Rapportering om økonomi

EFFEKT AV FYLKES- OG KOMMUNEDELINGEN 1.1.2024
INFOMØTE 7. SEPTEMBER 2022
TERJE RISBERG, STATISTISK SENTRALBYRÅ
PARTIFIN@SSB.NO

Agenda
Årsrapport for 2022 i 2023
Årsrapport for 2023 i 2024
Rapportering av bidrag i valgåret 2023

Utgangspunkt: All økonomisk aktivitet skal inngå i en rapport
- Men hvilken?

Rapportering i 2023 – årsrapport for 2022
• Nye partiledd i kommende (fylkes)kommuner kan tidligst etableres i partiportalen
i januar 2023
◦ Selv om den/de kommende partileddene faktisk etableres i 2022 pga gjennomføringen av valget i 2023

• De er det kun det sammensluttede partileddet for det eksisterende
fylket/kommune som skal rapportere for partiets samlede virksomhet for 2022
◦ Selv om den/de kommende partileddene faktisk etableres i 2022 pga gjennomføringen av valget i 2023

• Årsrapport for 2022 skal omfatte all økonomisk aktivitet innenfor det samme
geografiske område som årsrapporten for 2021
◦ Dvs de eksisterende fylkene/kommune

• Kontaktpersoner for det eksisterende partileddet har ansvaret for å rapportere

Rapportering i 2024 – årsrapport for 2023
• Nye kommune- og fylkespartiledd må levere årsrapport for 2023 hvis de ble
etablert i partiportalen i løpet av 2023
• Eksisterende kommune- og fylkespartiledd for den sammensluttede
fylkeskommunen må også rapportere:
◦ Det er dette partileddet som har fått statsstøtte i 2023

Rapportering i 2023 – bidrag i valgåret 2023
• Gjelder bidrag mottatt fra og med 1. januar til og med fredag 8. september 2023
• Nye partiledd for en kommende (fylkes)kommune har selvstendig
rapporteringsplikt om bidrag i valgår, fra dagen de er etablert i partiportalen
• Frem til nytt partiledd for en kommende (fylkes)kommune er etablert, må det
eksisterende partileddet for den sammensluttede (fylkes)kommunen rapportere

• Eksempel:
◦ Buskerud AP etableres i partiportalen 1. mai 2023
◦ Bidrag mottatt 1. januar-30. april må rapporteres av Viken AP
◦ Bidrag mottatt etter 1. mai rapporteres av Buskerud AP

Takk!

