgave av Styrevervregisteret i begynnelsen av neste uke. Her
kommer litt informasjon om hva som er gjort:
Følgende informasjon er sendt ut:
-

E-post til ordførere og rådmenn
E-post til kontaktpersonene
E-post til berørte personer

Personer uten e-postadresse i registeret er ikke varslet av oss
Den største endringen for deg som kontaktperson er at ordningen med at du sender ut varsel to ganger årlig,
bortfaller. Denne oppgaven vil bli utført sentralt en gang i året. Vi tar sikte på å gjøre dette i begynnelsen av
desember hvert år. Din viktigste oppgave vil være å holde personopplysningene oppdatert. Det er spesielt
viktig at den personlige e-postadressen er gyldig.
Du har fortsatt mulighet til å sende ut e-post med personlig tilgangslenke, men det er bare behov for å gjøre
dette når nye personer legges inn.
For vervinnehaverne er det større endringer:
-

Roller og verv i Brønnøysundregistrene er innhentet og lagt inn i registeret
Alle opplysningene vil bli publisert for alle, ordningen med krav om samtykke bortfaller
Samtlige folkevalgte, ledere, beslutningstakere og personer med innstillingsrett vil bli publisert
Samtlige personer tilknyttet selskapene vil bli publisert
Det vil være mulig å logge på med MinID
Mulighet for å bestille e-post med personlig tilgangslenke på nett

Du kan se hvem som er publisert for din kommune her:
http://www.styrevervregisteret.no/Default.aspx?municipialityno=1200
(NB: Ny liste i begynnelsen av neste uke)

Nye brukerveiledninger vil bli lagt ut i neste uke. De finner du her:
http://support.kommuneforlaget.no/kfsupport/kommuneregisteret
Vi håper endringene vil gjøre registeret mer tilgjengelig og mindre arbeidskrevende.
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Hilsen
Per Ivar Larsen Sugar
Systemansvarlig IKT
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
tlf:

24 13 28 54

www.kommuneforlaget.no
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