Rapportere valkampbidrag 2019
Slik finn du skjemaet RA-0720 Valkampbidrag, fyller det ut og sender det inn:
1. Logg deg på www.partiportalen.no, Vel éin av metodane som blir vist, til å logge deg på, f.eks.
MinID, BankID eller BankID på mobil. Treng du hjelp, klikk på [Hjelp til innlogging] nederst på
sida med dei ulike påloggingsmetodane.

2. Når du er blitt logga på, er du på startsida til ditt partiledd.
3. Finn ID til eige partiledd i lista på www.partiportalen.no. Har du rolle for fleire partiledd, husk å
finn ID til riktig parti.
4. Vel Valkampbidrag i toppmenyen.
5. Vel «Til rapportering av bidrag i valår i Altinn»
6. Du får opp skjemaet RA-0720. Fyll ut felta slik det går fram av skjemaet og send det inn

Rapporteringseining:

Fyll ut informasjon om bidragsytar

1. Vel korrekt
dato, type
bidragsytar, og
fyll ut info om
bidragsytaren
3. Trykk her for å få
opp fleire linjer for
rapportering av fleire
bidrag samtidig

2. Oppgitt beløp skal
være akkumulert bidrag
frå dei enskilde
bidragsytarane

4. Kontroller skjema før
innsending.
Feltet «Vidare til signering»
opnast etter at skjemaet er
kontrollert

Etter kontroll og «vidare til signering» er det mogleg å ta ut ein kopi og varsle andre om rapporten

Ta ut kopi

Varsle andre

Har du spørsmål om...
Pålogging: send epost til fmsfpolitiskeparti@fylkesmannen.no
Utfylling av skjema, send e-post til partifin@ssb.no
Innsending av skjemaet, ring Altinn-support på 75 00 60 00

Send inn

7. Klikk på skjematittelen i det svarte feltet

8. Du får opp skjemaet RA-0720. Fyll ut felta slik det går fram av skjemaet og send det inn.

Skriv namn og adresse for partiorganisasjonen du gjev opp
valkampbidrag for. Gje også opp partiident.

Har du spørsmål om...
• Pålogging og innsending av skjemaet, ring Altinn-support på 75 00 60 00
•

Utfylling av skjemaet, send e-post til partifin@ssb.no

