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Vestfold Venstre har behandlet det mottatte høringsforslag, og har følgende merknader til saken. 

  

Venstre er svært opptatt av åpenhet i alle former for politiske organer, og Vestfold Venstre ønsker derfor 
velkommen en endring som medfører full åpenhet i de enkelte partiers regnskaper. Når det er sagt må man 
samtidig passe på at endringene faktisk medfører full åpenhet, og at ikke endringene medfører begrenset politisk 
aktivitet. Med dette tenker vi spesielt på to forhold: 

1. At ikke rapporteringen av regnskaper, inntekter og utgifter blir så tungvint og skaper så mye merarbeid at 
økonomiske transaksjoner etc. unndras fra regnskapsførselen 

2. At ikke rapporteringen av regnskaper, inntekter og utgifter blir så komplisert at den blir til hinder for et 
mangfoldig politisk miljø også i små kommuner og for små partier. 

Ad. 1: Her er det spesielt to forhold som kan påpekes. Det ene er dersom det pålegges korte frister for 
rapportering, og som vil stille krav om at den som skal rapportere kan sette av tid til rapportering på kort varsel. 
Det andre er dersom rapporteringen er så arbeidskrevende å sette seg inn i og å utføre at for eksempel bidrag i 
stedet blir holdt skjult. 

Ad. 2: Alle politiske partier baserer seg i stor grad på frivillig arbeid, spesielt gjelder jo dette i små partier og små 
lokallag. Det vil derfor ofte være tilfelle at et lokallag ikke har blant sine tillitsvalgte ressurspersoner med inngående 
kjennskap til for eksempel regnskapsførsel, pc-er og internett osv. En slik mangel på kompetanse kan ikke medføre 
at lokallaget ikke kan få oppfylt de krav som stilles. Vi ser at det i notatet og lovforslaget er spesifisert at det må tas 
høyde for nettopp dette, men vil likevel understreke dette punktet. 

  

Av dette følger at innrapporteringssystemene, både for komplette regnskaper og for valgkampbidrag, må være 
enkelt å forholde seg til, ikke stille store krav til omfattende registrering av organisasjon eller den person som skal 
rapportere inn, og være lett tilgjengelig. Det må her sies at dagens skjema for innrapportering av partiinntekter ikke 
kan ansees som enkelt å forholde seg til, men krever oppfølging fra sentrale partiorganer selv for relativt 
oppegående kasserere i de enkelte lokallag. Veiledningen som følger må også være bedre, for eksempel må det 
forklares i detaljer hva som skal kategoriseres som ”Kjøp av varer og tjenester” kontra ”Kostnader i forbindelse med 
partiaktiviteter”, og det må være lett tilgjengelig veiledning for å svare på spørsmål i forbindelse med 
innrapporteringen. 

  

Systemene bør videre for eksempel inneholde funksjonalitet for at ansvarlige på et overordnet nivå (for eksempel 
fylkeslag) kan stå for rapporteringen til et lokallag, slik at ikke mindre lokallag som plutselig får et større bidrag eller 
større inntekter fra et arrangement får praktiske problemer med å oppfylle lovkravene. 

  

Under disse forutsetninger bør de foreslåtte frister for rapportering være ok. 

  

Med vennlig hilsen 

Kjell H. Skalmeraas 

Økonomiansvarlig 

Vestfold Venstre 
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