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Journalpost.: 11/3742

Fylkesordføreren 

FYLKESTINGSSAK
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
026/11 Fylkestinget 21.02.2011

Høring - Forslag til endringer i partiloven som følge av Europarådet 
v/GRECOs rekommandasjoner

Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har i brev av 17.11.2011 sendt på høring 
et forslag til endringer i partiloven. Bakgrunnen er anbefalinger (rekommandasjoner) fra 
Europarådet v/GRECO (Group of States against Corruption) om tiltak for å styrke innsynet i og 
kontrollen med partifinansieringen. 

Høringsbrevet fra departementet er under gjengitt i forkortet form som saksframstilling. De 
konkrete forslagene til endringer i partiloven (lov 17.06.2005 nr. 102) følger saken som trykt 
vedlegg. Endringsforslagene er alle til kapittel 4 i loven. Nåværende lov kap. 4 er vedlegg 2.

Saksframstilling

Norge har uten forbehold signert og ratifisert begge konvensjonene som Europarådet i perioden 
1997 - 2004 har utarbeidet mot korrupsjon, og har vært medlem av Europarådets 
antikorrupsjonsorgan GRECO siden 2001. En forutsetning for GRECOs arbeid er at 
medlemslandene deltar i gjensidige evalueringsprosedyrer og lojalt følger opp de anbefalinger som 
blir gitt av GRECO. Europarådets rekommendasjoner er ikke folkerettslig forpliktende, men 
medlemslandene vil normalt oppfylle dem.

Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) hadde valgobservatører i 
Norge i forbindelse med og under stortingsvalget 2009. Blant annet ble finansieringen av 
valgkamper vurdert. Norge har i denne sammenheng fått følgende rekommandasjon: 

”Partiloven bør evalueres med tanke på å gi økt åpenhet rundt inntekter og utgifter i 
forbindelse med valgkamper gjennom regelmessige og uavhengige revisjonsrapporter.”

GRECO har gitt Norge frist til februar 2012 med å innarbeide følgende rekommandasjoner i 
lovgivningen:

1. i)at partiorganisasjonene pålegges å avgi årlige rapporter om utgifter, i tillegg til dagens 
ordning med inntektsregnskaper, ii) at partiorganisasjonene plikter å sende inn informasjon om 
eiendeler og gjeld i høvelig grad iii) at det etableres et standardisert skjema (med tilhørende 
retningslinjer, hvis nødvendig) for utarbeidelsen av denne informasjonen 

2. at det utarbeides nærmere retningslinjer vedrørende rapporteringene av ikke-monetære gaver i 
tillegg til begrepet ”politiske avtaler” som kreves innrapportert i hht partiloven 
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3. at det vurderes innført plikt til å rapportere mottatte inntekter og påløpte utgifter i forbindelse 
med valgkamper 

4. at det etableres klare regler for å sikre nødvendig uavhengighet for revisorer som reviderer 
regnskaper til politiske partier

5. at det sørges for passende, uavhengig monitorering av partifinansieringen, inkludert 
valgkampanjer, i samsvar med Artikkel 14 i Rec 2003/2004

6. at det innføres hensiktsmessige, fleksible sanksjoner for alle typer brudd på partiloven, i tillegg 
til dagens sanksjoner

FADs målsetting har vært å utforme et lovforslag som oppfyller GRECOs minimumsstandard på de 
områdene som Norge har blitt utfordret, samtidig som Partifinansieringsutvalgets forslag (hvor bl.a 
samtlige stortingspartier deltok) i NOU 2004: 25 ”Penger teller, men stemmer avgjør” videreføres i 
størst mulig grad.

Rekommandasjon nr. 1 
Denne innebærer at innberetningssystemet i partiloven må endres fra kun å omfatte 
inntektsregnskaper til innrapportering av fullstendige regnskaper som inkluderer kostnader, gjeld og 
eiendeler. Det er partilag som i dag leverer inntektsregnskaper i hht gjeldende partilov §§ 18 første 
ledd og 19, som berøres av rekommandasjonen. I hht SSBs oversikt gjelder dette ca 630 partilag (av 
totalt ca 3 200 partilag/-enheter). 

De største politiske partiorganisasjonene er i tillegg til innberetningskravene i partiloven, underlagt 
regnskapslovens regler. For disse vil GRECOs rekommandasjon ikke innebære forandringer utover 
at regnskapsførselen endres mht oppstilling for å imøtekomme partilovens nye krav. 

81 prosent av partilagene kommer inn under forenklingsregimet i gjeldende partilov § 18 (3). Dette 
er i hovedsak mindre kommunelag, fylkesungdomsorganisasjoner samt enkelte fylkeslag som etter 
forslaget ikke vil bli omfattet av plikten til å sende inn fullstendige regnskaper, men fortsatt kan 
nøye seg med erklæringer (forutsatt at samlede inntekter i regnskapsåret, eksklusiv alle offentlig 
støtte, ikke overskrider 10 000 kroner). 

Departementet legger til grunn at et fullstendig regnskapskrav i partiloven må bygge på de 
regnskapsprinsipper, -standarder, vurderingsregler og ikke minst forenklingsmuligheter som 
allerede følger av regnskapsloven, så langt disse passer. Dette for å skape mest mulig konsistens, 
effektivitet og brukervennlighet mht regnskapsføringen. Krav om fullstendige regnskaper vil gjøre 
kontrollen med riktigheten av det som innberettes bedre, både fra offentlige myndigheter og andre 
regnskapsbrukeres side. Det foreslås utviklet en nettbasert regnskapsmodul med tilhørende 
veiledning som skal gjøre det enklere for partilagene å oppfylle regnskaps- og innberetningsplikten. 
Det vises til lovforslagets §§ 18-21.

Når det gjelder standardiserte rapporteringsskjema, legger departementet til grunn at det her vil 
være snakk om å omarbeide de elektroniske skjemaene for inntektsrapportering m/ veileder som 
SSB har laget. Denne delen av rekommandasjon nr. 1 krever ingen endringer i regelverket.

Rekommandasjon nr. 2 
Departementet legger til grunn at denne rekommandasjonen ikke krever endring i regelverket, men 
vil bli fulgt opp i samarbeid med SSB.
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Rekommandasjon nr. 3 
GRECO har formulert denne rekommandasjonen som en ”consider”, dvs at Norge ikke er forpliktet 
til å følge den opp, men kan nøye seg med å kvittere tilbake at rekommandasjonen er vurdert. 
OSCE/ODIHRs rekommandasjon må derimot sies å gå vesentlig lengre ved å anbefale at partiloven 
bør evalueres ”med tanke på å gi økt åpenhet rundt inntekter og utgifter i forbindelse med 
valgkamper gjennom regelmessige og uavhengige revisjonsrapporter”. For eventuelt å kunne 
imøtekomme begge rekommandasjonene, har departementet vurdert følgende fem alternativer. Det 
innføres

1. ingen særskilte rapporteringsregler i forbindelse med valgkamper, eller 
2. en særskilt plikt i forbindelse med valgkamper til løpende å rapportere om mottatte bidrag 

innen et nærmere angitt tidsintervall, eller 
3. en generell plikt til løpende å opplyse om mottatte bidrag, uavhengig om det er valgår eller 

ikke, innen et nærmere angitt tidsintervall, eller 
4. en generell plikt til løpende å opplyse om mottatte bidrag innen et nærmere angitt tidsintervall, 

samt en særskilt plikt i forbindelse med valgkamper til å opplyse om alle inntekter før 
valgdagen, eller 

5. en særskilt plikt i forbindelse med valgkamper til å opplyse om alle inntekter og utgifter innen et 
nærmere angitt tidsintervall. Rapportene skal være revisorgodkjente.

”Bidrag” er definert i gjeldende § 19 tredje ledd og omfatter pengebidrag og verdien av varer, 
tjenester og andre tilsvarende ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris, jf. også 
terskelverdiene i § 20 første ledd. 

Det legges til grunn at rapporteringsplikten etter alternativ 2-5 kommer i tillegg til den generelle 
årlige innberetningsplikten i gjeldende § 18 annet ledd. For å hindre mulige omgåelser av reglene 
vil plikten gjelde samtlige partilag uansett organisasjonsnivå. 

Departementet legger til grunn at alle innrapporteringspliktige forhold før valg skal være offentlige 
før valgdagen. Som en hovedregel foreslår departementet en frist på fire uker for partilagene til å 
rapportere mottatte bidrag til SSB. For å sikre at alle innberetningspliktige forhold kan publiseres på 
http://www.partifinansiering.no/ før valg, foreslås det for de siste fire ukene av valgkampperioden 
fastsatt en endelig innrapporteringsfrist innen utløpet av fredag før valgdagen.

Alternativ 1 innebærer at dagens system videreføres uendret, men at det meldes tilbake til GRECO 
at saken er vurdert. Alternativ 2 innebærer at kun bidrag innrapporteres og offentliggjøres i løpet av 
valgkampen, mens valgkamputgifter og andre valgkampinntekter rapporteres som en del av den 
ordinære årsrapporten. Etter alternativ 3 skal bidrag flagges løpende etter hvert som de mottas, 
uavhengig av om det er valgår eller ikke. Forskjellen mellom alternativ 2 og 3 er at førstnevnte 
begrenser plikten om løpende rapportering til en nærmere definert valgkampperiode – f.eks fra 1. 
januar til og med fredag før valgdagen, mens alternativ 3 innebærer at plikten gjøres permanent. 
Alternativ 4 innebærer at også andre valgkampinntekter enn bidrag skal innberettes før valgdagen. 
Departementet legger til grunn at hvert av de fem alternativene vil oppfylle GRECOs 
rekommandasjon. Kun alternativ 5 anses å oppfylle OSCE/ODIHRs rekommandasjon. 

Ut i fra en helhetsvurdering (der særskilt nytte- og kostnadsforhold er gitt avgjørende vekt, og) der 
hovedvekten er lagt på GRECOs vurderinger som et internasjonalt ekspertorgan innen 
partifinansiering, anbefaler departementet at alternativ 2 legges til grunn. I tillegg til synspunkter på 
valg av modell (alternativ 1-5), ber departementet særlig om innspill fra høringsinstansene på 
hvilken tidsramme for den løpende rapporteringen som bør velges.
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Oppfølging av rekommandasjon nr.4 – uavhengige revisorer
Rekommandasjonen vil kun ha virkning for partienes hovedorganisasjoner, dvs ca 22 enheter som i 
hht gjeldende partilov er underlagt krav om revisorgodkjennelse av innberetningen. Departementet 
foreslår at det i partiloven tas inn et krav om at samme revisor kun kan engasjeres av partiet for en 
periode på inntil syv år, dvs et rotasjonskrav i betydningen reell utskiftning av revisor. 
Reengasjementer vil derfor ikke være mulig. Det settes som vilkår at revisor som utfører 
revisjonsoppdrag for partiet, ikke samtidig kan være medlem av partiet. For revisjonsselskap gjelder 
dette den som er utpekt som ansvarlig revisor.

Oppfølging av rekommandasjon nr.5 – monitorering av partifinansieringen
Departementet mener rekommandasjonen kan innarbeides ved at Partilovnemnda gis utvidede 
fullmakter. Det foreslås at nemnda ved mistanke om mangelfull eller uriktig rapportering skal 
kunne kreve at partilaget legger fram all dokumentasjon av betydning for forhold som nemnda 
finner er av særskilt interesse i innberetningen. Det understrekes at dette foreslås å gjelde 
enkeltforhold i innberetningen som nemnda ser behov for å vurdere lovmessigheten av. Regelen gir 
likevel ikke nemnda generell adgang til regnskapsinformasjon eller annen dokumentasjon i 
partilaget. Både innsynrett og informasjonsomfang foreslås begrenset til enkeltsaker.

Videre foreslås det opprettet en støttefunksjon under nemnda, et Partirevisjonsutvalg, som på 
nemndas anmodning skal kunne kontrollere revisjonsoppdraget og innberetningen. 
Partirevisjonsutvalget skal, som en del av kontrolloppdraget, kunne kreve å bli forelagt all relevant 
regnskapsinformasjon, herunder fakturaer, bilag, kopi av avtaler med bidragsytere etc. Myndigheten 
dekker innsyn i alle forhold som er nødvendig for å kontrollere revisjonsoppdraget eller 
godkjenningen av innberetningen. Partirevisjonsutvalget skal kunne rapportere forhold av relevans 
for partifinansieringen til Partilovnemnda, men skal ha taushetsplikt i alle andre forhold. 
Departementet legger til grunn at partilaget skal ha reell mulighet til selv å ordne opp i enkeltsaker 
overfor Partilovnemnda før Partirevisjonsutvalget eventuelt kobles inn. 

Videre skal Partirevisjonsutvalget ha i oppgave å foreta rutinemessig kontroll/ veieledning av partiet 
eller partileddet i regnskapsføringen på en måte som er nøytral partipolitisk sett. Også her skal 
Partirevisjonsutvalget kunne rapportere forhold av relevans for partifinansieringen til 
Partilovnemnda, men skal ha taushetsplikt i alle andre forhold. Departementet har i denne 
sammenheng særlig lagt vekt på følgende: 
· Kontrollen med politiske partier skal begrenses til lovmessigheten av disposisjonene i forhold til 

partilovens bestemmelser og krav - ikke formålstjenligheten. 
· Hensynet til partienes autonomi og politiske handlefrihet skal ivaretas. 
· Taushetsbelagte opplysninger eller virksomhetsinterne forhold som faller utenfor 

tilsynsformålet, skal ikke eksponeres for nemnda eller offentligheten. 
· Kontrollfullmakten skal være klart definert, nøytral, og ikke kunne misbrukes politisk sett. 
· Tilsynet/kontrollen skal være effektiv og uten unødig ressursbruk eller byråkrati for 

myndigheter og partier. 
· Tilsynet/kontrollen bør ikke skape rollekonflikter i offentlig sektor.

Oppfølging av rekommandasjon nr.6 – mer fleksible sanksjoner
Departementet foreslår at Partilovnemndas fullmakt i gjeldende lov § 24 til å holde tilbake hele 
partistøtten, utvides til også å gjelde deler av støtten. Etter forslaget vil alle brudd på lovens 
bestemmelser av relevans for partifinansieringen kunne sanksjoneres av nemnda. Det foreslås at 
administrative sanksjoner som formell advarsel, hel eller delvis tap av offentlig ytelse og 
administrativ inndragning (sistnevnte i forbindelse med ulovlig mottatte bidrag, jf § 17) hjemles i 
partiloven. Det foreslås lagt føringer i loven på hvordan skjønnet skal utøves. 
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Departementet har med utgangspunkt i Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) og NOU 2003: 15 Fra bot til 
bedring, drøftet om det bør inntas en straffebestemmelse i loven. Etter mønster av dansk lovgivning 
foreslås det tatt inn en bestemmelse om straff, i form av bøter eller inntil fire måneders fengsel, for 
vesentlige eller gjentatte brudd på partilovens bestemmelser. Departementet går inn for at straff bør 
forbeholdes de mest alvorlige lovbruddene.

Departementet foreslår i forlengelsen i GRECOs rekommandasjoner to tiltak for å hindre omgåelser 
av regelverket:
· Hjemmel til i forskrift å kunne pålegge kandidater som har vunnet representasjon, etter de 

samme regler som for politiske partier, plikt til å innrapportere bidrag etter gjeldende § 19 
tredje og fjerde ledd mottatt under valgkampen. Rapporteringen skal eventuelt gjøres som en 
del av partiets eller partileddets ordinære årsrapport. 

· At bidrag etter § 19 tredje og fjerde ledd gitt til virksomheter eller foretak som helt eller delvis 
kontrolleres av politiske partier eller partiledd, herunder partilag i utlandet, skal 
innrapporteres etter samme regler og som en del av partileddets rapport. 

Departementet ser behov for at det gjøres følgende forenklinger i partiloven:
· At antallet underskrifter fra partilagene i forbindelse med innberetning (jf gjeldende lov § 21 

fjerde ledd) reduseres fra to til én. Bakgrunnen for forslaget er at SSB mener dagens krav om to 
underskrifter forsinker innsendelsesprosessen for partilagene slik at fristen (1.juli) oftere 
overskrides og at det dermed blir behov for flere purringer. Departementets forslag til 
forenkling av loven på dette punktet er mao begrunnet både i hensynet til partilagene og 
offentlige myndigheter. 

· At §§ 21 og 23 om partienes plikt til på forespørsel å gi publikum innsyn i politiske eller 
forretningsmessige avtaler med med bidragsytere samt regnskaper ”slik de foreligger”, tas ut 
av loven. Departementets begrunnelse for denne forenklingen av er at forslaget om fulle 
inntektsregnskaper samt fyldigere notekrav gjør bestemmelsene overflødige. 

Forslagene til forenklinger over antas ikke å ha betydning forvirkningen av GRECOs 
rekommandasjoner. Videre foreslås enkelte presiseringer i regelverket som i hovedsak svarer til 
dagens praktisering av loven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet har i forbindelse med samtlige seks rekommandasjoner forsøkt å finne 
løsningsforslag som også administrativt sett kan foretrekkes. Hensynet til å begrense behovet for 
økt ressursbruk både i partier, partiledd og offentlig sektor har vært tillagt stor vekt. Hensynet til 
små partilag har særlig vært vektlagt. Det er departementets oppfatning at forslagene til endring i 
partiloven i begrenset grad vil innebære økt ressursbruk for de som blir berørt. 

Departementet antar at lovforslaget vil medføre behov for en økning på om lag 5 mill. kroner på kap 
1530 Tilskudd til de politiske partiene post 01 Drift som foreslås dekket ved en omdisponering 
mellom postene på kap. 1530 Tilskudd til de politiske partiene. Beløpet skal dekke utgifter til 
saksbehandlingsbistand til Partilovnemnda, godtgjørelse for Partirevisjonsutvalget og til utvikling 
og drift av en webbasert veilednings- og rapporteringsmodul for regnskapsførselen.

Fylkesordførerens vurderinger

I likhet med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet tar fylkesordføreren utgangspunkt 
i at Norge har forpliktet seg til å følge rekommandasjonene fra internasjonale samarbeidsorganer 
hvor vi deltar. Spørsmålet er derfor ikke om, men på hvilken måte oppfølgingen skal skje. Etter 
fylkesordførerens vurdering er det foreliggende forslag til endringer i partiloven et godt 
utgangspunkt for drøftelse om dette. 
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Oppfylling av rekommandasjon nr 1 innebærer at det innføres plikt til å levere fullstendig regnskap 
for alle partier/partilag av noen størrelse, ikke bare oversikt over inntekter. Fylkesordføreren er 
rimelig sikker på at alle disse partiene/-lagene allerede fører regnskap der det i tillegg til inntekter 
også medtas kostnader, gjeld og eiendeler. Utvidelse av rapporteringsplikten som sådan vil derfor 
ikke skape det helt store merarbeidet. Utviklingen av en nettbasert regnskapsmodul med tilhørende 
veiledning, kan også bidra til å gjøre regnskapsarbeidet både enklere og bedre. 
Utvidelse av rapporteringsplikten medfører også at det komplette regnskapet blir gjort offentlig 
tilgjengelig. Fylkesordføreren kan ikke se at dette skulle være problematisk for partiene.

Rekommandasjon nr 2  gjelder behov for retningslinjer for rapportering av ikke-monetære gaver og 
”politiske avtaler”. Fylkesordføreren er enig i at slike bør utarbeides.

Rekommandasjon nr 3 gjelder rapportering av inntekter og utgifter i tilknytning til valgkamp. 
Departementet anbefaler at partiene/partileddene i valgår skal være pliktig til løpende å 
innrapportere bidrag som overstiger terskelverdiene på kr 10.000 (kommunalt nivå), kr 20.000 
(fylkesnivå) og kr 30.000 (til partiets eller ungdomspartiets hovedorganisasjon). Bidrag mottatt de 
siste fire ukene før valg skal være innrapportert senest fredag før valgdag. 

Fylkesordføreren støtter departementet i valg av alternativ, men vil også peke på alternativ 3 med 
løpende rapportering også i årene mellom valg som en akseptabel mulighet. Fristen på fire uker for 
å rapportere bidrag har fylkesordføreren ingen merknad til.

Rekommandasjon nr 4 som gjelder revisorer, får virkning bare for partienes hovedorganisasjoner 
som har krav om revisorgodkjennelse av regnskapet. Nå foreslås lovbestemmelse som sier at revisor 
skal være registrert eller statsautorisert og at funksjonstiden ikke kan overstige 7 år. Bestemmelsene 
er etter fylkesordførerens vurdering uproblematiske. Fylkesordføreren er på prinsipielt grunnlag noe 
kritisk til den foreslåtte bestemmelsen om at revisor ikke kan være medlem av det partiet som 
revideres og mener det kan være grunn til å vurdere dette i forhold til arbeidsmiljølovens kapittel 
13, Vern mot diskriminering og revisorlovens kapittel 4, Revisors uavhengighet, objektivitet og 
etikk. Dersom man oppfatter partimedlemskap som en ”binding”, så er imidlertid  departementets 
forslag en logisk konsekvens. Ettersom det er få som berøres av dette, går fylkesordføreren ikke 
videre i argumentasjonen.

Rekommandasjon nr 5 gjelder Partilovnemndas rett til innsyn i enkeltforhold i regnskapet, dersom 
det er mistanke om uriktig eller mangelfull rapportering. Det foreslås også opprettet et særskilt 
Partirevisjonsutvalg som kan kontrollere partirevisors revisjonsoppdrag. Partirevisjonsutvalget skal 
i år utenom valgår rutinemessig kunne kontrollere at innberetningspliktig parti eller partiledd 
etterlever partilovens regler om finansielle forhold. Fylkesordførerens vurdering er at når man først 
har akseptert rapporteringsplikt og revisjonsplikt, så må man også akseptere at kvaliteten på det 
utførte arbeidet kontrolleres. 

Rekommandasjon nr 6 gjelder sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i partiloven. Departementet 
foreslår at Partilovnemnda får et bredere register av sanksjonsmuligheter, fra formell advarsel til hel 
eller delvis tap av offentlige tilskudd. Det foreslås også mulighet for bøtelegging og inntil fire 
måneders fengsel for vesentlige eller gjentatte brudd på partilovens bestemmelser. 
Fylkesordførerens forutsetter at straffebestemmelsene ikke blir hardere enn de som gjelder i andre 
og sammenlignbare forhold.

For å hindre omgåelse av regelverket foreslår departementet at det får hjemmel til å pålegge valgte 
kandidater innrapporteringsplikt for bidrag mottatt i valgkampen. Departementet foreslår også at 
bidrag gitt til partilag i utlandet skal innrapporteres etter partilovens regler. Fylkesordføreren ser 
ikke at forslaget er problematisk.
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Fylkesordførerens innstilling til vedtak

Nordland fylkesting sier seg enig i de foreslåtte endringer i partiloven. Det er viktig med åpenhet 
omkring partifinansiering, som en del av arbeidet med å skape tillit til politisk arbeid og politiske 
organer. 

De foreslåtte endringer i partiloven innebærer et sterkt utvidet rapporteringsplikt for mange 
partiledd. Nordland fylkesting minner om at politisk arbeid og drift av politiske partier/partilag i 
stor utstrekning er basert på frivillighet. For å hjelpe de som tar på seg disse oppgavene og sikre 
ensartet rapportering, er det viktig med god informasjon. Fylkestinget ser den omtalte nettbaserte 
regnskapsmodulen som et egnet virkemiddel og ber om at det ved utviklingen av denne legges stor 
vekt på brukervennlighet. Det er også viktig at den foreligger i god tid før lovens bestemmelser trer 
i kraft.

Bodø den 02.02.2011 

Mariette Korsrud
fylkesordfører

21.02.2011 Fylkestinget
FT-026/11 
Innstillinga fra komite for plan og økonomi ble lagt fram av saksordfører Dagfinn Olsen, FrP:

Nordland fylkesting sier seg enig i de foreslåtte endringer i partiloven. Det er viktig med åpenhet 
omkring partifinansiering, som en del av arbeidet med å skape tillit til politisk arbeid og politiske 
organer. 

De foreslåtte endringer i partiloven innebærer et sterkt utvidet rapporteringsplikt for mange 
partiledd. Nordland fylkesting minner om at politisk arbeid og drift av politiske partier/partilag i 
stor utstrekning er basert på frivillighet. For å hjelpe de som tar på seg disse oppgavene og sikre 
ensartet rapportering, er det viktig med god informasjon. Fylkestinget ser den omtalte nettbaserte 
regnskapsmodulen som et egnet virkemiddel og ber om at det ved utviklingen av denne legges stor 
vekt på brukervennlighet. Det er også viktig at den foreligger i god tid før lovens bestemmelser trer 
i kraft.

Votering
Komiteinnstillinga enstemmig vedtatt.



8

Vedtak:

Nordland fylkesting sier seg enig i de foreslåtte endringer i partiloven. Det er viktig med åpenhet 
omkring partifinansiering, som en del av arbeidet med å skape tillit til politisk arbeid og politiske 
organer. 

De foreslåtte endringer i partiloven innebærer et sterkt utvidet rapporteringsplikt for mange 
partiledd. Nordland fylkesting minner om at politisk arbeid og drift av politiske partier/partilag i 
stor utstrekning er basert på frivillighet. For å hjelpe de som tar på seg disse oppgavene og sikre 
ensartet rapportering, er det viktig med god informasjon. Fylkestinget ser den omtalte nettbaserte 
regnskapsmodulen som et egnet virkemiddel og ber om at det ved utviklingen av denne legges stor 
vekt på brukervennlighet. Det er også viktig at den foreligger i god tid før lovens bestemmelser trer 
i kraft.

Vedlegg DokID
Vedlegg 1 i FT-sak 26-2011 174058
Vedlegg 2 - FT-sak 26-2011 174059


