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Partifinansiering
Orienteringsmøte
12., 13., 16., 17. og 19. november 2015

SSB: Anders Grøndahl, Paul Inge Severeide/Øivin Kleven, Oslo
FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel
PLN: Tor Henriksen (Tromsø, Trondheim, Oslo)
KMD Jens-Oscar Nergård (Tromsø, Trondheim, Oslo)
1

Dagsorden
1000-1010 Velkommen v/Paul Inge Severeide, SSB
1010-1025 Regelverket, v/Jens-Oscar Nergård, KMD / Anders Grøndahl, SSB
1025-1040 Partilovnemnda, v/Tor Henriksen, PLN
1040-1130 Spørreskjema for regnskapsåret 2015, v/Anders Grøndahl, SSB
1130-1230 Lunsj
1230-1250 Elektronisk signeringsprosedyre, v/Anders Grøndahl, SSB
1250-1320 Partiportalen. Funksjonalitet, v/Arne Sandnes
1320-1330 Pause
1330-1350 Partiportalen, eksempler, Jørgen Tistel, FMSF
1350-1400 Oppsummering v/Paul Inge Severeide, SSB
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Regelverket
• partiloven
• forskrift
• veiledning til forskrift
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Partilovens formål § 1
• åpenhet
• forhindre korrupsjon
• partiregister - tilrettelegge for valg
• rammeverk for finansieringen
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Plikt til innberetning

§ 18 (2), (3) og (4)

Årlig:
• Full regnskap: Inntekter ekskl. off.støtte ≥ 12 000

• Erklæring:

Inntekter ekskl. off.støtte < 12 000

• Regnskapsår 01.01.-31.12.

I valgår
Bidrag > 10 000 kr, mottatt 01.01.- fredag før valgdag
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Regnskapsplikt etter partiloven vs
regnskapsloven
Kun de største hovedorganisasjonene som må forholde seg til
begge lovverk
Noen forskjeller:
–
–
–
–
–
–
–

formålet med lovene er svært forskjellige
partiloven innebærer forenkling på en rekke områder
partiloven: fokus på inntekter
regelbasert system (mot prinsippbasert i regnskapsloven)
skreddersydd for politiske partier og partiledd
følge pengestrømmene
bruttoføringer, eks.
 refusjoner = kostnad eller inntekt
– urealiserte gevinster og tap skal ikke innberettes
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Partilovnemnda
PLN
se lenger bak i «heftet»
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Spørreskjema for regnskapsåret 2015
Viktigste planlagte endringer
• Regnskapsoppsett: Resultatregnskap og balanse
• Korte tekster for hver regnskapspost
• Forklaringer som popup
• Oppsummering før erklæring og signering
Dessuten
• Feiltastinger, kontroller og toleransegrenser
• Ny signeringsrutine
• Tilgjengelig via Partiportalen
• Går bort fra org.nr.
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Fra konsultasjonene
• Forklaring om rapporteringsplikten: Alle 
• Layout regnskapsoppsett: Alle 
• Korte tekster på regnskapspostene: Alle 
• Kostnadsart eller -aktivitet først: 4 av 6: Art først! 1 usikker
• Dele opp monetære/ikke-monetære bidrag: Alle 
• Kunne spesifisere slik forskriften krever, dvs. mer detaljert
enn rapporteringsplikten: Avvist av alle

• Oppsummeringsside: 5 av 6 
• Plassering av spørsmål om ulovlige bidrag: 5 tidlig, 1
usikker
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Utkast skjema
se: S:\Organisasjon\A300\S320\Partifinansiering\samarbeid_KMD-FMSF-SSB\Infomøte_2015nov12ff\Presentasjoner\RA0604_Altinn_2016-fangst_v01_2015-11-06-forseminarer.xlsm

se lenger bak i «heftet»
Tema:
– Rapporteringsplikt
– Resultatregnskap

→

regnskapsoppsett

– Balanse

→

regnskapsoppsett

– Oppsummering

→

regnskapsoppsett
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Lunsj
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Elektronisk signeringsprosedyre

Signaturkravet

§ 21 (2)

• partilagets leder og
• ett annet styremedlem
• ikke avhengig av roller i Enhetsregisteret
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4

Før opp begges
fnr og navn
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14

15

5
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bekreftet signert

«nr. 1» kan ikke signere en gang til
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nr. 1 sender e-post fra Altinn til nr. 2
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Signerer og sender inn!
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Gjenfinnbart hos nr. 2
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Gjenfinnbart hos nr. 1

22

Partiportalen - 2015 og 2016
FMSF
se lenger bak i «heftet»
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Framdrift i 2016
• Register rapporteringspliktige partiledd: Uttrekk medio mars
– Kilde: Partiportalen
– Partiene sentralt har ansvaret

• 2015-rapportering 04.04.-31.05.2016
– beskjed til hvert lag
– Altinn
– Papirskjema kun på særskilt forespørsel

• Svaroversikt, daglig oppdatering i Partiportalen
• SSB publiserer primo/medio september
– info per lag på www.partifinansiering.no
– statistikk på www.ssb.no
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Takk for oppmerksomheten!
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Vedlegg
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Innspill fra møtene sep. 2014 og jan. 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontaktinfo i Partiportalen (www.partistotte.no)
Funksjonalitet i Partiportalen (kommer vi tilbake til i dag)
Sammenheng til Norsk standard kontoplan vs spørsmål
Begreper (gjenganger, kommer vi tilbake til i dag)
Innspill til skjema, forsøkt imøtekommet (nye endring kommer)
Spørsmål til partiloven, besvart
Lovhenvisning ved hvert spørsmål (G2015-utgave, kommer til
våren)

Referater finnes på Partiportalen
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Regelverk
• Partiloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102

• Forskrift til partiloven
https://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/2005-06-17-102

• Veiledning til partilovforskriften
https://lovdata.no/static/SF/sf-20140205-0107-01-01.pdf?timestamp=1440570963000
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Registrering av partilag § 21 (3)

Ansvaret for
ajourføring av
kontaktinformasjon

Partileddet selv

Verktøy

Partiportalen
www.partistotte.no
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Regnskapsbestemmelsene
• regulert i forskriften kap.

3 og 4, jf loven § 22a

• Utfyllende forklaringer i «Veileder/merknader til
partilovforskriften kapittel 3, 4 og 5»
se Lovdata, rett etter forskriften, bruk lenken i Partiportalen!
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Innberetningspliktige forhold

Hvis ikkeoffentlige inntekter
≥ 12000

• Fullt regnskap, poster §§ 19, 20a, 20b + forskrift
• Identifisere givere i bestemte tilfeller, § 20 (1) og (5)
ALLE:
• Ulovlige bidrag, § 17a (5)

Betales tilbake eller til
statskassen innen 4 uker, § 17
a (4).

Oppgis hvis senere

• Opplysninger om
– bestemte avtaler, alltid identifiseres
– sponsorer
– bidrag til tilknyttede organisasjoner

§ 20 (2), (3),
(4) og (5)

• Identifisering av långivere, § 20b (2)
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