Om rapporteringsplikt og tildeling av statlig partistøtte ved
deling av kommuner og fylkeskommuner
Ved sekretariatsleder Daniel Giske

Deling av kommuner og fylkeskommuner:
Statlig partistøtte og rapportplikt
• For å ha rett til støtte etter partiloven, må et partiledd ha
samme geografiske virkeområde som vedkommende kommune
eller fylkeskommune.
• På samme måte som under den foregående prosessen med
sammenslåing (kommunereformen), har partiene imidlertid et
legitimt behov for å kunne innrette sin virksomhet med sikte
på valget til de kommunene og fylkeskommunene som vil bli
opprettet fra 1. januar 2024.

Partiintern tilpasning
• Partiene velger selv hvordan de vil internt vil innrett seg for å
ivareta behovet for å forberede valget i de nye geografiske
enhetene (Buskerud fylkeskommune, Haram kommune osv.) og
forberede den politikken de ønsker å føre der.
• I tillegg legger Partilovnemnda til grunn at partiene også i
relasjon til partiloven bør ha et visst rom for tilpasning til de
politiske realiteter før 1. januar 2024.

Partilovnemndas tolkningsuttalelse
av 27. juni 2022
• I relasjon vil partiloven vil nye partiledd for de kommende
(fylkes)kommunene kunne registreres i www.partiportalen.no
allerede i 2023.
• Om et nytt partiledd blir registrert i løpet av 2023 eller først fra
2024 kan imidlertid ha praktiske konsekvenser i relasjon til de
rapporteringspliktene som følger av partiloven.
• Slike konsekvenser er viktig å være oppmerksom på før partiet
velger tidspunkt og fremgangsmåte.

1. PARTISTØTTE FOR 2023
• Partistøtten for 2023 utbetales bare til det partileddet som er etablert
med sikte på den sammensluttede (fylkes)kommunen.
– For eksempel: Viken Arbeiderparti, Troms og Finnmark KrF.
• Støtten vil fortsatt være basert på det sammensluttede partileddets
stemmetall ved valget i 2019.
• For at partileddet kan motta støtte for 2023, må det eksistere frem til
støtten er utbetalt.
• Det må også ha gitt Statsforvalteren i Vestland oppdaterte opplysninger
om hvilken bankkonto utbetalingen skal skje til og hvem som har
disposisjonsretten.

PARTISTØTTE FOR 2024
• Partistøtte for 2024 utbetales på grunnlag av det stemmetallet
hvert partiledd oppnådde ved valget i 2023.
• Bare partiledd med samme geografiske virkeområde som den
nye kommune eller fylkeskommune har rett til støtte i 2024.
• For å få partistøtte i 2024 må et partiledd være registrert i
www.partiportalen.no, søke partistøtte og oppgi bankkonto og
hvem som har disposisjonsrett.
• Dersom disse forholdene ikke er bragt i orden innen utgangen
av 2024, bortfaller retten til partistøtte for dette året.

Fordeling av støtte internt i partiet
• Det sammensluttede partileddet bestemmer selv hvordan
støtten for 2023 skal brukes eller fordeles.
• Det er altså partiene selv som selv bestemmer om støtten helt
eller delvis skal fordeles videre til partiledd, foreninger mv. som
er opprettet med sikte på de nye (fylkes)kommunene.
• Det er også partiene selv som bestemmer hvordan støtten
eventuelt skal fordeles (50/50, 1/3 til hvert nytt partiledd eller
noe annet).

2. ØKONOMIRAPPORT FOR 2022
• Det sammensluttede partileddet skal på vanlig måte rapportere sin
økonomi til SSB innen utløpet av den lovbestemte fristen (1. juni
2023).
– For eksempel: Viken Arbeiderparti, Troms og Finnmark KrF

• Rapportplikten gjelder selv om det sammensluttede partileddet er
formelt avviklet før det avgis rapport (eller før rapportfristen er
utløpt).
• I disse tilfellene må du nye partileddene (som rettsetterfølgere) i
fellesskap sørge for at rapporten for det sammensluttede, nå
nedlagte partileddet faktisk blir avgitt og at det skjer i tide.

ØKONOMIRAPPORT FOR 2023
• Alle partiledd som er registrert i www.partiportalen.no i løpet av
2023 har plikt til å avgi økonomirapport til SSB.
– Dette gjelder selv om partileddet bare har vært i virksomhet i en del av
året.

• Alle nye partiledd (f.eks. Haram X-parti) rapporterer på vanlig måte.
• Dersom nye partiledd blir opprettet i løpet av 2023, vil både det
sammensluttede partileddet (som snart skal avvikles) og de nye
partileddene ha rapportplikt.
• Et sammensluttet partiledd som fortsetter sin virksomhet i «restkommunen» (f.eks. Ålesund X-parti etter at Haram X-parti er
opprettet), kan avgi bare én rapport for hele året.

ØKONOMIRAPPORT FOR 2024
• Dersom det sammensluttede partileddet fortsetter sin
virksomhet i en del av 2024, har det plikt til å avgi rapport
innen 1. juni 2025.
• Partiledd med samme geografiske virkeområde som den nye
kommunen eller fylkeskommunen som etableres i løpet av
2024, må i alle tilfeller avgi egen rapport.

SÆRSKILT INNRAPPORTERING AV
BIDRAG I VALGÅRET 2023
• Bidrag som mottas i tiden mellom 1. januar og 8. september
2023, skal innrapporteres særskilt til SSB.
• Plikten påhviler som utgangspunkt det partileddet som til
enhver tid er registrert i www.partiportalen.no
• Så lenge det sammensluttede partileddet eksisterer, har det
plikt til å innrapportere både bidrag det selv mottar og bidrag
som mottas av en kommune- eller fylkesforening av partiet
som ennå ikke er opprettet i portalen.

RAPPORT OM BIDRAG I VALGÅR (forts.)
• Når et nytt kommune- eller fylkesparti er opprettet i portalen,
må det selv rapportere bidrag som det mottar.
• Så lenge det eksisterer og mottar bidrag, gjelder det samme
for det sammensluttede partileddet.
• Nyopprettede partiledd for de nye (fylkes)kommunene har
sammen ansvaret for å påse at det sammensluttede
partileddets rapportplikt er oppfylt.

