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Interpellasjon fra Nikki Schei (MDG): Lobbyregister

Forslag til vedtak:
Det bes utarbeidet et forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker kommunestyrets
medlemmer på vegne av seg selv eller andre for å påvirke kommunen i saker som er til behandling
eller skal behandles. Kommunestyret mener et offentlig tilgjengelig lobbyregister bør inneholde
informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og hvem lobbyisten
representerer. Kommunestyret mener at lobbyregisteret må gjøres obligatorisk og elektronisk
søkbart for alle.

SAKEN I KORTE TREKK
Det tas hver dag viktige beslutninger i kommunestyret og utvalg i Bærum kommune som påvirker
folks liv. Åpenhet er et viktig premiss for et levende demokrati og for å styrke ytringsfriheten.
Tilliten til demokratiet baserer seg på åpenhet. Åpenhet rundt beslutninger og åpenhet om hvem
som har påvirket. Åpenhet er et av de stolte ordene som Bærum kommune sier at vi skal praktisere,
både i ord og i handling.
Kommuner, interesseorganisasjoner, næringsliv, enkeltpersoner og fagforeninger jobber med å
påvirke beslutninger i sin favør og slik skal det være. Påvirkning er en helt legitim og nødvendig del
av det norske demokratiet. Lobbyisme er bra for demokratiet, fordi det handler om at vi som får
belyst saker og ulike stemmer og interesser får slippe til.
MDG mener at det er viktig å få belyst hvem som tar kontakt om hvilke saker. Dette vil være bra for
politikken, engasjementet og tilliten for politikere. Det handler om lettere å kunne se når saker er i
prosess og kjenne til når en bør ta kontakt med politikere om en sak som er viktig for en
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organisasjon eller en person.
Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Kommunikasjonsforeningen og Transparency
International Norge har sammen foreslått et system for et nasjonalt lobbyregister. De fire
organisasjonene har tro på at en registreringsordning etter denne strukturen vil gi et godt innsyn i
påvirkningen av norske politiske myndigheter. 27. januar 2014 lanserte de fire organisasjonene et
felles forslag til hvordan et lobbyregister kan se ut. Deres forslag så slik ut:
Registreringen må være obligatorisk. Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som
har vært involvert i forberedelsene må registreres. Politikeren som møter lobbyisten må registreres.
Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer. Formålet med kontakten
må oppgis, dvs. hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder. Registeret
må være elektronisk søkbart for alle.
Dette forslaget har i litt forskjellige versjoner blitt foreslått av forskjellige partier rundt omkring i
landet og MDG mener det er et godt utgangspunkt til hvordan et lobbyregister for våre politiske
organer i Bærum kan se ut.

