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Rutiner for valg av styremedlemmer der Bærum kommune har
eierinteresser- vurdering av styrekandidatregister

Rådmannen viser til følgende innstilling fra formannskapet til kommunestyret i sak nr. 040/19
«Rutiner for valg av styremedlemmer der Bærum kommune har eierinteresser»:
«Innstilling:
1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser, skal
eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes
representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politiske partiene oppfordrer aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes
styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem til
kvalifiserte kandidater. Der det er aktuelt kan rådmannen fremme flere kandidater til samme
styreverv.
Vedtak:
Rådmannen utarbeider et notat til kommunestyrebehandlingen, hvor punkt 2 i innstillingen
utdypes.»
Rådmannens merknader:
I forståelse med politisk sekretariat har rådmannen igangsatt arbeidet med å etablere den
praktiske løsningen for å håndtere et styrekandidatregister. Det legges opp til følgende løsning og
rutiner:
Styrekandidatregisteret opprettes i systemet Webcruiter.

Webcruiter er et eksternt system utviklet for å være et rekrutteringssystem tilpasset den enkelte
kundes behov. Systemet benyttes allerede av Bærum kommune.
Webcruiter tilfredsstiller kravene til bl.a. GDPR*
*)= GDPR , General Data Protection Regulation.
Det legges opp til at følgende personopplysninger vil bli oppbevart i Webcruiter: Navn, adresse,
eventuelle bilder, CV, fødselsdato. Utfyllende informasjon vedrørende Webcruiter og håndtering
av GDPR fremkommer av følgende link:
https://www.webcruiter.com/no/produkter-og-tjenester/rekrutteringslosning/gdpr-ogwebcruiter/
Hensikten med styrekandidatregisteret er:
 Ha tilgang til aktuelle kandidater som tilbyr seg til styreverv
 Oversikt over styrekandidatenes erfaring og kompetanse
Registrering av styrekandidater i Webcruiter – se innstillingens pkt 2:
Når aktuelle styrekandidater etter oppfordring fra de politiske partiene ønsker å registrere seg,
benyttes en egen tilsendt link «registrere ny eller endre CV i Webcruiter». Etter forespørsel sendes
denne linken fra rådmannen med anmodning om en snarlig registrering ut i fra følgende rutine:
Trinn 1: Registrere personopplysninger (Personalia) i Webcruiter.
Trinn 2: Legg til CV , legg til et notat med ønsket styreverv/selskap og evt. annen dokumentasjon
(som vedlegg)
Registrering av styrekandidater i Webcruiter – se innstillingens pkt 3:
Rådmannen får ansvaret for å finne kvalifiserte kandidater utenfor de politiske partiene.
Ovennevnte rutine for registrering vil naturligvis omfatte øvrige styrekandidater som ønsker å
registrere seg, men da etter en oppfordring fra rådmannen.
Bruksvilkår:
Ved å legge inn «Personalia» i Webcruiter gir kandidaten samtidig samtykke til at all registrert
data vil bli oppbevart i kommunens register i inntil 2 år. Ved fortsatt ønske om forlenget
lagringstid i registeret, vil kommunen innhente nytt samtykke for 2 nye år. Uten nytt samtykke vil
alle persondata automatisk slettes. For øvrig kan kandidaten når som helst be om å bli slettet fra
registeret. Følgende link gir utfylende informasjon om hvordan Bærum kommune behandler sine
personopplysninger:
Mer informasjon om hvordan Bærum kommune behandler sine personopplysninger
Valg av styrekandidater - prosess
I henhold til eierskapsmeldingen fungerer eierutvalget som valgkomite’ for selskapenes styrer der
selskapet ikke har valgkomite. Gitt at kommunestyret slutter seg til formannskapets innstilling
legges det opp til følgende beslutningsprosess:
Rådmannen har da på vanlig måte ansvaret for å forberede eierutvalgets
beslutningsgrunnlag/saksfremlegg. Dette grunnlaget utarbeides ved å gjennomføre et relativt
omfattende kartleggingsarbeid av aktuelle kandidater. Rådmannen vil deretter utarbeide et
besluningsgrunnlag/saksfremlegg til eierutvalget. Der gis det en redegjørelse for
rekrutteringsprosessen, samt en presentasjon av hvilke personer som kan være aktuelle
kandidater til de ulike styrevervene.

Sentralt ved utarbeidelsen av forslag til styrekandidater og dermed styresammensetting , vil være
eierskapsmeldingens beskrivelse av krav til styret som kollegium, se eierskapsmeldingens pkt. 6
Styrets rolle og ansvar.
Ved presentasjon av aktuelle styrekandidater ovenfor bl.a. eierutvalget blir det viktig å ivareta den
enkelte kandidats personvern. Dette med hensyn til å unnta opplsyninger fra offentlighet.
For øvrig vil dagens styremedlemmer og som er på valg, bli forespurt om de ønsker gjenvalg. I den
sammenheng vil også de som ønsker, bli bedt om å registrere seg i Webcruiter via tilsendt link.

