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Nye produkter
Bjarne Jensen
Kommune-Norge
Velferd
og finansiering
Trine Normann,
Johans Tveit Sandvin,
Hanne Thommesen
Individuell plan Et sesam, sesam?
Trine Normann,
Johans Tveit Sandvin,
Hanne Thommesen
Om rehabilitering Mot en helhetlig og
felles forståelse?
Sturla Falck
Mellom straff
og behandling
Tvangsplassering av
ungdom med
alvorlige
atferdsvansker
KS
Europas beste videregående opplæring
En viktig oppgave for
folkevalgte

Produkter som kommer:
Bjarne Lemvik
Trappetrinn
Psykisk helsearbeid
i kommunen
Arne Sandervang
Humankapital og
HMS-økonomi
Marcus Buck,
Helge O. Larsen og
Tord Willumsen
Når folket får velge
Forsøkene med
direkte valg av
ordfører som
deltakelses- og
styringsform

Viktig samarbeid
om kommunedata
To av de viktigste aktørene innen registrering av
kommunal virksomhet har inngått samarbeidsavtale.
Både Statistisk Sentralbyrå (SSB) og KS - gjennom
Kommuneforlaget - registrerer kommunedata, og nå
skal registreringen samordnes og effektiviseres.
Kommunene skal oppleve det som nyttig og arbeidsbesparende kontinuerlig å ajourføre fakta om kommunale enheter og deres ansatte.
● Av Anne Fogt
Det er Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene som samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike
offentlige registre. SSB er ansvarlig
for opplysninger til den delen av
Enhetsregisteret som gjelder offentlig sektor/forvaltning. KF på sin
side har gjennom en årrekke bygd
opp et kommuneregister som blant
annet danner basis for medlemsarkivet til KS.
– Avtalen mellom KF og SSB innebærer at endringer som kommunene melder inn til Kommuneregisteret,
automatisk
overføres til SSB for oppdatering i
Enhetsregisteret, forklarer Even
Kyseth, produktansvarlig i KF. I
slutten av januar gikk det ut brev til
alle rådmenn om samarbeidsavtalen mellom de to aktørene. Brevet er
undertegnet av tre administrerende
direktører: Øystein Olsen i SSB,
Olav Ulleren i KS og Ove Monsen i
KF.
I SSB har rådgiver Anders
Haglund og førstekonsulent Andreas Hedum i Seksjon for bedriftsregister vært sentrale i arbeidet
med å legge til rette for en samarbeidsavtale. I tillegg til Even Kyseth i KF er markedskonsulent Anita T. Nyholt en nøkkelperson: Hun
er ansvarlig for innhenting av data
samt kontakten med kommunene.

Ikke minst for kommunenes egen
del er det viktig at dataene i Kommuneregisteret ajourføres kontinuerlig fordi registreringene tilbakeføres til kommunenes egen portal.
Dermed vil kommunen til enhver
tid
kunne
ha
oppdaterte
hjemmesider, forklarer Even Kyseth. Han legger til at SSB og KF
har jobbet mye med brukervennligheten slik at kommunene skal
oppleve det som positivt å ajourføre
dataene.
Anders Haglund og Andreas
Hedum understreker at det ikke er
meningen å dytte
ansvaret for
kvaliteten på registreringsjobben
over på kontaktpersoner i kommunene. Alle endringer som den
enkelte kommune foretar på sin
webside i Kommuneregisteret blir
automatisk sendt videre til SSB,
som kvalitetssikrer og godkjenner
dataene. I praksis betyr dette at
hvis for eksempel en enhet i kommunen blir slettet ved en feil, vil
dette bli fanget opp og kontrollert
av saksbehandlerne i SSB.
Både SSB og KF har vært opptatt
av å få til et dynamisk system for
kommuneregistrering. Dette innebærer at kommunene rapporterer inn alt av enheter og ansatte i registeret, men at de - bortsett fra den
”formelle” oversikten - selv kan
være med å velge hva som skal
ligge ute på nettet, og hva som ikke
skal ligge der.

Samarbeid om register. Fra venstre Anita Nyholt, Kommuneforlaget, Even
Kyseth, Kommuneforlaget, Andreas Hedum, SSB, og Anders Haglund, SSB.
Foto: Thomas Kokkim

På den tekniske siden har SSB og
KF samarbeidet med firmaet Infored for å få til en brukervennlig
løsning.
Nytteverdi

– Rent praktisk vil saksbehandlerne
våre kunne ha strukturen i den
enkelte kommune klart for seg når
de er i kontakt med kommunen.
Dette gjør det mye lettere å kommunisere med kommunen. De registrerte tallene kommer også til direkte nytte i KOSTRA - det
nasjonale informasjonssystemet
som gir styringsinformasjon om
kommunal virksomhet, sier Anders
Haglund.
Kollega Andreas Hedum nevner
som eksempel at registreringen er
til
nytte
for
nettstedet
Skoleporten.no, som er en tjeneste i
regi av Utdanningsdirektoratet.
Skoleporten presenterer ulike data
fra den enkelte skole og skoleeier
og er et verktøy som skoleeiere og
skoleledere kan bruke for å vurdere
og utvikle sin virksomhet.
Komplett register

– Kommuneregisteret har gjennom
mange år dannet basis for Kom-

munenøkkelen, men når registeret
nå ajourføres kontinuerlig, vil det
bli det eneste komplette registeret
over kommunale enheter og deres
ansatte. Dette er viktig, sier Even
Kyseth og minner om at mange
mindre seriøse aktører gjennom
tiden har forsøkt å etterligne Kommunenøkkelen.
– Erfaringen viser at det forenkler
oppdateringen av Kommuneregisteret dersom en fast person i den
enkelte kommune har ansvaret for
dette og er kontaktperson for registeret, skyter Anita T. Nyholt inn.
SSB og KS/KF har i brevet til rådmennene anbefalt dette.
Registeret vil også kunne
benyttes i andre produkter som KS
og Kommuneforlaget har laget,
blant annet Nasjonal Tjenestekatalog (NTK). og KS-skjema, den nye
skjemakatalogen, som skal være
klar i løpet av våren. Begge systemene skal kunne hente data fra
Kommuneregisteret.
– Samarbeidsavtalen mellom
SSB og KF inneholder en intensjon
om på sikt å utrede mulighetene til
å forene registrene våre ytterligere,
opplyser Even Kyseth.
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Kommunalt
selvstyre for
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Europapolitikk,
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