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Tolkningsuttalelse: Kan pensjonsforpliktelser og ulike former for
kortsiktig gjeld unntas rapportering?
Partilovnemnda viser til e-post av 18. november 2016 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ved
seniorrådgiver Anders Grøndahl, der Nemnda blir anmodet om å gi en tolkningsuttalelse som tar
stilling til om visse unntak av rapportering av lån SSB hittil gjort i forbindelse med den årlige
økonomirapporteringen fra partier og partiledd, kan anses for å være i overenstemmelse med
partiloven. De unntak SSB hittil har gjort i utformingen av spørre-skjemaet gjelder kortsiktig
leverandørgjeld på normale forretningsmessige betingelser, pensjonsforpliktelser samt skyldige
offentlige avgifter og skatt.
Partiloven § 20 b oppgir balansetall som skal innberettes. Ifølge § 20 b nr. 2 skal långivers
identitet og låneavtalens pålydende verdi oppgis særskilt hvis tilførsel i form av lån overskrider
terskelverdiene angitt i § 20 nr.1.
Partilovforskriften kapittel 3 angir regnskapsbestemmelser for partier og partiledd som har
regnskapsplikt etter partiloven § 18 nr. 1. I forskriften § 3-7 framgår det hvordan balansen skal
stilles opp, herunder punkt 4 der pensjonsforpliktelser inngår, og punkt 5 der kortsiktig
leverandørgjeld og kortsiktig gjeld som skyldige offentlige avgifter inngår.

Sakens bakgrunn
Henvendelsen fra SSB viser til at tilførsel i form av lån, bidrar til at partier og partiledd får en
romsligere økonomi. Lån medfører en juridisk forpliktelse, representerer en gjeld for partiet der
midlene går inn på bankkonto, benyttes til investeringer eller går til forbruk, og står etter god
regnskapsskikk som gjeld i balansen.
Tilførsler i form av lån skal under bestemte forutsetninger identifiseres i årsrapporteringen, jf.
partiloven § 20 b nr. 2, og enhver låneforpliktelse skal ved regnskapsårets slutt inngå i balansen.
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I epost av 5. desember 2016 fra SSB ved Grøndahl til Partilovnemnda, redegjør han nærmere for
de unntak vedrørende spesifisering av gjeld som SSB har bygget inn i skjemaet for økonomirapportering.
Det aktuelle spørsmålet i skjemaet var om partileddet hadde lånegjeld ved siste avsluttede
regnskapsår. Lån skulle forstås som enhver form for kort- og langsiktig gjeld, bortsett fra:
-

normal kortsiktig leverandørgjeld på normale forretningsmessige betingelser
pensjonsforpliktelser
skyldige offentlige avgifter og skatt

Ved positivt svar blir partileddet bedt om å identifisere långiver dersom terskelverdier overstiges.
I økonomirapporteringen for regnskapsåret 2015 har de nevnte unntakene blitt lagt til grunn.

Partilovnemndas syn på saken
Etter partiloven § 24 nr. 2 bokstav a har Partilovnemnda myndighet til å «tolke reglene i loven og
i forskrift gitt med hjemmel i loven».
Nemnda kan ikke se at problemstillingen om å unnta normal kortsiktig leverandørgjeld på
normale forretningsmessige betingelser, pensjonsforpliktelser, skyldige offentlige avgifter og
skatt fra rapporteringen av lån er særskilt berørt verken i loven selv eller i lovforarbeidene.
Nemnda kan heller ikke se at det foreligger gode reelle argumenter som tilsier at disse postene
skal unntas fra den årlige økonomirapporteringen. Etter Nemndas syn bidrar rapportering av slik
gjeld – ikke minst pensjonsforpliktelser – tvert imot til å gi et mer dekkende, helhetlig bilde av
den økonomiske stillingen til regnskapspliktige partier og partiledd.
Av hensyn til partilovens mål om å synliggjøre viktige faktorer i partienes økonomiske situasjon
legger Nemnda etter dette til grunn at postene angitt i forskriften § 3-7 punkt 4 og 5, fra og med
regnskapsåret 2016 skal tas med i den årlige rapporteringen.

***

Denne tolkningsuttalelsen er enstemmig. Saken ble drøftet under nemndas møte 1. desember
2016. Endelig utkast til uttalelse ble deretter sendt på sirkulasjon ved e-post av 19. desember
2016 og uttrykkelig akseptert av samtlige medlemmer.
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For Partilovnemnda

Eivind Smith
Leder

Tor Henriksen
Sekretariatsleder

Uttalelsen sendes kun på e-post.
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