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Hva er hensikten med prosjektet?
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Effektivisere partiers og partiledds plikter 
etter partiregelverket ved å:
• Forenkle regnskapsførsel, bokføring og

innberetning
• Forenkle oppbevaringsplikten
• Styrke internkontrollen

Effektivisere myndighetenes oppgaver 
ved å:
• Forenkle SSBs datainnsamling
• Bedre datagrunnlaget
• Forenkle Partilovnemndas (PLNs) og

partirevisjonsutvalgets (PRUs) kontroller

Systemet skal være frivillig og gratis 
å bruke 

Integreres i partiportalen.no



Grunnlag
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• Formål:
• Den økonomiske stillingen på et bestemt tidspunkt

(balansen)
• Det økonomiske resultat av virksomheten for en bestemt

periode (resultatregnskapet).

• Regnskapssystemet skal være et hjelpemiddel for
partileddene til å holde oversikten over inntekter,
kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital

• Og ikke minst - private bidrag og bidragsytere

«Regnskap er et system 
for registrering, vurdering, 
bearbeiding av analyse 
av økonomiske data for 
informasjon, styring og 
kontroll.»



KMDs regnskapsmal – excel

• KMD har utviklet en mal for årsregnskapet til et politisk parti, jf
partiportalen, Sammenfattet viser denne:

• Del 1. Resultatregnskap (inntekter - kostnader = resultat)
• Del 2. Balanse (eiendeler = gjeld + egenkapital)
• Del 3. Noter (forklarende tillegg, tekst)

• KMDs regnskapsmal er sluttproduktet/-trinnet i prosjektet.
Malen er et «ekstrakt» av kravene i partilov og partilovforskrift
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Det nye systemet - funksjonalitet
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Et digitalt system som 
gjør det enkelt for 
partiene og partileddene 
å finne fram til riktig 
konto (i/er) for enhver 
økonomisk transaksjon 
de gjennomfører 

• Systemet skal generere (korrekte) tall til årsregnskapet. Alle
økonomiske transaksjoner som partiet foretar i løpet av året,
skal aggregeres til årsregnskapet. Sentrale tall fra
årsregnskapet skal kunne eksporteres til SSB.

• Det skal kunne tas ut regnskapsrapporter etter behov
• Systemet skal ikke generere betalinger
• Det skal ikke erstatte regnskapssystemer som allerede

benyttes etter regnskapslov, men være et supplement



Bakgrunn, behov og krav
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• Forslaget fremmet av departementet i Prop. 140 L
(2011-2012)

• Partirevisjonsutvalgets erfaring:
• at mange oppfatter regelverket for regnskap og

rapportering som komplisert, og
• at det er behov for en særskilt kontoplan med samme

struktur som kravene i partiloven

• Regnskapslov og partilov er forskjellig på en rekke
områder, f.eks formål. Eksisterende IKT-baserte
regnskapssystemer dekker ikke partilovens krav

Viktige krav til IKT-systemet:
• Fullstendig etter

partiregelverket
• Brukervennlig
• Utvikles i samråd med

partiene



Organisering
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• Prosjektet er organisert i en styringsgruppe (KMD,
SSB og SFVL) og en prosjektgruppe (STAF)

• STAF sørger for IKT-utformingen og design
• Regnskapsfaglig bistand fra Rådmennene A/S
• Formell oppstart september 2019
• En referansegruppe bestående av seks politiske

partier på ulike valgnivå bidrar med erfaringer og gir
innspill til utviklingen gjennom bl.a testing



Regnskapssystem – et IKT-verktøy
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Tidsplan for prosjektet
• Forprosjektfase 2019/20:

• Kontoplan etter partiloven
• Byggetegninger ("brukerhistorier"),

programmering av demo
• Utviklingsfasen 2020/21

• Videreutvikling av pilotversjon, testing mm
• Ferdigstillelse 1. januar 2022 av v1



Status
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• KMD har gjennomført en spørreundersøkelse blant
partiene (februar 2020)

• En forenklet pilotversjon foreligger. Moduler om salg,
investering og rapportering er fortsatt under utvikling.

• Pilotversjonen testes nå ut av partiene og SSB
• En fullstendig versjon skal kunne tas i bruk fra 1.

januar 2022 - vi er i rute



Spørsmål?
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Partifinansiering

DIGITALT MØTE 

17. MARS 2021

SSB V/TERJE RISBERG



Formål
• Sikre innsyn i finansiering og motvirke korrupsjon og uønskede

økonomiske bindinger

Partiene har lov til å ta i mot penger og gaver

Men det skal være åpenhet



Hvem, hva, hvor mye og med hvem?
• Regnskapsdata for 2020 fra potensielt 3000 partiledd

◦ 22 politiske partier (to nye i 2020) – 16 partier har ungdomsorganisasjon

◦ ca 400 fylkespartiledd (fra potensielt 26 fylker – snart bare 11)

◦ Ca 2600 kommunepartiledd (fra både nye og gamle kommuner)

• Svarprosent i 2020: 96,2%

◦ 880 (ca 30%) rapportert regnskap

◦ resten (ca 70%) leverte en erklæring om at inntekter utenom offentlig støtte var mindre enn
12.000kr

◦ Arbeidet har i 2020 vært svært påvirket av koronasituasjonen og avslutningen av
kommunereformen



To rapporteringer i 2021
• Årsrapporten om egen økonomi RA 0604 (årsrapporten):

◦ Årsrapport som skal sendes inn hvert år

◦ Rapporteringsfrist 1. juni! (Forventes ingen utvidet frist i 2021)

• Bidrag i valgår RA 0720:

◦ Sendes kun inn i valgår

◦ Gjelder bidrag mottatt mellom 1. januar og siste fredag før valg

◦ Rapporteringsfrist 4 uker fra bidrag ble mottatt (dvs 28 dager - ikke 1 måned)

- Kortere frist når vi nærmere oss valgdagen



RA 0604 Årsrapporten
• Alle som har hatt aktivitet i et kalenderår må rapportere

◦ Må være nedlagt gjennom et helt kalenderår for å slippe rapportering

• Hvis JA på minst ett av spørsmålene:

◦ Politisk aktivitet i løpet av året?

◦ Avholdt årsmøte?

◦ Fantes et styre, evt. bare del av året?

◦ Mottatt statlig støtte?

 VAR I VIRKSOMHET!       Besvar skjema!



RA 0604 Årsrapporten
• Inntekter utover offentlig støtte >= 12.000kr?

◦ Fullstendig Regnskapsrapport (inkludert resultatregnskap og 
balanse)

• Inntekter utover offentlig støtte < 12.000kr?

◦ En forenklet rapport (svare ja/nei på 5 spørsmål) 



RA 0604 Årsrapporten - regnskap
• Innbetalinger og utbetalinger skal bokføres i sin helhet.

◦ Inntekter og kostnader skal bruttoføres

• ALLE Kostnader skal fordeles både etter art og aktivitet



RA 0720 Bidrag i valgår

• Særskilt rapportering i valgår mellom 1. januar og siste fredag før

valg

• Rapportere så fort en bidragsyter har gitt ett eller flere bidrag

med samlet verdi over 10.000kr

• Sende oppdatert rapport hvis samme bidragsyter gir nye bidrag

• (ikke mottatt slikt bidrag? Trenger ikke rapportere)



Definisjon av et bidrag
• Hva er bidrag?

◦ Penger

- Kontanter, bankoverføring osv

◦ Gaver

- Gratis eller redusert pris på for eksempel kopimaskin, bil, hytte

- Verdi over 35.000? Husk avskrivningsregler

◦ Gratis tjenester

- (gratis leiebil, gratis annonse, gratis husleie osv)

◦ Gratis (redusert pris) på arbeid utført av fagfolk

- Dette er ikke dugnad

• Hva er ikke bidrag?

◦ Offentlig støtte

◦ Inntekter fra forretningsvirksomhet (salg av

varer og tjenester)

◦ Intern overføring fra annet partiledd

◦ Medlemskontingent

◦ Lotterier

◦ Innsamlingsaksjoner (tradisjonell «kollekt»)

◦ Dugnadsarbeid fra partimedlemmer



Partiskatt
• Partiskatt er et bidrag fra privatperson

• Hvordan rapporter underveis i valgår:

◦ Innrapporteres første gang når sum partiskatt er større enn kr10.000,-

- Eksempel: Partiskatt på kr 4.000 per måned  rapporteres første gang etter innbetalingen i mars

- NB! Kravet gjelder hver enkelt bidragsyter

◦ Ny rapport hver gang det innbetales nytt beløp

- Siste rapport fredag før valgdagen

• Hvordan rapportering sum årlig bidrag?:

◦ Gjøres i årsrapporten – inkluderer det som er gitt etter valget

◦ Terskelverdien for identifisering er kr35.000 / kr23.000 / kr12.000



De folkevalgtes penger

• Partiloven § 1(3): De folkevalgte gruppene er ikke underlagt

partilovens krav om innsyn og rapportering

• Selv om de folkevalgte mottar gjerne offentlig støtte



De folkevalgtes penger, forts

• Kommunen/fylkets støtte til de folkevalgte er derfor ikke

partileddets penger

• Det er de folkevalgte sine penger

• Selv om pengene utbetales til partileddet

◦ (for eksempel fordi de folkevalgte ikke har sin egen bankkonto)



De Folkevalgtes penger, forts
• Samme regler gjelder for stortingsgruppene,

fylkestingsgruppene og kommunestyregruppene

• Ikke krav om åpenhet (rapportering) om hvordan de bruker

penger eller hvordan de får penger

• MEN:  hva hvis de gir penger til partileddet?

◦ 3 forskjellige scenarier:



1. Hva hvis:
partiet "passer på" de Folkevalgtes penger?
• Må føres inn i regnskapet

• Ikke inntekt for partileddet – kun balanseføring

◦ Debet: innskudd på bank

◦ Kredit:  kortsiktig gjeld

• For oversiktens skyld: Opprett en egen bankkonto

• Gjeld blir gradvis redusert etter hvert som midlene blir 
brukt

◦ (av de folkevalgte) 



2. Hva hvis:
de Folkevalgte betaler partiet for
utførte tjenester?

• Salg av tjenester – ikke bidrag

• Inntektsføres i resultatregnskapet

◦ Debet:: innskudd på bank

◦ Kredit: salg av tjenester

• Partileddet har kostnader for tilsvarende 
beløp 



3. Hva hvis:
de Folkevalgte gir støtte til partiet (uten binding)?

• Bidrag!

• Inntektsføres i resultatregnskapet

◦ Debet: innskudd på bank

◦ Kredit: bidrag fra andre

• Må rapporteres som bidrag (og ev bidrag i valgår)

• Øker egenkapitalen – blir rikere 



Ulovlige bidrag (partiloven §17a)
• Anonym giver

• Utenlandske giver

◦ Privatperson som ikke har stemmerett i Norge

◦ Juridisk person (firmaer) som er registrert i utlandet

• Rettssubjekter under offentlig kontroll

◦ For eksempel mange kraftselskaper

• Ulovlige bidrag skal betales tilbake til bidragsyter eller betales

inn til Statskassen (NB! Husk frist på 4 uker)



Anonym giver

• Utgangspunkt: alle anonyme bidrag er ulovlige bidrag

• En bidragsyter er anonym når partileddet ikke vet hvem som har

gitt bidraget.

• En giver/bidragsyter kan aldri be om å få være anonym for

partiet

◦ (kan slippe å bli publisering offentlig så lenge man gir under terskelverdiene)



www.partifinansiering.no

http://www.partifinansiering.no/




Regnskapsmaler



Lovverket, regnskap og rapportering
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• Regnskaps- og bokføringsbestemmelser, jf forskrift til partiloven kap. 3 og 4

• Rapporteringskrav, jf særlig partiloven kap. 4

• Dokumentasjonskrav, jf lov § 18b og forskrift §§ 4-6 til 4-14
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Krav om oppbevaring i 5 år

• Regnskapsdokumentasjon inkl alle bilag

• Årsregnskap

• Svarskjema

Kravet gjelder også ved avvikling av partiledd

• Arkiver hos partiledd som videreføres ved sammenslåing

• eller på neste hierarkisk nivå

Oppbevaringsplikt, pl § 18b, forskr § 4-15



Spørsmål?
Send epost til: 
Berit.Berg@kmd.dep.no 
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Pause
Vi starter igjen kl. 11.10



16.03.2021

Partiportalen
Sveinung Øvrebø

Statsforvalteren i Vestland



2© Statsforvaltaren i Vestland

Partiportal

Pålogging 
ID-porten

Partiledd
registrerer 

Adresse- og konto
opplysningar

Ca. 2900 Utbetaling

Altinn

KMD Partilov-
nemndaSSB

Partirevisjons-
utval

Vedtak Vedtak Vedtak

SSB - datasystem

Status /Val

SFVL

Rapportering
Bidrag i valgår



3© Statsforvaltaren i Vestland

• Utbetalingar
• Første utbetaling i mars
• Faste utbetalingar resten av året - juli, september, november

• Utvida frist for økonomirapportering 2020
• Normal frist i år (1. juni – 2021)

• Buisness as usual
• Ingen endringar i portalen

Coronaåret 2020



4© Statsforvaltaren i Vestland

- Siste partisammenslåingar på plass i partiportalen 2020.
- Etter at rekneskapsplikt er utført for gamle partiledd treng ein ikkje

lenger oppdatere desse.
- Gamle fylker og kommuner vert fasa ut av Partiportalen.

Kommune- og regionsreforma



5© Statsforvaltaren i Vestland

-Kontaktperson uten rolle – søk om tilgang i partiportalen.

-Kontaktperson må ha rolle/tilgang til Partiportalen – viktig for
kommunikasjon mellom parti og SFVL, SSB, KMD, PLN.

Rolle i Partiportalen



6© Statsforvaltaren i Vestland

Hierarki
Kommuneparti - Sentralorg, fylkespartiet, statsforvaltaren, eller ein som har rolle i 
kommunepartiet

Fylkesungdomsorganisasjon – Sentralorg, fylkespartiet, statsforvaltaren, eller ein
som har rolle i organisasjonen

Fylkesparti – Sentralorg, statsforvaltaren, eller ein som har rolle i fylkespartiet

Sentrale parti – KMD, eller ein som har rolle i samme sentralorganisasjon

Sentral ungdomsorganisasjon - KMD, eller ein som har rolle i den sentrale 
ungdomsorganisasjonen

Godkjenning av rolletilgang



7© Statsforvaltaren i Vestland

Samme hierarki som godkjenning
• Sentralorganisasjon har tilgang ned til kommunenivå
• Fylkesorganisasjon har tilgang ned til kommunenivå
• Kommunenivå har tilgang til sitt parti

Oppdatere/søke

Økonomirapportering

Godkjenne andre

Søke partiledd inaktivt

Vedlegg

Tilgang i Partiportalen



8© Statsforvaltaren i Vestland

Etter kommune- og regionsreform får ein mange partiledd som ikkje
lenger treng vedlikehald/oppdateringar i Partiportalen

Mange partiledd søkt inaktive i samanheng med samanslåing.

Statsforvaltaren må uansett ta ryddejobben med utfasing av gamle 
kommunar og fylker – gamle partiledd vert då også utfasa.

Inaktive partiledd i Partiportalen



9© Statsforvaltaren i Vestland

Rekneskapsmateriale skal oppbevarast i minst 5 år

Plikta til å oppbevare vert overført til partiet, eller partileddet som er 
nærast i partihierarkiet

Oppbevaringspliktig materiale skal sikrast på ein forsvarleg måte mot 
endring, sletting eller tap

Inaktive partiledd



10© Statsforvaltaren i Vestland

• Partilova §§ 11 til 13 bestemmer
• Må vere registrert politisk parti - Partiregisteret
• Partiledd som har stemmer i siste val kan søkje og få utbetalt

statstilskot
• Må søkje ein gang i valperioden – i Partiportalen
• Må bekrefte konto- og adresseopplysningar til SFVL minst ein gang

per år – i Partiportalen
• Må økonomirapportere til SSB 1. juni for forrige rekneskapsår

Kommunestyre-, Fylkestings- og Stortingsgrupper – ikkje statstilskot

Kva skal til for å få statstilskot?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102
https://w2.brreg.no/partireg/


11© Statsforvaltaren i Vestland



12© Statsforvaltaren i Vestland



13© Statsforvaltaren i Vestland



14© Statsforvaltaren i Vestland



15© Statsforvaltaren i Vestland



16© Statsforvaltaren i Vestland
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18© Statsforvaltaren i Vestland



19© Statsforvaltaren i Vestland



20© Statsforvaltaren i Vestland

Januar 

søke/bekrefte på nytt. 
Oppdater portalen

Mars 

SSB henter kontaktinfo. 
SFVL utbetaling

Juni

Rapport til SSB

Juli

SFVL utbetaling

September

SFVL utbetaling

Oktober 

PLN utsending av 
varselbrev

November

SFVL Utbetaling

Desember 

PLN Vedtaksbrev

Årshjulet



21© Statsforvaltaren i Vestland

Oppgraderingar som kjem:

Rekneskapsmodul – integrasjon med partiportalen
Bidrag i valår – integrasjon med partiportalen
Ny hovudside på Partiportalen.no

Partiportalen framover



16.03.2021

Takk for tida di
Sveinung Øvrebø

Seniorrådgjevar

Statsforvaltaren i Vestland



Spørsmål?
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Innlegg i partimøte 17.mars 2021
ved Sekretariatsleder Daniel Giske



Hva skal jeg snakke om: 

- Litt om Partilovnemnda

- Om vedtak og status for økonomirapport i 2020

- Bidrag i valgår - stortingsvalget i 2021

- Partirevisjonsutvalget



Bakgrunn og sammensetning

• Et uavhengig forvaltningsorgan
o Utøver kontroll med at bestemmelsene i loven overholdes
o Sikre åpenhet

• Består av seks medlemmer:
o Leder med dommerkompetanse
o Tre medlemmer oppnevnt etter forslag fra politiske partier
o To uavhengige medlemmer



Oppgaver og kompetanse

Nemndas myndighet iht. kap. 5. i partiloven:

• Tolke regler i partiloven og forskrift

• Kontroll av finansieringsbestemmelser

o Vedtak om bruk av sanksjoner og inndraging av partistøtte

• Avgjøre klager:

o over vedtak om tildeling av statlig støtte

o over vedtak om registrering i Partiregisteret 



• Rapporteringspopulasjon på litt over 3000
partiledd

• 102 partiledd som ikke rapporterte innen frist i
2020

• Utvidet frist pga. Covid 19 (15. september 2020)
• En velfungerende ordning

Økonomirapportering for 2019



Avkortninger:             70
Formelle advarsler:   17
Avsluttede saker:       15
Sum 102

o Det ble avkortet for til sammen ca. kr 77 000,-
o Laveste antall avkortninger noensinne

Økonomirapportering for 2019 forts.

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Antall avkortninger 70 132 103 148 178 220



• Positiv utvikling på innrapporteringen

• En del lokallag ble lagt ned i 2018

• De fleste partisammenslutninger i forb. med
kommune og regionsreformen er nå plass.

Økonomirapportering for 2019 forts..



Tilbakeblikk… avkorting av partistøtte siste to år

Total:
2021- 70
2020 -132 

Venstre MDG
Kyst-

partiet

Partiet 
De 

Kristne

Demo-
kratene i 

Norge
Pirat-

partiet Sp FMB SV
2021 22 2 13 5 9 0 0 0 3
2020 26 2 28 15 11 6 8 1 6

Rødt
Pensjonist-

partiet
Ap

Høyre NKP Alliansen KrF
Helse-
partiet FrP

2021 5 1 2 6 0 0 1 1 0
2020 8 4 2 8 2 1 3 1 0



Stortingsvalg 2021
Rapportering av bidrag i valgår 

• Bidrag over 10.000 kroner skal være offentlig kjent
før valgdagen, jf. § 18 (4)

o Alle bidrag som overstiger 10.000 kroner og som er
mottatt fra 1. januar i valgåret til og med siste fredag før
valgdag, skal løpende innberettes til SSB, og da senest
innen fire uker etter at det er mottatt.



Partirevisjonsutvalget (PRU) 

• Uavhengig støtteorgan for PLN
• Revisorkompetanse

o For tiden to medlemmer
• Sentrale oppgaver

o Utføre rutinekontroller
o Veilede partiene
o Særskilt kontroll ved mistanke om lovbrudd eller

uklarheter



• Partileddenes inntekter og kostnader i regnskapsåret 2019

• Omlag én prosent av populasjonen er tatt ut i rutinekontroll

• Et tilfeldig utvalg: parti, geografi, nivå i organisasjon

• Vi har økt andelen av fylkes og sentralledd i årets
kontrollpopulasjon.

Rutinekontrollen i 2020



www.partilovnemnda.no 
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