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Det foreslås en ny paragraf 39 a som skal gi hjemmel for å opprette registreringsordninger for 

ansattes verv og økonomiske interesser i statlige virksomheter. 

Veterinærforeningen har følgende innspill 

Det er vanskelig å se den reelle nytten av å innføre en hjemmel for registrering av statsansattes verv 

og økonomiske interesser. I dag har vi Brønnøysundregisteret for registrering av næringsdrivende i 

Norge, og det framstår som lite effektiviserende at andre statsvirksomheter også skal opprette slike 

interne registre for sine ansatte. Samkjøring av statens dataregistre er vel mer framtidsrettet enn at 

hver virksomhet skal lage sine egne, interne registre.  

Dagens habilitetsregler vil uansett komme til anvendelse, og det er vanskelig å se hva slags 

forbedring man ønsker å oppnå ved denne endringen i loven. 

Det er anført i høringsnotatet at for å fastsette regler om en registreringsordning om ansattes verv 

og økonomiske interesser, må dette «anses nødvendig ut fra virksomhetens ansvars- og 

arbeidsområde». Dette er en selvfølge, men det åpner for ulik praktisering. Det er etter 

Veterinærforeningens syn, en åpenbar risiko for at denne hjemmelen vil praktiseres ulikt i ulike 

statlige virksomheter, og medføre usaklig forskjellsbehandling av statsansatte avhengig av 

arbeidsgivernes forståelse og håndheving av lovhjemmelen. Det er også en fare for at en del 

virksomheter vil oppfattet en ny lovhjemmel som en plikt til registrering, snarere enn en mulighet til 

å registrere – noe som kan få uheldige konsekvenser både for de ansatte og virksomhetene. 

Det foreslås videre at KMD kan fastsette veiledende retningslinjer for en registreringsordning, men at 

den enkelte statlige arbeidsgiver skal ha fullt ansvar for innholdet og omfanget av de bestemte 

retningslinjer som fastsettes ut fra lovbestemmelsen. Det er liten tvil om at en slik ordning, i tillegg til 

risikoen for at den vil bli praktisert svært ulikt, også vil medføre merarbeid for virksomheten. Det 

anføres også fra KMD side at dette vil medføre merarbeid for virksomhetene knyttet til vurdereringer 

av hvilket omfang registreringsordningen skal ha, og at det må forventes innsynhenvendelser mv. I 

en tid der effektivisering har vært svært viktig, og statlige virksomheter stadig opplever budsjettkutt, 

er det vanskelig å se hvilken nytte virksomhetene skal ha av dette. Det er i dag fullt mulig å kartlegge 

statsansatte nærings- og økonomiske interesser og eventuelle verv på en enkel, ubyråkratisk måte og 

lite arbeidskrevende måte. I tillegg er det de ansatte plikt å opplyse arbeidsgiver om interesser som 

kan medføre lojalitets- og habilitetskonflikter i deres statlige arbeidsforhold.  

Veterinærforeningen mener forslaget om slik registreringsordning er unødvendig, vil medføre 

merarbeid og økt byråkratisering, og at det er en klar risiko for ulik, ubegrunnet og usaklig 

praktisering mellom virksomhetene. 

 


