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Møter med de politiske partiene i november 2017
Det ble fra 7. til 24. november 2017 gjennomført i alt ni møter med de politiske partiene i hhv Vadsø,
Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane, Statistisk sentralbyrå, Partilovnemnda og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
ønsket å dele sine erfaringer fra 2017 med systemene tilknyttet partiloven, herunder å informere om
planlagte endringer. Ikke minst hadde vi et ønske om å komme i direkte dialog med representanter
for samtlige partiorganisasjoner for å få innspill til hvordan systemet kan gjøres enklere og mer
effektivt.
Nedenfor følger en sammenfatning av innspill, spørsmål og svar fra møtene ordnet etter temaer og
med tilleggsinformasjon.
I deltok 365 representanter for ulike partier. Vi takker alle for oppslutningen og for spørsmål og
forslag!

Ønske/spørsmål fra møtedeltaker

Svar med evt. Tilleggskommentar

Tilgang til rapporteringsskjemaet
Parti-ID og passord i Partiportalen bør vises
enda tydeligere.

Ønsket er tatt til etterretning. Ulike løsninger blir
vurdert slik man lettere husker å notere ned ID og
passord før skjemaet blir hentet opp i Altinn, evt. en
annen praktisk løsning.

Ønske om fortsatt mulighet til å kunne
sende papirskjema

Det vil ikke lenger bli tilbudt papirskjema som
alternativ «standardløsning» fra 2018. SSB vil
ved behov for papirskjema oppfordre til at f.eks.
fylkessekretær får tilgang til og fyller ut skjema
for et «kommuneparti» via web (Altinn), tar
utskrift og sender den til partileddet for
signering og innsending.

Innledende spørsmål i skjemaet
Er nystartede partiledd som ikke har hatt
økonomisk aktivitet, rapporteringspliktig?

Hvordan skal man markere at partileddet
har hatt virksomhet i adskilte perioder i ett
og samme år?

Spørsmål om inntektsnivået som er
nummerert som 1 i
årsrapporteringsskjema, bør bli enda
tydeligere.

Rapporteringsplikten er i utgangspunktet ikke
avhengig av økonomiske forhold. Et nystartet parti
vil selvsagt ikke ha plikt til å rapportere for tiden før
det ble opprettet.
Skjemaet har felt for én fra-dato og én til-data.
Delperioder innenfor samme kalenderår regnes som
én sammenhengende periode. Veiledende tekst blir
justert i skjemaet.
Dette spørsmålet får en egen side i skjemaet for
regnskapsåret 2017 (innsending våren 2018). Det
vises til veiledende tekst i ?-ikon ved spørsmålet.
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Bokføring, regnskapsposter og «noteopplysninger» i skjemaet
Det ble ytret ønske om at myndighetene
stiller et elektronisk opplegg/en
applikasjon til rådighet som ivaretar
bokføring og utarbeiding av årsregnskaps
samt overføring til Altinn-skjema.
Hvordan skal man føre og rapportere
forskjellen i km-godtgjørelse når det
betales ut kr 4,10/km mens skattefri sats er
3,50?
Balansen viser 31.12. i regnskapsåret i
kolonnen til venstre og 31.12. året før i
høyre. Dette er ikke kronologisk
rekkefølge. Ønske om at det stilles om.

Et liknende forslag er drøftet i forarbeidene til
partiloven, Prop. 140 L (2011-2012). Ønsket tas til
etterretning og vil bli vurdert på nytt.

Spørsmålet må stilles til Skatteetaten. I regnskapet og
rapporteringen etter partiloven skal bruttobeløpet
føres. Med andre ord, hvis det er benyttet kr 4,10 / km,
skal tilsvarende beløp tas inn som kostnad.
Oppsettet følger opplegget for årsregnskaper ellers, der
tall for utgående balanse føres i venstre kolonne og
inngående i høyre. Dette blir ikke endret.

Bidragsinntekter, samt avgrensning mot andre typer inntekt
Hva med gaver til organisasjonsenheter
som er kontrollert av partiet (partileddet),
men der gavemottaker er selvstendige
enheter utenfor partilovens (pl)
virkeområde?
Må bidrag gitt til ungdomsorganisasjoner
på kommunenivå i løpet av valgkamp bli
rapportert av noen, evt av
fylkesungdomsorganisasjonen?

Det kom ønske om mer informasjon og
detaljer rundt det å motta gaver.

Hvordan skal man i rapporteringen ta
hensyn til bruk av oppsparte midler for å
kunne utføre politisk arbeid.

Slike gaver/bidrag skal rapporteres og identifiseres etter
særskilt opplysningsplikt i pl § 20 fjerde ledd, dvs. når
bidraget er lik eller over visse terskelverdier. Det finnes
nærmere forklaring til dette i skjemaet og nå også i
«Regnskapsfaglig veiledning» under fanen for
Regnskapsmaler på partiportalen.no
Kommuneungdomslagene er ikke selv
rapporteringspliktige.
Problemstillingen er tatt til etterretning og vil bli
nærmere vurdert.
Forholdet blir forklart i skjemaet under spørsmål 34
(direkte gaver) samt spørsmål 37 (gaver til
tilknyttede/kontrollerte org.enheter som ikke selv er
rapporteringspliktige, se ovenfor). Videre vises det til
«Regnskapsfaglig veiledning» under fanen for
Regnskapsmaler på partiportalen.no
Problemstillingen blir også mer utførlig omtalt i
veiledning til rapportering av valgkampbidrag i 2019.
At enkeltpersoner stiller opp for sitt parti på ren
dugnadsbasis over en viss tid og «tærer» på egne
midler, er ikke å anse som inntekt for partileddet og
skal ikke regnskapsføres eller rapporteres.
Problemstillingen er omtalt i hjelpetekster i skjemaet
under spørsmålstegn-ikon.
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Hvordan skal overføringer fra egen
folkevalgt gruppe til partileddet føres i
regnskapet hhv rapporteres (f.eks.
fylkestingsgruppa eller
kommunestyregruppa)?

Overføringer av penger (eller verdier) fra en folkevalgt
gruppe til et partiledd regnes som inntekt og føres slik:
• dersom det er en kompensasjon for en tjeneste som
partileddet har utført for gruppa, er det «Inntekter fra
forretningsmessig tjenesteyting» (spørsmål 9 i
skjemaet, egen post i regnskapet), eller
• dersom partileddet ikke har utført noen konkret
motytelse, altså f.eks. der fylkestingsgruppa overfører
et beløp for å støtte opp om arbeidet i partileddet, er
dette et «Bidrag fra andre» (spørsmål 15 i skjemaet,
egen post i regnskapet). Avhengig av verdien, skal det
dessuten identifiseres, jf tekst i skjemaet eller se
Regnskapsfaglig veiledning i partiportalen.no.
Merk. Slike overføringer regnes ikke som «Interne
overføringer» fordi de folkevalgte gruppene ikke kommer
inn under partiloven.

Kommune-/regionreform og rapportering
Administrative forhold
Blir «roller» i partiportalen.no overført i
sammenheng med endringer pga
kommune-/regionreform?

Samme partiledd i nytt fylke: Ja
Nytt partiledd med ny ID-kode: Nei, må legges inn av
partleddet selv

Hvor lenge før 01.01. kan vedtak om
sammenslåing av partiledd fattes i
partileddene?

Selve vedtaket om sammenslåing har ingen
bestemt frist. For anbefalte virkningsdato 1.januar
2019, kan vedtaksdatoen forut være forskjellig i de
ulike partileddene som inngår.

Kan styresammensetningen i et
interimstyre for flere kommunepartier
som er i ferd med å slå seg sammen,
også velges som styre i hvert av de
«gamle» kommunepartileddene (og
tilsvarende for fylker)

Ja, partiloven har ingen regler om hvem som kan velges
til styremedlemmer. De samme styremedlemmene
(inkludert leder) kan sitte i flere styrer.

Deling av kommuner – konsekvens
for grunn og stemmestøtte, konkret:
Hva blir effekten hvis de nye
kommunepartiene etablerer seg og
søker statsstøtte før valget i 2019 dvs hvordan statsstøtten ev fordeles
for årene 2018 og 2019.

I utgangspunktet vil en sammenslåing etter at
statens vedtaksdato for
kommunesammenslåingen, ikke ha noen
innvirkning på utbetalingen av allerede innvilget
partistøtte. Partileddene som slår seg sammen, må
bli enige om hvordan de fordeler samlet statsstøtte
i mellomperioden fram til neste valg.
FMSF vil ellers dele fordele støtten likt mellom de
sammenslåtte leddene.
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Forhold rundt valg
Ved sammenslåtte partiledd,
gjennomført før formell
kommunesammenslåing, hvordan kan
da disse stille lokale lister?

Det kom spørsmål rundt valgkretser og
regioner (valglov) i forhold til
rettigheter og plikter etter partiloven.

For kommuner som slår seg sammen fra 1.1.2020 skal
kommunestyrevalget i 2019 gjennomføres som om
sammenslåingen allerede har skjedd. Alle som er
manntallsført i og har stemmerett i f.eks. kommunene
Hol, Hemsedal, Gol, Ål, Nes og Flå, vil ved valget i 2019
være valgbare og ha stemmerett til valg av nytt felles
kommunestyre i den nye kommunen. Dersom de lokale
partilagene ikke har slått seg sammen når arbeidet med
nominasjon til kommunestyrevalget starter, må de
samarbeide om nominasjon og levere inn et felles
listeforslag. Har partiene slått seg sammen, vil det
sammenslåtte partilaget nominere og levere inn
partiets listeforslag. Utover dette er det ingen føringer
på hvordan partiene gjennomfører nominasjonen.
KMD vil komme med en særskilt redegjørelse om dette
når det gjelder fylkesorganisasjonene. Det er ikke noe i
lovverket som hindrer to partiledd å samarbeide om en
felles nominasjonsprosess. Kravet i valgloven § 6-3 er at
listeforslaget er underskrevet av minst to av
styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket
eller den kommunen listen gjelder. Dette må skje innen
31. mars 2019.

Generelle administrative forhold og annet
Er det mulig å ta ut partivise oversikter
over svarinngang via partiportalen?

Ønske om at fylkesledelsen skal få
epost-varsler om partiledd på
kommunenivå som ikke har
søkt/rapportert i løpet av året.
Forslag om at Brønnøysundregisteret
deltar på regionmøtetur til neste år,
bl.a. med tanke på problemstilling rundt
videreføring av org.nr ved
sammenslåing.
Det ble fremmet et ønske om en tabell
som viser PLNs avkortingsvedtak i
prosent av samlede antall
rapporteringspliktige partiledd – pr.
parti.

En kan ta ut oversikter over hvem som har
søkt/økonomirapportert i portalen per fylke.
Landsoversikt (kommuner) er ikke mulig. Det gis ikke
samlet oversikt over når det er søkt/rapportert, da må
en inn på det enkelte partileddet.
Dette er håndtert med egen funksjonalitet i
partiportalen. Det sendes ikke ut separate varsel på noe
tidspunkt til fylkespartiet..
Tatt til etterretning.
For informasjon om org.nr. oppfordrer vi til å kontakte
BR, Enhetsregisterloven er en del av registerets
ansvarsområde.
Dette vil bli vurdert.

