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1.

Mandat, kontakten med partiene og formalia rundt dette
1.1 Innledning

Partirevisjonsutvalget (heretter PRU) skal bistå Partilovnemnda (heretter PLN) i kontrollen
med at partier og partiledd etterlever partilovens kapittel 4, med det formål å sikre
offentlighetens rett til innsyn i finansieringen av politiske partier og partiledd, og å motvirke
korrupsjon (partilovforskriften § 8-1). Fra 17. september 2018 består PRU av advokat og
statsautorisert revisor Gunnar Holm Ringen (leder), og statsautorisert revisor Louise EberhardGran (medlem).
Ved brev av 25. september 2020 fra PLN fikk PRU i oppdrag å gjennomføre rutinekontroll og
veiledning av partier i mellomvalgåret 2020, jf. partiloven § 24 nr. 5.
Kontrollen er den fjerde rutinekontrollen som gjennomføres av PRU. Hovedfokus har vært
kontroll av inntekter og kostnader for regnskapsåret 2019 og partileddets plikter for øvrig etter
lovens kapittel 4 med tilhørende forskrifter og veileder/merknader til denne.

1.2 Rutinekontroll
PRU er i oppdragsbrevet bedt om å særskilt vektlegge følgende i årets rutinekontroll:
1. at det er samsvar mellom regnskaper og innberetning, jf. §§ 19, 20, 20 a og 20 b.
2. at bestemmelsene om full regnskaps- og bokføringsplikt er etterfulgt, jf. § 18 (2),
3. at pliktene til registrering og krav til regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
av regnskapsmateriale er ivaretatt, jf. §§ 18 a og 18 b,
4. at hovedorganisasjonene har oppfylt sin revisjonsplikt, jf. § 21 a,
5. at både pengebidrag og bidrag i form av varer, tjenester, og andre tilsvarende ytelser
mottatt vederlagsfritt eller til underpris, er innrapportert, jf. § 18 4)2 og § 19 (3),
6. at regnskap og avrapportering til SSB omfatter både vedkommende fylkes-/
kommuneparti og partiorganisasjoner i kommunedeler eller gamle fylker som utgjør
egne valgkretser.
7. om det er mottatt bidrag fra "rettssubjekter under statens eller annen myndighets
kontroll", jf. § 17a (2) bokstav a).
En sentral del av rutinekontrollen har vært å avstemme inntekter og kostnader fra
årsregnskapet med det som er innberetningspliktig til Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), jf.
partilovforskriften § 2-1, jf. partiloven § 22. Vi har særlig sett på om partiet eller partileddet, som
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har regnskapsplikt og bokføringsplikt etter partiloven § 18, første ledd, har fulgt bestemmelsene
for regnskap og bokføring i partilovforskriften kapittel 3 og 4. Pliktene gjelder utelukkende
partier og partiledd som i regnskapsåret har hatt samlede inntekter på kr. 12 000 eller mer, etter
fradrag for offentlig støtte, jf. partiloven § 18, annet ledd. For de partier og partiledd hvor
samlede inntekter er mindre enn kr. 12 000, gjelder regler om forenklet rapportering, hvor det
skal foreligge erklæring fra partileddet om at de samlede inntektene for regnskapsåret har vært
under dette nivået, jf. partiloven § 18, tredje ledd. Også partiledd omfattet av forenklet
rapportering inngår som del av PRUs rutinekontroll, hvor vi først og fremst kontrollerer at det
er avgitt forenklet erklæring og at samlede inntekter ikke overstiger grensen for full
rapporteringsplikt.
Det er kun partiets hovedorganisasjon som i henhold til partiloven § 21 a har revisjonsplikt, i
betydning godkjent ekstern revisor, etter revisorloven § 2-1. Dersom det ved rutinekontrollen
fremkommer "forhold knyttet til revisjonsvirksomheten, som utvalget mener kan være i strid
med revisorloven eller § 21 a i denne loven", vil PRU rapportere disse til Finanstilsynet og ikke
til PLN, jf. partiloven § 24, fjerde ledd.
Alle partier og partiledd skal innrapportere bidrag mottatt i valgåret frem til siste fredag før
valget, som overstiger kr. 10 000 (heretter omtalt som "bidrag i valgår"), jf. partiloven § 18,
fjerde ledd. Det følger av lovens § 20 at partier med regnskapsplikt skal innrapportere ethvert
pengebidrag, samt varer, tjenester og andre ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til
underpris, som overskrider lovbestemte beløpsgrenser. Den ordinære rutinekontrollen omfatter
også revisjon av disse innrapporteringene. Vi kontrollerer at bidragene er fullstendig og korrekt
opplyst i de finansielle rapporteringene og i de særskilte rapportene om bidrag i valgår. PRU er
her blitt bedt om å forespørre spesielt om mottatte naturalytelser.
Også plikten til registrering av regnskapsopplysninger, krav til regnskapssystem,
dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale etter § 18 a og § 18 b blir kontrollert ved
rutinekontrollen.

1.3 Korrupsjonsrisiko
Formålet med opprettelsen av PRU er blant annet å avdekke risiko for korrupsjon. PRU
gjennomfører derfor en relasjonsanalyse av ledelsen og kasserer/økonomiansvarlig hos de
enkelte partileddene for å identifisere eventuelle bokførte transaksjoner med nærstående. Vi
sjekker også at innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som
angitt i partiloven § 21, annet ledd.

1.4 Utvalg
Utvalget av partier og partiledd som inngår i årets kontroll er tatt av PLN. Det er foretatt et
utvalg på i alt 35 partier og partiledd, noe som tilsvarer om lag én prosent av populasjonen.
Utvalget er basert på et tilfeldig utvalg blant alle partiorganisasjoner som var
innberetningspliktige ved Statistisk sentralbyrås datainnsamling av inntekter og kostnader for
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regnskapsåret 2019, men slik at utvalget er korrigert for å sikre spredning etter parti, geografi,
nivå og størrelse. For å øke effektiviteten med hensyn til å spredning av kunnskap om
regnskaps- og rapporteringssystemet internt i partiene, utgjør dessuten større enheter en
hovedvekt. I fylkeskommuner og kommuner som omfattes av kommunereformen i 2019, er bare
partiledd som var etablert senest ved årsskiftet 2019-2020, tatt med.
PLN hadde videre plukket ut et partiledd i utvalget hvor PRU skulle gjennomføre stedlig
kontroll (Unge Høyres Landsforbund). Grunnet Covid-19 situasjonen var dette ikke mulig å
gjennomføre. Samtlige kontroller er derfor gjennomført uten stedlig revisjon.

1.5 PRUs korrespondanse med partileddene
Som første kontaktpunkt mot de utvalgte partileddene, sendte PRU mail den 12. oktober 2020
til alle 35 som PLN hadde plukket ut til kontroll. I e-posten orienterte vi om PRUs rolle,
kontrollen og hvilken informasjon og dokumentasjon vi ønsket for gjennomføringen.
I første omgang ba vi om å få tilsendt svar på følgende spørsmål, med tilhørende
dokumentasjon:
1)
Bekreftelse på mottak av denne mail og hvorvidt man er korrekt oppført som
kontaktperson. Dersom du ikke er korrekt kontaktperson, ber vi om å få tilsendt
kontaktinformasjon til vedkommende.
2)
a) Regnskap for kalenderåret 2019, herunder saldobalanse og spesifisert hovedbok.
(Hvis dere er registrert med inntekt under 12 000 kroner for kalenderåret 2019,
ønsker vi en forenklet innberetning om at inntektene har vært under dette
nivået).
b) Dersom deres partilag er organisert i flere underenheter innenfor samme
geografiske virkeområde (for eksempel bydelspartier eller partienheter i nedlagte
kommuner eller fylkeskommuner), ønsker vi at dere oppgir navnet på disse og
hvorvidt disse er inkludert i den økonomiske rapporteringen.
c) En beskrivelse av hvilket regnskapssystem partilaget benytter, og hvordan
regnskapsmateriale og annen dokumentasjon oppbevares i henhold til
bestemmelsene, jf. §§ 18 a og 18 b. Svaret kan gjøres i ren prosatekst.
d) Vi ber om tilgang til kopi av bankkontoutskrifter for partilaget for kalenderåret
2019, herunder eventuelle avstemmingsskjemaer gjennom året (hvor det fremgår
at alle transaksjoner som fremgår av bankkontoutskriften er bokført i
regnskapet).
3)
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a) En beskrivelse av hvordan driften av partilaget ble finansiert i 2019. Vi ber også
om en kort redegjørelse for hvilke kostnader laget har hatt og hvordan
kostnadene har vært dekket. Svaret kan gjøres i ren prosatekst.
b) Oversikt over kontingentbetalinger fra betalende medlemmer - dette etterspørres
kun for å avstemme inntekter og at disse rapporteres riktig.
c)

Vi har oversikt over hvor mye støtte som er rapportert inn til SSB, men ønsker
mer detaljerte opplysninger fra dere. Vi ønsker en oversikt over hvem støtten
kom fra med tilhørende dokumentasjon, for eksempel tilskuddsbrev fra stat, fylke
og/eller kommune.

d) Dersom dere har mottatt annen støtte/gave el. fra private eller offentlige
organisasjoner eller personer i 2019, angi i så fall hvem støtten/gaven kom fra,
når og med hvilket beløp.
e)

Dersom dere har mottatt støtte/gave el. fra utenlandske givere eller
rettssubjekter under statens eller annen offentlig myndighets kontroll i 2019,
angi i så fall hvem støtten/gaven kom fra, når og med hvilket beløp.

Videre skrev vi at det var ønskelig om henvendelsen fra PRU ble besvart med ønsket
dokumentasjon innen 4. november 2020. Dersom dette viste seg vanskelig, ba vi om å bli
kontaktet.
Vi understreket også at PRU har i oppgave å yte veiledning om forståelse av regelverket for
støtte i medhold av partiloven kap. 4. Dersom partileddene hadde spørsmål vedrørende disse
reglene, var det bare å ta kontakt.
Underlagsdokumentasjon er lagret elektronisk av PRU og arkivverdig materiale sendes til PLNs
sekretariat hos Fylkesmannen i Vestland for arkivering etter gjennomført rutinekontroll.

2. Kontrollhandlinger
PRU utført følgende handlinger under årets rutinekontroll:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
-

Kontrollere om partiet eller partileddet har hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og
innberetningsplikt etter partiloven i 2019 ved å gjennomgå bankutskrifter for å se om
samlede inntekter har vært over eller under kr. 12 000 etter fradrag av all offentlig støtte,
jf. § 18, tredje ledd.

Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
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-

Vurdert hvorvidt opplysninger om regnskapssystem og oppbevaring av
regnskapsmateriale og annen dokumentasjon er i henhold til bestemmelsene i
partiloven, jf. §§ 18 a og 18 b. Herunder har vi vurdert om det foreligger brudd på
bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 4.

Årsregnskap
-

Kontrollert om regnskapspliktige partier og partiledd har etterlevd
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3 ved føring av årsregnskap.

-

Innhentet og kontrollert revisjonserklæring for hovedorganisasjoner med revisjonsplikt,
jf. partiloven § 21 a.

-

Avstemt bokført banksaldo i årsregnskap mot bankkontoutskrift.

Innberetning
-

Kontrollert om innberetningspliktige partier og partiledd har innberettet
regnskapsopplysninger til SSB og om opplysninger om inntekter, kostnader og
balansetall er avstembare med årsregnskapet.

-

Kontrollert hvorvidt innberettede inntekter og kostnader har vært kategorisert i henhold
til partilovens § 19 og § 20 a.

Inntekter og kostnader
-

Ut fra en vesentlighets- og risikovurdering, kontrollert fullstendigheten, periodiseringen
og nøyaktigheten av inntekter mot underliggende dokumentasjon, herunder
dokumentasjon på statsstøtte og andre offentlige tilskudd, interne overføringer,
medlemskontingenter, bidrag og bankkontoutskrifter.

-

Kontrollert gyldigheten av kostnader, og vurdert nødvendigheten av å innhente
dokumentasjon for å gjennomført detaljerte kontrollhandlinger ved gjennomgang av
bilag og bankutskrifter.

Bidrag
-

Kontrollert hvorvidt partiet eller partileddet har oppgitt bidrag (både pengebidrag og
naturalytelser) som overstiger de terskelverdier slik som angitt i partiloven § 20. PRU
har også kontrollert hvorvidt bidrag over kr. 10 000 som er mottatt i perioden 1. januar
til og med fredag før valgdag er innberettet, jf. partiloven § 18, fjerde ledd.

7

3. Oppsummering av kontrollen med de utvalgte
partier/partiledd
Nedenfor følger oppsummering av kontrollen med de utvalgte partileddene. Samtlige partiledd
har i etterkant av gjennomført rutinekontroll fått tilsendt utkast av egen omtale for
gjennomlesning og kontradiksjon av tilbakemeldingspunkter.
1. Buskerud Ap
Svar mottatt den 17. desember 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
fungerende fylkessekretær for partileddet som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Mamut Business (Visma) som regnskapssystem og
Huldt og Lillevik (Visma) for lønn.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i papirformat. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos
partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b
basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet,
hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse av
formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9. Det er også identifisert avvik knyttet til
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reise- og oppholdsutgifter hvor det ikke er spesifisert hvem utgiftene omfatter, hva formålet med
reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på, jf. partilovforskriften § 4-11.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler flere noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler en
bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg til
relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader
til SSB og årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom partileddets innberetning av
balanseposter og årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er ikke identifisert noen avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold
til partiloven § 19.
Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder overføring av
midler/medlemskontingenter, refusjon av utlegg som et annet partiledd har hatt (for
felles arrangement) og andre viderefakturerte kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
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Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved utlegg og reiseutgifter som
nevnt over, jf. partilovforskriften § 4-9 og § 4-11. PRU har ikke identifisert noen kostnader som
ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

2. Evenes SV
Svar mottatt den 12. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU samme dag. Det var partileddets
leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Samtlige regnskapsbilag for 2019

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
PRU har gjennomgått partileddets bankutskrifter som bekrefter at partileddet ikke har hatt
samlede inntekter for 2019 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.
Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2019, jf.
partiloven § 18, tredje ledd.
PRU har fått opplyst at historisk regnskapsmateriale oppbevares i papirformat i overskuelig tid
hjemme hos kasserer for partileddet. I partiportalen ser man at partileddet ikke har hatt
innberetnings- og oppbevaringsplikt de siste fem årene.
10

Forenklet innberetning
Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2019 da partileddet er unntatt fra
plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.
Signering av innberetning
Den forenklede innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som
angitt i partiloven § 21, annet ledd.
Bidrag
PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for valgkampbidrag i partiloven
§ 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris (herunder naturalytelser i form av reiser, seminarer, middager
mv.).

3. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Sandnes
Svar mottatt den 9. desember 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Samtlige regnskapsbilag for 2019

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partiet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Partiet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven i 2019 da verdien av eiendeler er lavere enn
20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte er lavere enn 20 årsverk, jf.
regnskapsloven § 1-2.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
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PRU har fått opplyst at partileddet benytter seg av regneark til å gjennomføre bokføringen.
Departementet legger til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre
bokføringen ved bruk av regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere
å anskaffelse et IT-basert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har
under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i
papirformat og har planer om å oppbevare dette minimum fem år (partileddet ble stiftet i 2018).
PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd
på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om
regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet,
hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse av
formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld er ført netto og følger ikke prinsippet om bruttoføring
etter § 3-2 første ledd e).

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
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Det er imidlertid identifisert avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet. Partileddet har innrapport kortsiktig gjeld to ganger, hvor beløpet både er
innrapportert som en eiendel (debet) og som en gjeld (kredit). Videre er det ikke innrapportert
noen formålskapital.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er ikke identifisert noen avvik mellom innrapporterte kostnader og kategoriseringen i
henhold til partiloven § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet
noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets
inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved utlegg, jf. partilovforskriften
§ 4-9. PRU har ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for
virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

4. Folldal Arbeiderparti
Svar mottatt den 1. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
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-

Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon.

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Excel som regnskapssystem. Departementet legger
til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk av
regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere å anskaffelse et ITbasert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
10 år og at dette oppbevares i papirformat. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos
partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b
basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet er satt opp etter et kontantprinsipp, og ikke etter prinsippene i § 3-2.

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6. Det er
derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og partileddets klassifisering av
anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler en separat oppstilling for balanse etter § 3-7.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.
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Etter at PRU påpekte avvik nevnt over mottok vi et oppdatert årsregnskap fra partileddet (10.
desember 2020), hvor partileddet har benyttet regskapsmalen som ligger på Partipotalen.no
som oppfyller kravene til relevante noteopplysninger og oppstillingsplan for resultatregnskap og
balanse.
Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen mangler i innberetningen av balanseposter, selv om
partileddet ikke har noen fullstendig balanseoppstilling i årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kostnadsrefusjoner fra andre partiledd når man får hele eller deler
av et utlegg tilbakebetalt. Slike kostnadsrefusjoner skal føres som en inntekt under
denne posten og ikke redusere kostnadene.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder kostnader for
varer kjøpt fra hovedorganisasjonen (valgkampmateriell mv.).

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, interne overføringer fra sentral partiorganisasjon og bankkontoutskrifter. PRU har
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ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av
partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell oppmerksomhet. PRU har
ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

5. Frosta Ap
Svar mottatt den 2. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskuddsbrev fra Frosta
kommune.

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på fond/bankkonto

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
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PRU har fått opplyst at partileddet benytter Excel som regnskapssystem. Departementet legger
til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk av
regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere å anskaffelse et ITbasert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i papirformat. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos
partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b
basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet,
hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse av
formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6. Det er
derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og partileddets klassifisering av
anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler en fullstendig balanseoppstilling etter § 3-7.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten
vesentlige avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom totale innberettede kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019. Det er imidlertid identifisert avvik mellom totale innberettede inntekter
og årsregnskapet. Dette skyldes at årsregnskapet ikke inneholder alle renter av bankinnskudd
(kr. 9 660). Disse er imidlertid innberettet til SSB.
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Det er heller ikke identifisert noen mangler i innberetningen av balanseposter, selv om
partileddet ikke har noen fullstendig balanseoppstilling i årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Alle kostnader er ført som “c) Kostnader til anskaffelse av tjenester”. Deler av dette
beløpet skulle vært ført som “b) Varekostnader” og som “ f) Overføringer til andre
partilag”, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra
partileddet til andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder
refusjon av utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre
viderefakturerte kostnader, samt kostnader for varer kjøpt fra hovedorganisasjonen
(valgkampmateriell mv.).

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskudd fra Frosta kommune og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen
vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets
inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved utlegg som nevnt over, jf.
partilovforskriften § 4-9. PRU har ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som
gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).
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6. Gloppen Senterparti
Svar mottatt den 10. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 01.11.2018 – 31.10.2019
Saldobalanse for perioden 01.11.2018 – 31.10.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.11.2018 – 31.10.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskuddsbrev fra
Gloppen kommune.
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon.

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på aksjepost

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Excel som regnskapssystem, men at årsregnskapet
utarbeides av en ekstern regnskapsfører (Accountor Gloppen AS). Departementet legger til
grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk av
regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere å anskaffelse et ITbasert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares både i papirformat hjemme hos kasserer og elektronisk på en
dataserver. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert
noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om
regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
Årsregnskapet
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PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Partileddet benytter avvikende regnskapsår (01.11.2018 – 31.10.2019) og ikke
kalenderåret, jf. § 3-4. Ifølge partileddet vil de skifte regnskapsår til kalenderåret fra og
med 2021.

-

Årsregnskapet er satt opp etter et kontantprinsipp, og ikke etter prinsippene i § 3-2.

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.10.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
20

-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder refusjon av
utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre viderefakturerte
kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskudd fra Gloppen kommune, interne overføringer fra sentral partiorganisasjon og
bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell oppmerksomhet. PRU har
ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

7. Gol Høyre
Svar mottatt den 13. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partileddet.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Tilskuddsbrev fra Gol kommune

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
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Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet ikke har noe elektronisk regnskapssystem, men bruker
regneark. Departementet legger til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan
gjennomføre bokføringen ved bruk av regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag
om å vurdere å anskaffelse et IT-basert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften.
Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i papirformat. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos
partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b
basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet,
hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse av
formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet er satt opp etter et kontantprinsipp, og ikke etter prinsippene i § 3-2.

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6. Det er
derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og partileddets klassifisering av
anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler en separat oppstilling for balanse etter § 3-7.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
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Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen beløpsmessige mangler i innberetningen av balanseposter,
selv om partileddet ikke har noen fullstendig balanseoppstilling i årsregnskapet. Partileddets
kontanter er videre ikke riktig kategorisert under “omløpsmidler” i innberetningen til SSB.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder overføring av
medlemskontingenter, refusjon av utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles
arrangement) og andre viderefakturerte kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på tilskudd fra Gol kommune og
bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved utlegg som nevnt over, jf.
partilovforskriften § 4-9. PRU har ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som
gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
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Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

8. Grønn Ungdom Rogaland
Svar mottatt den 29. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019 og bankavstemming
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland
Leiekontrakt (“Det grønne huset”)
Bilag for nesten samtlige kostnader

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på gjeld

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Google Sheets som regnskapssystem.
Departementet legger til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre
bokføringen ved bruk av regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere
å anskaffelse et IT-basert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har
under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i elektronisk format. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll
hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og
§ 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
24

PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4, hvor partileddet ikke har klart å fremskaffe en av de etterspurte kvitteringene (kr. 1
848).
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet er satt opp etter et kontantprinsipp, og ikke etter prinsippene i § 3-2.

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten
vesentlige avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter til SSB og årsregnskapet
for 2019. Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av
balanseposter og årsregnskapet.
Det er imidlertid identifisert avvik (kr. 33 536) mellom innberettede kostnader og
årsregnskapet. Avviket skyldes at partileddet har kostnadsført en avsetning til et annet partiledd
i innberetningen til SSB, men ikke i årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er ikke identifisert noen avvik mellom partileddets inntekter og kostnader og
kategoriseringen i henhold til partiloven § 19 og § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
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Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen Vestland
og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell oppmerksomhet. PRU har
ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
På spørsmål fra PRU hvorvidt partileddet eller noen av dets medlemmer har mottatt varer,
tjenester eller andre tilsvarende ytelser vederlagsfritt eller til underpris som ikke er
regnskapsført svarte partileddet at det er mottatt vederlagsfrie tjenester fra kommunen.
Partileddet skal ha fått låne lokaler og musikkutstyr vederlagsfritt fra Metropolis, de unges
kulturhus i Stavanger, som eies av Stavanger kommune. Verdien av disse ytelsene burde vært
regnskapsført og innrapportert til SSB under post c) “Annen offentlig støtte”, jf. § 19, annet ledd
punkt c).
9. Grønn Ungdom Trøndelag
Svar mottatt den 3. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019 og bankavstemming
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og vedtak/tilskuddsbrev
fra Trondheim kommune
Bilag for nesten samtlige kostnader

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på gjeld

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
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Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Google Sheets som regnskapssystem.
Departementet legger til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre
bokføringen ved bruk av regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere
å anskaffelse et IT-basert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har
under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i elektronisk format. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll
hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og
§ 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet,
hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse av
formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9. Det er også identifisert avvik knyttet til
reise- og oppholdsutgifter hvor det ikke er spesifisert hvem utgiftene omfatter, hva formålet med
reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på, jf. partilovforskriften § 4-11.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet er satt opp etter et kontantprinsipp, og ikke etter prinsippene i § 3-2.

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
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Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter til SSB og årsregnskapet
for 2019. Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av
balanseposter og årsregnskapet.
Det er imidlertid identifisert avvik (kr. 40 000) mellom innberettede kostnader og
årsregnskapet. Avviket skyldes at partileddet har kostnadsført en avsetning til et annet partiledd
i innberetningen til SSB, men ikke i årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er ikke identifisert noen avvik mellom partileddets inntekter og kostnader og
kategoriseringen i henhold til partiloven § 19 og § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen Vestland,
vedtak/tilskuddsbrev fra Trondheim kommune og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet
noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets
inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved utlegg og reiseutgifter som
nevnt over, jf. partilovforskriften § 4-9 og § 4-11. PRU har ikke identifisert noen kostnader som
ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

9. Hadsel Høyre
Svar mottatt den 4. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
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-

Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskuddsbrev fra
Hadsel kommune
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon
Oversikt over mottatte bidrag

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter PowerOffice Go som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale fem år og at
dette oppbevares i elektronisk format. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos
partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b
basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
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Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader
til SSB og årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom partileddets innberetning av
balanseposter og årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er ikke identifisert noen avvik mellom innrapporterte kostnader og kategoriseringen i
henhold til partiloven § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskudd fra Hadsel kommune, interne overføringer fra kommuneparti, oversikt over
bidrag og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved utlegg og reiseutgifter som
nevnt over, jf. partilovforskriften § 4-9 og § 4-11. PRU har ikke identifisert noen kostnader som
ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag angitt i partiloven § 20
eller for valgkampbidrag i partiloven § 18, fjerde ledd som ikke er innberettet til SSB.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

10. Haugesund Frp
Svar mottatt den 16. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
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-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskudd fra Haugesund
kommune
Dokumentasjon på interne overføringer fra andre kommunepartiledd

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
PRU har identifisert at samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig
støtte, og partiet har derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter
partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter et Excel basert regnskapssystem (Voss
landbruksdata). Departementet legger til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan
gjennomføre bokføringen ved bruk av regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag
om å vurdere å anskaffelse et IT-basert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften.
Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale fem år og at
dette oppbevares i papirformat. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos partileddet, men
har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b basert på
forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik knyttet til reise- og oppholdsutgifter hvor det ikke er
spesifisert hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement
den reisende har deltatt på, jf. partilovforskriften § 4-11.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.
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-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Partileddet har levert en forenklet innberetning til SSB selv om partileddet har full
innberetningplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd. Partileddet har dermed ikke overholdt
rapporteringsplikten for regnskapsåret 2019.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskudd fra Haugesund kommune og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen
vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets
inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved reiseutgifter som nevnt over, jf.
partilovforskriften § 4-11. PRU har ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som
gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

11. Herøy Høgre
Svar mottatt den 30. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
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Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon
Oversikt over mottatte bidrag

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Excel som regnskapssystem. Departementet legger
til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk av
regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere å anskaffelse et ITbasert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år fra og med regnskapsåret 2019 og at dette oppbevares i papirformat. PRU har ikke
foretatt noen stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på
bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om
regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.
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Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten
vesentlig avvik. PRU har kun mottatt en håndskreven bankutskrift for januar 2019 da kasserer
ikke lengre har tilgang til denne kontoen på grunn av bankbytte. PRU har derfor ikke hatt
mulighet til å avstemme bokførte transaksjoner mot bankutskrift for denne perioden.
Nettobevegelsen på bankkontoen i denne perioden er imidlertid avstemt mot underliggende
dokumentasjon uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader
til SSB og årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen mangler i innberetningen av balanseposter, selv om
partileddet ikke har noen fullstendig balanseoppstilling i årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder refusjon av
utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre viderefakturerte
kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, interne overføringer fra sentral partiorganisasjon og bankkontoutskrifter som
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bekrefter innskudd fra Herøy kommune. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på
fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen
til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell oppmerksomhet. PRU har
ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
Basert på den informasjonen som er mottatt har PRU ikke identifisert bidrag som overstiger
terskelverdien for bidrag angitt i partiloven § 20 eller for valgkampbidrag i partiloven § 18,
fjerde ledd som ikke er innberettet til SSB. PRU har imidlertid ikke mottatt oversikt over givere
som har gitt bidrag via Vipps (totalt kr. 25 236). PRU har fått opplyst fra partileddets kasserer at
Vipps beløpene er gjennomgått og kontrollert med hensyn til terskelverdier, men PRU har ikke
mulighet til å bekrefte dette på grunn av manglende dokumentasjon.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

12. Hole Høyre
Svar mottatt den 6. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Samtlige regnskapsbilag for 2019

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
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PRU har fått opplyst at partileddet benytter Excel som regnskapssystem. Departementet legger
til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk av
regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere å anskaffelse et ITbasert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
10 år og at dette oppbevares både i papirformat og elektronisk. PRU har ikke foretatt noen
stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i
partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og
oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik knyttet til reise- og oppholdsutgifter hvor det ikke er
spesifisert hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement
den reisende har deltatt på, jf. partilovforskriften § 4-11.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader
til SSB og årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen mangler i innberetningen av balanseposter, selv om
partileddet ikke har noen fullstendig balanseoppstilling i årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
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Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder refusjon av
utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre viderefakturerte
kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på interne overføringer fra fra sentral
partiorganisasjon og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på
fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen
til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved reiseutgifter som nevnt over, jf.
partilovforskriften § 4-11. PRU har ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som
gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

13. Hurdal KrF
Svar mottatt den 13. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partileddet.
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Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
PRU har gjennomgått partileddets bankutskrifter som bekrefter at partileddet ikke har hatt
samlede inntekter for 2019 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.
Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2019, jf.
partiloven § 18, tredje ledd.
PRU har fått opplyst at historisk regnskapsmateriale oppbevares i papirformat i minimum fem
år for partileddet. I partiportalen ser man at partileddet ikke har hatt innberetnings- og
oppbevaringsplikt de siste fem årene.
Forenklet innberetning
Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2019 da partileddet er unntatt fra
plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.
Signering av innberetning
Den forenklede innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som
angitt i partiloven § 21, annet ledd.
Bidrag
PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for valgkampbidrag i partiloven
§ 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris (herunder naturalytelser i form av reiser, seminarer, middager
mv.).

14. Innlandet Høyre
Svar mottatt den 2. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
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-

Årsregnskap/saldobalanse per 31.12.2019
Hovedbok for perioden 01.01.2019-31.01.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.01.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskuddsbrev fra
Hedmark og Oppland fylkeskommune
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon
Oversikt over mottatte bidrag

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på lån til fordel for ansatt i partileddet

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Sammenslått partiledd
Grunnet fylkessammenslåingen i 2020 er Hedmark Høyre og Oppland Høyre sammenslått til
Innlandet Høyre. Sammenslåingen skal ha funnet sted forut for 01.01.2019, slik at de nedlagte
partileddene skal ha vært inaktive gjennom hele året. Det er derfor kun Innlandet Høyre, som
nå dekker den nye fylkeskommunen, som har rapporteringsplikt i 2019.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Agro Økonomi som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i elektronisk format. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll
hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og
§ 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik knyttet til reise- og oppholdsutgifter hvor det ikke er
spesifisert hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement
den reisende har deltatt på, jf. partilovforskriften § 4-11.
Årsregnskapet
39

PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader
til SSB og årsregnskapet for 2019.
Det er imidlertid identifisert avvik mellom partileddets innberetning av formålskapital og
regnskapet, da det kun er årets resultat som er innberettet som formålskapital i innberetningen
til SSB (og inngående balanse er null).
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke er kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

-

Bidrag fra privatpersoner er ikke kategorisert riktig i innberetningen til SSB, jf. § 19,
annet ledd punkt i). Beløpet (kr. 15 000) er imidlertid innbrettet særskilt i henhold til
partiloven § 18, fjerde ledd.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
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-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder overføring av
medlemskontingenter og støtte, samt refusjon av utlegg som et annet partiledd har hatt
(for felles arrangement) og andre viderefakturerte kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskuddsbrev fra både Hedmark og Oppland fylkeskommune og bankkontoutskrifter.
PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller
periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Partileddet har klart å
fremskaffe underliggende kvitteringer for samtlige utvalgte kostnader, men PRU stiller spørsmål
hvorvidt flere av disse kostnadene er gyldige for partileddets aktiviteter da formål ikke er
tilstrekkelig angitt. PRU har identifisert kostnader for totalt kr. 67 893 som er bokført som
“gaver” (vinflasker, gavekort, malerier, hudpleie, vaser mv.). PRU kan ikke se at noen av disse
godtgjørelsene har blitt innberettet som skattepliktige ytelser. Det samme gjelder kostnadsførte
utgifter til blant annet mobiltelefon (kr. 12 799) og timer hos naprapat (kr. 3 000).
Bidrag
PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag angitt i partiloven § 20
eller for valgkampbidrag i partiloven § 18, fjerde ledd som ikke er innberettet til SSB.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

15. Leka Ap
Svar mottatt den 2. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
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PRU har gjennomgått partileddets bankutskrifter som bekrefter at partileddet ikke har hatt
samlede inntekter for 2019 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.
Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2019, jf.
partiloven § 18, tredje ledd.
PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum fem år og at
dette oppbevares i papirformat hos kasserer. I partiportalen ser man at partileddet ikke har hatt
innberetnings- og oppbevaringsplikt de siste fem årene.
Forenklet innberetning
Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2019 da partileddet er unntatt fra
plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.
Signering av innberetning
Den forenklede innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som
angitt i partiloven § 21, annet ledd.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger terskelverdien for valgkampbidrag i
partiloven § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris (herunder naturalytelser i form av reiser, seminarer, middager
mv.).

16. Lier FrP
Svar mottatt den 4. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.10.2018-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.10.2019-31.12.2019
Tilskuddsbrev fra Lier kommune

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
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Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter regneark som regnskapssystem. Departementet
legger til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk
av regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere å anskaffelse et ITbasert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i papirformat hos kasserer. PRU har ikke foretatt noen stedlig
kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven
§ 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4, hvor partileddet ikke har klart å fremskaffe en av de etterspurte kvitteringene (totalt
kr. 14 903).
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Partileddet benytter avvikende regnskapsår (01.10.2018-31.12.2019) og ikke
kalenderåret, jf. § 3-4. PRU har fått oppgitt at regnskapet er lagt om fra og med
kalenderåret 2020.

-

Årsregnskapet er satt opp etter et kontantprinsipp, og ikke etter prinsippene i § 3-2.

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6. Det er
derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og partileddets klassifisering av
anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler en separat oppstilling for balanse etter § 3-7.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
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Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen mangler i innberetningen av balanseposter, selv om
partileddet ikke har noen fullstendig balanseoppstilling i årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er ikke identifisert noen avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold
til partiloven § 19.
Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder refusjon av
utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre viderefakturerte
kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på tilskudd fra Lier kommune og
bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene som nevnt over. Partileddet har
ikke klart å fremskaffe ett av elleve etterspurte bilag (totalt kr. 14 903), og PRU kan derfor ikke
vurdere hvorvidt disse kostnadene er gyldige for partileddets aktiviteter.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
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Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

17. Norges Kommunistiske Parti
Svar mottatt den 2. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partiets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Revisjonsberetning for 2019

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partiet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Partiet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven i 2019 da verdien av eiendeler er lavere enn
20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte er lavere enn 20 årsverk, jf.
regnskapsloven § 1-2.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partiet benytter Visma Business som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partiet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum fem
år og at dette oppbevares i elektronisk format. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos
partiet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b
basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partiet, hvor
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vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse av formålet
for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9.
Årsregnskapet
PRU har innhentet og kontrollert revisjonserklæringen for 2019, jf. partiloven § 21 a. Partiets
eksterne revisor har avgitt beretning uten merknader og med en positiv konklusjon om at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
PRU har identifisert følgende avvik mellom partiets årsregnskap og regnskapsbestemmelsene i
partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partiets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler flere noteopplysninger, jf. § 3-8. Partiet mangler en bekreftelse
på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg til relevante
krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partiets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partiet sin innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er ikke identifisert noen avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold
til partiloven § 19.
Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partiet til
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andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder overføring av
medlemskontingenter, refusjon av utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles
arrangement) og andre viderefakturerte kostnader.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partiets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, oversikt over medlemskontingenter og bankkontoutskrifter.
PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller
periodiseringen av partiets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved utlegg og reiseutgifter som
nevnt over, jf. partilovforskriften § 4-9 og § 4-11. PRU har ikke identifisert noen kostnader som
ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
PRU har imidlertid identifisert et ulovlig bidrag mottatt fra utenlandsk giver, jf. § 17 a, annet
ledd punkt b):
-

Tyrkias Kommunistiske Parti (TKP) har dekket kost og losji for tre av partiets
medlemmer i forbindelse med et internasjonalt møte i Istanbul i regi av TKP. Flybilletter
er betalt av partiet selv.

PRU har ikke fått oppgitt verdien av bidraget fra TKP. Partiet har ikke tilbakebetalt verdien av
det ulovlige bidragene til giver per 31.12.2019, jf. § 17 a, fjerde ledd.

18. Oslo Venstre
Svar mottatt den 5. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskudd fra Oslo
kommune.
Oversikt over mottatte bidrag
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PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Midas Data som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i både elektronisk format og papirformat. PRU har ikke foretatt
noen stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i
partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og
oppbevaringsplikt.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler flere noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler en
bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg til
relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstemt mot bankkontoutskrift per 31.12.2019 med avvik på
kr. 162.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
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Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er identifisert avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019. Innberettede inntekter er kr. 4 175 471, mot kr. 6 174 133 i regnskapet.
Innberettede kostnader er kr. 4 415 443, mot kr. 5 959 883 i regnskapet.
Det er også identifisert avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet. Innberettede eiendeler er kr. 14 365 729, mot kr 12 588 426 i regnskapet.
Innberettet gjeld og formålskapital er kr. 14 365 729, mot kr. 12 588 426 i regnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet. Det samme gjelder kostnadsrefusjoner
fra andre partiledd når man får hele eller deler av et utlegg tilbakebetalt. Slike
kostnadsrefusjoner skal føres som en inntekt under denne posten og ikke redusere
kostnadene.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder refusjon av
utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre viderefakturerte
kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskudd fra Oslo kommune, oversikt over bidrag og bankkontoutskrifter. PRU har
ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av
partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell oppmerksomhet. PRU har
ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
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PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag angitt i partiloven § 20
eller for valgkampbidrag i partiloven § 18, fjerde ledd som ikke er innberettet til SSB.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

20. Østre Toten Høyre
Svar mottatt den 28. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Duett Økonomisystem som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i papirformat. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos
partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b
basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet,
hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse av
formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9.
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Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er ikke identifisert noen avvik mellom innrapporterte kostnader og kategoriseringen i
henhold til partiloven § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
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Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på interne overføringer fra sentral
partiorganisasjon og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på
fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen
til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved utlegg og reiseutgifter som
nevnt over, jf. partilovforskriften § 4-9 og § 4-11. PRU har ikke identifisert noen kostnader som
ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

19. Partiet De Kristne Viken
Svar mottatt den 2. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.03.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på lån

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

52

Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Sammenslått partiledd
Grunnet fylkessammenslåingen i 2020 er Partiet De Kristne Akershus, Partiet De Kristne
Buskerud og Partiet De Kristne Østfold sammenslått til Partiet De Kristne Viken.
Sammenslåingen skal ha funnet sted forut for 01.01.2019, slik at de nedlagte partileddene skal
ha vært inaktive gjennom hele året. Det er derfor kun Partiet De Kristne Viken, som nå dekker
den nye fylkeskommunen, som har rapporteringsplikt i 2019.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter BAS21 som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år, og at dette oppbevares i papirformat hos partileddets kasserer. PRU har ikke foretatt
noen stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i
partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og
oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4, hvor partileddet ikke har klart å fremskaffe alle underliggende kvitteringer etterspurt
av PRU (totalt kr. 10 095). Det er videre identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person
tilknyttet partileddet, hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler
en beskrivelse av formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
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Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder refusjon av
utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre viderefakturerte
kostnader, samt kostnader for varer kjøpt fra hovedorganisasjonen (valgkampmateriell
mv).

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, interne overføringer fra sentral partiorganisasjon og bankkontoutskrifter. PRU har
ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av
partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene som nevnt over. Partileddet har
ikke klart å fremskaffe to av elleve etterspurte bilag (totalt kr. 10 095), og PRU kan derfor ikke
vurdere hvorvidt disse kostnadene er gyldige for partileddets aktiviteter.
Bidrag
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PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

20.

Raudt Høyanger

Svar mottatt den 24. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegane av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på tilskudd fra Høyanger kommune
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon
Oversikt over mottatte bidrag

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Excel som regnskapssystem. Departementet legger
til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk av
regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere å anskaffelse et ITbasert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
ti år og at dette oppbevares i papirformat hjemme hos partileder. PRU har ikke foretatt noen
stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i
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partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og
oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4, hvor partileddet ikke har klart å fremskaffe én av de etterspurte kvitteringene (kr. 2
188).
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet er satt opp etter et kontantprinsipp, og ikke etter prinsippene i § 3-2.

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er ikke identifisert noen avvik mellom partileddets inntekter og kostnader og
kategoriseringen i henhold til partiloven § 19 og § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
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Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på tilskudd fra Høyanger kommune,
interne overføringer fra sentral partiorganisasjon, oversikt over bidrag og bankkontoutskrifter.
PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller
periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene som nevnt over. Partileddet har
ikke klart å fremskaffe ett av fem etterspurte bilag (totalt kr. 2 188), og PRU kan derfor ikke
vurdere hvorvidt denne kostnaden er gyldig for partileddets aktiviteter.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

21. Rindal Senterparti
Svar mottatt den 7. desember 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.10.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
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Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Excel som regnskapssystem. Departementet legger
til grunn at partiledd med under 600 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk av
regneark, men oppfordrer også partiledd med færre bilag om å vurdere å anskaffelse et ITbasert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har under 100 bilag.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
ti år og at dette oppbevares i papirformat. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos
partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b
basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Partileddet benytter avvikende regnskapsår (01.01.2019-31.10.2019) og ikke
kalenderåret, jf. § 3-4.

-

Årsregnskapet er satt opp etter et kontantprinsipp, og ikke etter prinsippene i § 3-2.

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 . Det er
derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og partileddets klassifisering av
anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler en separat oppstilling for balanse etter § 3-7.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet per 31.12.2019 avviker fra bankkontoutskrift med kr. 2 517.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er identifisert avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019. Innberettede inntekter er kr. 7 828 lavere enn regnskapet, og
innberettede kostnader er kr. 5 783 lavere enn regnskapet.
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Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder refusjon av
utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre viderefakturerte
kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell oppmerksomhet. PRU har
ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

22. Rødt Bergen
Svar mottatt den 9. februar 2021, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
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-

Årsregnskap for 2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskudd fra Bergen
kommune
Samtlige regnskapsbilag for 2019

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Accountpro som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i elektronisk format. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll
hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og
§ 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4, hvor enkelte kvitteringer mangler for regnskapsførte kostnader. Det er også
identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet, hvor vedkommende
ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse av formålet for
varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler flere noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler en
bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg til
relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
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Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er identifisert avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019. Totale innberettede inntekter til SSB er kr. 289 436, mot kr. 1 018 479 i
regnskapet. Partileddet opplyser at differansen skyldes at støtte fra Bergen kommune ikke er
inkludert i innberetningen til SSB. Når det korrigeres for denne støtten er differanse mellom
regnskapet og innberettet til SSB kr. 40 618.
Totale innberettede kostnader til SBB er kr. 216 408, mot kr. 1 105 621 i regnskapet. Partileddet
opplyser at differansen skyldes at utgifter til bystyregruppen ikke er innrapportert.
Det er også identifisert avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet. Totalt innberettede eiendeler er kr. 701 530, mot kr. 567 784 i regnskapet. Totalt
innberettet gjeld er kr. 544 136, mot kr. 410 389 i regnskapet. Partileddet opplyser at
tilgodehavende mot andre partiledd i regnskapet føres som eiendeler, mens i innrapporteringen
føres det som en reduksjon i gjeld (nettoføres). Nettoeffekten av føringene er 0.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er ikke identifisert noen avvik mellom partileddets inntekter og kostnader og
kategoriseringen i henhold til partiloven § 19 og § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskudd fra Bergen kommune og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen
vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets
inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene som nevnt over. Partileddet
mangler underliggende kvitteringer for totalt fem av syv kontrollerte bilag (totalt kr. 3 329), og
PRU kan derfor ikke vurdere hvorvidt disse kostnadene er gyldige for partileddets aktiviteter.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
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Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

23. Rødt Troms og Finnmark
Svar mottatt den 5. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vurderinger:
Sammenslått partiledd
Rødt Troms og Finnmark ble stiftet 14.07.2020 i henhold til Foretaksregisteret, og partileddet
bekrefter at det ikke var noen aktivitet i 2019. Partileddet er stiftet med hensikt om å dekke den
nye fylkeskommunen i 2020. De tidligere partileddene for Troms og Finnmark eksisterte derfor
hver for seg frem til tidspunktet for sammenslåing 14.07.2020. PRU har kontrollert at disse
partileddene har overholdt sin innberetningsplikt for 2019, da forpliktelsen gjelder fram til det
aktuelle partileddet har vært nedlagt eller inaktivt gjennom et helt regnskapsår. Vi har
imidlertid ikke kontrollert selve innberetningen eller utført øvrige kontrollhandlinger knyttet til
disse partileddene da de ikke er med i utvalget som er plukket ut for rutinekontroll.
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
PRU har fått opplyst fra partileddets kontaktperson at partileddet ikke har hatt noen bankkonto
i 2019 og at partileddet ikke har hatt samlede inntekter i 2019 som overstiger kr. 12 000 etter
fradrag for all offentlig støtte. Partileddet har dermed ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt
og innberetningsplikt i 2019, jf. partiloven § 18, tredje ledd.
Forenklet innberetning
Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2019 da partileddet er unntatt fra
plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.
Signering av innberetning
Den forenklede innberetningen er signert av partileddets leder og et annet styremedlem som
angitt i partiloven § 21, annet ledd.
Bidrag
PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for valgkampbidrag i partiloven
§ 18, fjerde ledd, basert på forespurte opplysninger.

62

Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris (herunder naturalytelser i form av reiser, seminarer, middager
mv.).

24. Rogaland Høyre
Svar mottatt den 13. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på lån og fordringer

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Visma Mammut som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i papirformat. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos
partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b
basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
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-

Deler av anskaffede midler og forbrukte midler er ført netto og følger ikke prinsippet om
bruttoføring etter § 3-2 første ledd e).

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er identifisert avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019. Totale innberettede inntekter til SSB er kr. 6 469 018, mot kr. 2 930
808 i regnskap. Totale innberettede kostnader til SSB er kr. 6 701 975, mot kr. 3 163 765 i
regnskap. Partileddet opplyser at differansen skyldes at felleskostnader som også gjelder andre
partiledd blir viderefakturert først etter innrapportering til SSB, og at regnskapet i 2019 i er
nettoført (og ikke bruttoført i henhold til loven). Partileddet opplyser videre at regnskapet fra
2020 har blitt bruttoført.
Det er ikke identifisert vesentlige avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke er kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
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-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder refusjon av
utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre viderefakturerte
kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell oppmerksomhet. PRU har
ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag angitt i partiloven § 20
eller for valgkampbidrag i partiloven § 18, fjerde ledd som ikke er innberettet til SSB.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

25. Senterungdommen i Viken
Svar mottatt den 14. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Protokoll fra stiftelsesmøte 20. desember 2019.

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Sammenslått partiledd
Senterungdommen Viken ble stiftet 20.12.2019 i henhold til protokoll/stiftelsesdokument.
Partileddet er stiftet med hensikt om å dekke den nye fylkeskommunen i 2020, men det har ikke
vært noen aktivitet i partileddet i 2019. De tidligere partileddene for Akershus, Buskerud og
Østfold eksisterte derfor hver for seg frem til tidspunktet for sammenslåing 01.01.2020. PRU
har kontrollert at disse partileddene har overholdt sin innberetningsplikt for 2019, da
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forpliktelsen gjelder fram til det aktuelle partileddet har vært nedlagt eller inaktivt gjennom et
helt regnskapsår. Vi har imidlertid ikke kontrollert selve innberetningen eller utført øvrige
kontrollhandlinger knyttet til disse partileddene, da de ikke er med i utvalget som er plukket ut
for rutinekontroll.
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
PRU har fått opplyst fra partileddets kontaktperson at partileddet ikke har hatt noen bankkonto
i 2019 og at partileddet ikke har hatt samlede inntekter i 2019 som overstiger kr. 12 000 etter
fradrag for all offentlig støtte. Partileddet har dermed ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt
og innberetningsplikt i 2019, jf. partiloven § 18, tredje ledd.
Forenklet innberetning
Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2019 da partileddet er unntatt fra
plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.
Signering av innberetning
Den forenklede innberetningen er signert av partileddets leder og et annet styremedlem som
angitt i partiloven § 21, annet ledd.
Bidrag
PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for valgkampbidrag i partiloven
§ 18, fjerde ledd, basert på forespurte opplysninger.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris (herunder naturalytelser i form av reiser, seminarer, middager
mv.).

26. Smøla Venstre
Svar mottatt den 10. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskuddsbrev fra Smøla
kommune
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon
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Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
PRU har gjennomgått partileddets bankutskrifter som bekrefter at partileddet ikke har hatt
samlede inntekter for 2019 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.
Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2019, jf.
partiloven § 18, tredje ledd.
PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum ti år og at
dette oppbevares i papirformat hjemme hos kasserer. I partiportalen ser man at partileddet ikke
har hatt innberetnings- og oppbevaringsplikt de siste fem årene.
Forenklet innberetning
Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2019 da partileddet er unntatt fra
plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.
Signering av innberetning
Den forenklede innberetningen er signert av partileddets leder og et annet styremedlem som
angitt i partiloven § 21, annet ledd.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris (herunder naturalytelser i form av reiser, seminarer, middager
mv.).

27. Telemark Senterparti
Svar mottatt den 28. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland
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-

Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på leverandørgjeld og kundefordringer

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Visma Global som regnskapssystem.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4, hvor hvor partileddet ikke har klart å fremskaffe to av de etterspurte kvitteringene
(totalt kr. 4 120). Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet
partileddet, hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en
beskrivelse av formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Deler av anskaffede midler og forbrukte midler er ført netto og følger ikke prinsippet om
bruttoføring etter § 3-2, første ledd e).

-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet inneholder ingen noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler således
en bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg
til relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
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Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke er kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder innsamlinger fra andre lokallag i forbindelse med valgkamp.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder overføring av
fylkeskommunal støtte. Slike overføringer skal føres som en kostnad under denne posten
og ikke redusere inntektene.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB utover
nettoføringen av mottatt fylkeskommunal støtte som er utbetalt videre til andre partilag.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene som nevnt over. Partileddet har
ikke klart å fremskaffe to av 15 etterspurte bilag (totalt kr. 4 120), og PRU kan derfor ikke
vurdere hvorvidt disse kostnadene er gyldige for partileddets aktiviteter.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
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Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).
30. Troms og Finnmark SV
Svar mottatt den 30. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskuddsbrev fra Troms
fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune
Oversikt over mottatte bidrag

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på kundefordringer.

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Sammenslått partiledd
Grunnet fylkessammenslåingen i 2020 ble Troms SV og Finnmark SV sammenslått til Troms og
Finnmark SV den 16.02.2019. I praksis er organisasjonsnummeret til Troms SV blitt videreført
med sikte på å dekke hele den nye fylkeskommunen. Rapporteringsplikten til nedlagte partilag
består imidlertid fram til partileddet har vært nedlagt eller inaktivt gjennom et helt regnskapsår,
og partileddet må derfor rapportere for den delen av regnskapsåret da det har vært i virksomhet.
PRU har derfor kontrollert at Finnmark SV har overholdt sin innberetningsplikt for 2019. Vi har
imidlertid ikke kontrollert selve innberetningen eller utført øvrige kontrollhandlinger da dette
partileddet ikke er med i utvalget som er plukket ut for rutinekontroll. Siden Troms SV har
fortsatt med samme organisasjonsnummer, men nå slik at det dekker den nye store
fylkeskommunen, er det tilstrekkelig at det rapporterer én gang for regnskapsåret 2019.
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Rapporteringen til Troms og Finnmark SV inkluderer derfor også inntekter og kostnader for
Troms SV som er påløpt forut for sammenslåing i 2019.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Visma eAccounting Smart som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i papirformat på partikontoret i Honningsvåg. PRU har ikke
foretatt noen stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på
bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om
regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4, hvor partileddet ikke har klart å fremskaffe to av de etterspurte kvitteringene (totalt
kr. 7 800). Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet,
hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse av
formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9. Det er også identifisert avvik knyttet til
reise- og oppholdsutgifter hvor det ikke er spesifisert hva formålet med reisen har vært og hvilke
arrangement den reisende har deltatt på, jf. partilovforskriften § 4-11.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler flere noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler en
bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg til
relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
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Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder tilskudd og kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for
eksempel på sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet. Det samme gjelder
innbetaling av egenandel og kostnadsrefusjoner fra andre partiledd når man får hele
eller deler av et utlegg tilbakebetalt.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder refusjon av
utlegg som et annet partiledd har hatt (for felles arrangement) og andre viderefakturerte
kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskudd fra Troms fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune og
bankkontoutskrifter. Partileddet har rapportert kr. 3 507 for mye i offentlig støtte (har
rapportert kr. 279 102 i statlig støtte, mens faktisk mottatt er kr. 275 595). Videre har
partileddet rapportert kr. 36 532 for lite i fylkeskommunal støtte (har rapportert kr. 712 461 i
fylkeskommunal støtte, mens faktisk mottatt er kr. 748 994).
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene som nevnt over. Partileddet har
ikke klart å fremskaffe to av elleve etterspurte bilag (totalt kr. 7 800), og PRU kan derfor ikke
vurdere hvorvidt disse kostnadene er gyldige for partileddets aktiviteter.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
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Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

28.Trøndelag FrP
Svar mottatt den 27. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskuddsbrev fra
Trøndelag fylkeskommune
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Dokumentasjon på leverandørgjeld og fordringer

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Visma.net ERP som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i elektronisk format. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll
hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og
§ 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
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-

Årsregnskapet mangler noteopplysninger om:
-

Noteopplysning som viser kostnader spesifisert etter art, jf. § 3-10
Noteopplysning om midler til gode og gjeldsposter, jf. § 3-11
Noteopplysning om antall betalende medlemmer, jf. § 3-13, andre ledd

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kostnadsrefusjoner fra andre partiledd når man får hele eller deler
av et utlegg tilbakebetalt.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 20 a:
-

Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til
andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder overføring av
medlemskontingenter, refusjon av utlegg som et annet partiledd har hatt og andre
viderefakturerte kostnader.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet
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noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets
inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell oppmerksomhet. PRU har
ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

29. Unge Høyres Landsforbund
Svar mottatt den 13. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok og saldobalanse for perioden 01.12.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.12.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon
Oversikt over mottatte bidrag

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner
Oversikt over kontingentbetalinger fra medlemmer
Oversikt over naturalytelser
Revisjonsberetning for 2019

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
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Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partiet benytter Visma Global som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares både i papirformat pg elektronisk (i Visma.net dokumentsenter).
PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd
på bestemmelsene i partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om
regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4. Det er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet,
hvor det mangler en beskrivelse av formålet for varen/tjenesten i utfylt utleggskjema, jf.
partilovforskriften § 4-9. Det er også identifisert avvik knyttet til reise- og oppholdsutgifter kjøpt
med kredittkort hvor det ikke er spesifisert hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen
har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på, jf. partilovforskriften § 4-11.
Årsregnskapet
PRU har innhentet og kontrollert revisjonserklæringen for 2019, jf. partiloven § 21 a. Partiets
eksterne revisor har avgitt beretning uten merknader og med en positiv konklusjon om at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet mangler noteopplysninger om:
-

Noteopplysning om bidrag og bidragsytere, jf. § 3-9
Noteopplysning om midler til gode og gjeldsposter, jf. § 3-11
Noteopplysning om pensjonsforpliktelser, jf. § 3-16

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader
til SSB og årsregnskapet for 2019.
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Det er heller ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom partileddets innberetning av
balanseposter og årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Kompensasjon av merverdiavgift og reisetilskudd fra Arendalsuka er ikke kategorisert
riktig i innberetningen til SSB, da dette skulle vært kategorisert under post c) “Annen
offentlig støtte”, jf. § 19, annet ledd punkt c). Alle utbetalinger fra offentlig organ, som
ikke er tatt med under post a) eller b) i innberetningen til SSB, skal tas med under post
c). Det er det utbetalende organets juridiske form som avgjør om det er offentlig støtte.

Det er ikke identifisert noen avvik mellom innrapporterte kostnader og kategoriseringen i
henhold til partiloven § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statstilskudd fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, interne overføringer fra sentral partiorganisasjon, oversikt over
medlemskontingenter, oversikt over bidrag og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen
vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets
inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene ved utlegg og reiseutgifter som
nevnt over, jf. partilovforskriften § 4-9 og § 4-11. PRU har ikke identifisert noen kostnader som
ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
Bidrag
PRU har identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag i partiloven § 20 og for
valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd, som ikke er innberettet særskilt. Det aktuelle bidraget er fra
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (kr. 1 156 736). I innberetningen til
SSB er bidraget kategorisert under post n) “Bidrag fra andre organisasjoner, foreninger og
sammenslutninger, institusjoner, stiftelser og fond”, men identitet og verdi er ikke rapportert
særskilt.
PRU har videre mottatt en Excel oversikt over varer, tjenester og andre tilsvarende ytelser som
partileddet har mottatt vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder
naturalytelser i form av reiser, seminarer, middager mv.). Fra oversikten ser man at minst en
bidragsyter overstiger terskelverdien for valgkampbidrag, hvor verdi og identitet burde vært
innberettet særskilt:
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-

Industri Energi, som har dekket “industritur” til Nord Norge for to medlemmer (totalt
kr. 19 000).

I Excel oversikten er det også oppgitt flere bidragsytere hvor bidragets størrelse ikke er estimert,
herunder dekning av reiseugifter fra Tankesmien Agenda AS, Rederiforbundet, Støttekomiteen
til Vest-Sahara og Norsk Olje og Gass. Fra korrespondanse med partiet og ettersendt
dokumentasjon fremgår det imidlertid at det kun er følgende bidragsyter som har oversteget
grensen for valgkampbidrag:
-

Norsk Olje og Gass, som har dekket tur til Stord for syv medlemmer (05.03.2019).
Mottatt dokumentasjon viser at Norsk Olje og Gass har betalt kr. 3 228 per reisedeltaker,
totalt kr. 22 599 for syv deltakere.

Partileddet har også oppgitt at NORAD har dekket ukestur til Libanon for nestleder
(18.03.2019-23.03.2019). Verdien av denne ytelsen vurderes som offentlig støtte og burde vært
regnskapsført og innberettet til SSB under post c) “Annen offentlig støtte”, jf. § 19, annet ledd
punkt c).
PRU har videre identifisert to ulovlige bidrag mottatt fra utenlandsk giver, jf. § 17 a, annet ledd
punkt b):
-

Medlemsorganisasjonen Youth of the European People's Party (YEPP) har dekket
kostnader for totalt seks medlemmer til diverse turer (Wien, Valencia, Kiev og Praha).
Flybilletter og deltakeravgift er betalt av partileddet selv.

-

Den svenske ambassaden i Oslo har dekket to middager for partiets nestleder
(25.02.2019 og 26.03.2019).

PRU har ikke fått oppgitt verdien av bidragene fra YEPP, kun fra den svenske ambassaden (kr. 1
750). Partileddet har ikke tilbakebetalt verdien av de ulovlige bidragene til giver per 31.12.2019,
jf. § 17 a, fjerde ledd.

30.

Vestfold og Telemark KrF

Svar mottatt den 3. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.04.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
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-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Sammenslått partiledd
Grunnet fylkessammenslåingen i 2020 ble Vestfold KrF og Telemark KrF sammenslått til
Vestfold og Telemark KrF den 01.04.2019. I praksis er organisasjonsnummeret til Telemark KrF
blitt videreført med sikte på å dekke hele den nye fylkeskommunen. Forpliktelsene til nedlagte
partilag består imidlertid fram til partileddet har vært nedlagt eller inaktivt gjennom et helt
regnskapsår, og partileddet må derfor rapportere for den delen av regnskapsåret da det har vært
i virksomhet. PRU har derfor kontrollert at Vestfold KrF har overholdt sin innberetningsplikt for
2019. Vi har imidlertid ikke kontrollert selve innberetningen eller utført øvrige
kontrollhandlinger da dette partileddet ikke er med i utvalget som er plukket ut for
rutinekontroll. Siden Telemark KrF har fortsatt med samme organisasjonsnummer, men nå slik
at det dekker den nye store fylkeskommunen, er det tilstrekkelig at det rapporterer én gang for
regnskapsåret 2019. Rapporteringen til Vestfold og Telemark KrF inkluderer derfor også
inntekter og kostnader for Telemark KrF som er påløpt forut for sammenslåing i 2019.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Tripletex som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i elektronisk format. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll
hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 a og
§ 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4, hvor partileddet ikke har klart å fremskaffe alle underliggende kvitteringer etterspurt
av PRU (totalt kr. 2 000).
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Deler av anskaffede midler og forbrukte midler er ført netto og følger ikke prinsippet om
bruttoføring etter § 3-2 første ledd e).
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-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler flere noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler en
bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg til
relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten
vesentlige avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er identifisert avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019. Innberettede inntekter er kr. 1 043 897, mot kr. 1 030 712 i regnskapet.
Innberettede kostnader er kr. 1 263 950, mot kr. 1 506 703 i regnskapet. Partileddet opplyser at
differansene er en konsekvens av konsolideringen av regnskapet til Vestfold KrF, hvor
balanseendringer som følge av konsolideringen er resultatført som overføringer til/fra andre
partiledd i innberetningen til SSB.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet, samt kostnadsrefusjoner fra andre
partiledd når man får hele eller deler av et utlegg tilbakebetalt. Slike kostnadsrefusjoner
skal føres som en inntekt under denne posten og ikke redusere kostnadene.

Det er ikke identifisert noen avvik mellom innrapporterte kostnader og kategoriseringen i
henhold til partiloven § 20 a utover de overføringene fra andre partiledd som er ført som en
kostnadsreduksjon.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
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Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene som nevnt over. Partileddet har
ikke klart å fremskaffe ett av seks etterspurte bilag (totalt kr. 2 000), og PRU kan derfor ikke
vurdere hvorvidt disse kostnadene er gyldige for partileddets aktiviteter.
Bidrag
PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,
eller for valgkampbidrag i § 18, fjerde ledd.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).

31. Vestland Arbeidarparti
Svar mottatt den 14. oktober 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Saldobalanse per 31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og tilskudd fra
fylkeskommuner
Dokumentasjon på interne overføringer fra andre partiledd
Oversikt over mottatte bidrag

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
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Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Sammenslått partiledd
Grunnet fylkessammenslåingen i 2020 ble Hordaland Arbeiderparti og Sogn & Fjordane
Arbeiderparti sammenslått til Vestland Arbeiderparti i 2019. I praksis ble
organisasjonsnummeret til Hordaland Arbeiderparti videreført med sikte på å dekke hele den
nye fylkeskommunen 03.03.2019. Rapporteringsplikten til nedlagte partilag består imidlertid
fram til partileddet har vært nedlagt eller inaktivt gjennom et helt regnskapsår, og partileddet
må derfor rapportere for den delen av regnskapsåret da det har vært i virksomhet. Fra
bankutskrifter og annen regnskapsdokumentasjon ser man at det har vært aktivitet i Sogn &
Fjordane Arbeiderparti frem til årslutt 2019, og ifølge Foretaksregisteret ble dette partileddet
først nedlagt 19.12.2019. PRU har derfor kontrollert at Sogn & Fjordane Arbeiderparti har
overholdt sin innberetningsplikt for 2019. Vi har imidlertid ikke kontrollert selve
innberetningen eller utført øvrige kontrollhandlinger da dette partileddet ikke er med i utvalget
som er plukket ut for rutinekontroll. Siden Hordaland Arbeiderparti har fortsatt med samme
organisasjonsnummer, men nå slik at det dekker den nye fylkeskommunen, er det tilstrekkelig
at det rapporterer én gang for regnskapsåret 2019.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter Mammut som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette både oppbevares elektronisk og i papirformat. PRU har ikke foretatt noen
stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i
partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og
oppbevaringsplikt.
Årsregnskapet
PRU har identifisert følgende avvik mellom partileddets årsregnskap og
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3:
-

Årsregnskapet følger ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter § 3-6 og for
balanse etter § 3-7. Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og
partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

-

Årsregnskapet mangler flere noteopplysninger, jf. § 3-8. Partileddet mangler en
bekreftelse på at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og forskriften, i tillegg til
relevante krav om opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten
vesentlig avvik.
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Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er identifisert avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019. Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 1 480 475, mens
innberetningen til SSB viser et overskudd på kr. 2 564 098. Differansen en konsekvens av
konsolideringen av regnskapet til Sogn & Fjordane Arbeiderparti. Den inngående balansen per
01.01.2019 i innberetningen til SSB inkluderer kun tall fra det videreførte partileddet Hordaland
Arbeiderparti (og ikke fra Sogn & Fjordane Arbeiderparti). Endringen i formålskapital som følge
av konsolideringen er derfor blitt resultatført (som overføringer til/fra andre partiledd), slik at
resultatet og endringen i formålskapital skal stemme overens i innberetningen til SSB.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
-

Mottatt “partiskatt” fra partileddets folkevalgte er ikke kategorisert riktig i
innberetningen til SSB. Denne inntekten skal føres under posten “bidrag fra
privatpersoner”, jf. § 19, annet ledd punkt i).

-

Partileddet har kategorisert kr. 729 438 for lite i offentlig støtte (tilskuddsbrev og
bankkontoutskrifter viser at det totalt er utbetalt kr. 4 407 083 fra Hordaland
Fylkeskommune, mens kun kr. 3 677 645 av dette beløpet har blitt ført som offentlig
støtte), jf. § 19, annet ledd punkt c). Alle utbetalinger fra offentlig organ, som ikke er tatt
med under post a) eller b) i innberetningen til SSB, skal tas med under post c).

Det er ikke identifisert noen avvik mellom innrapporterte kostnader og kategoriseringen i
henhold til partiloven § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland, tilskuddsbrev fra fylkeskommuner, interne overføringer fra andre partilag, oversikt
over bidrag og bankkontoutskrifter. Utover feil i kategoriseringen av inntekter som nevnt over,
har PRU ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller
periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell oppmerksomhet. PRU har
ikke identifisert noen kostnader som ikke kan anses som gyldige for virksomheten.
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Bidrag
PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag angitt i partiloven § 20
eller for valgkampbidrag i partiloven § 18, fjerde ledd som ikke er innberettet til SSB.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.)

32. Viken SV
Svar mottatt den 3. november 2020, etter henvendelse fra PRU den 12. oktober 2020. Det var
partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.
Vi har mottatt følgende regnskapsmateriale:
-

Årsregnskap for 2019
Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 10.02.2019-31.12.2019
Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2019-31.12.2019
Dokumentasjon på statstilskudd fra Fylkesmannen i Vestland

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:
-

Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.
Vurderinger:
Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Samlede inntekter for 2019 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har
derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.
Sammenslått partiledd
Grunnet fylkessammenslåingen i 2020 ble Akershus SV, Buskerud SV og Østfold SV
sammenslått til Viken SV den 10.02.2019. I praksis er organisasjonsnummeret til Akershus SV
blitt videreført med sikte på å dekke hele den nye fylkeskommunen. Forpliktelsene til nedlagte
partilag består imidlertid fram til partileddet har vært nedlagt eller inaktivt gjennom et helt
regnskapsår, og partileddet må derfor rapportere for den delen av regnskapsåret da det har vært
i virksomhet. PRU har derfor kontrollert at Buskerud SV og Østfold SV har overholdt sin
innberetningsplikt for 2019. Vi har imidlertid ikke kontrollert selve innberetningen eller utført
øvrige kontrollhandlinger da disse partileddene ikke er med i utvalget som er plukket ut for
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rutinekontroll. Siden Akershus SV har fortsatt med samme organisasjonsnummer, men nå slik
at det dekker den nye store fylkeskommunen, er det tilstrekkelig at det rapporterer én gang for
regnskapsåret 2019. Man har likevel valgt å rapportere inntekter og kostnader for Akershus SV
som er påløpt forut for sammenslåing i 2019 separat.
Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har fått opplyst at partileddet benytter 24seven som regnskapssystem.
Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsmateriale i minimum
fem år og at dette oppbevares i både elektronisk format og papirformat. PRU har ikke foretatt
noen stedlig kontroll hos partileddet, men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i
partiloven § 18 a og § 18 b basert på forespurte opplysninger om regnskapssystem og
oppbevaringsplikt.
PRU har imidlertid funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften
kapittel 4, hvor hvor partileddet ikke har klart å fremskaffe én av de etterspurte kvitteringene
(totalt kr. 880).
Årsregnskapet
Det er ikke identifisert noen avvik mellom partileddets årsregnskap og regnskapsbestemmelsene
i partilovforskriften kapittel 3.
Bankavstemming
Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2019 uten avvik.
Signering av innberetning
Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven
§ 21, annet ledd.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og
årsregnskapet for 2019.
Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og
årsregnskapet.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
Det er identifisert avvik mellom innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold til
partiloven § 19:
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-

Deler av overføringer fra andre partiledd er ikke kategorisert riktig i innberetningen til
SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre partiledd omfatter alle
innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn under
partiloven, herunder kontingenter som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på
sentralt nivå, og deretter utbetalt til partileddet. Det samme gjelder kostnadsrefusjoner
fra andre partiledd når man får hele eller deler av et utlegg tilbakebetalt.

Det er ikke identifisert noen avvik mellom innrapporterte kostnader og kategoriseringen i
henhold til partiloven § 20 a.
Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Fylkesmannen i
Vestland og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet noen vesentlige avvik på fullstendigheten,
nøyaktigheten eller periodiseringen av partileddets inntekter i innberetningen til SSB.
PRU har videre avstemt et utvalg kostnader mot underliggende bilag. Ved gjennomgang av
kostnader og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell
oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene som nevnt over. Partileddet har
ikke klart å fremskaffe ett av syv etterspurte bilag (totalt kr. 880), og PRU kan derfor ikke
vurdere hvorvidt disse kostnadene er gyldige for partileddets aktiviteter.
Bidrag
PRU har ikke identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag angitt i partiloven § 20
eller for valgkampbidrag i partiloven § 18, fjerde ledd som ikke er innberettet til SSB.
Partileddet bekrefter at det ikke er mottatt noen varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser
vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av
reiser, seminarer, middager mv.).
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4. Oppsummering - generelle vurderinger og anbefalinger
4.1 Innledning
Mange at de svakheter og brudd på bestemmelser som er avdekket ved denne kontrollen er av
samme karakter som det som tidligere kontroller har påpekt. Dette tyder på at det fremdeles er
et betydelig veiledningsbehov blant mange av partileddene. PRU står fremdeles ved de
synspunkter og anbefalinger som ble fremmet i forrige rapport.
4.2 Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt
Ved gjennomgang av bankutskrifter har PRU kontrollert hvilke partier og partiledd som hadde
regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18. Av de 35 utvalgte
partileddene er det totalt seks partiledd som ikke har hatt samlede inntekter for 2019 som
overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte. Øvrige partiledd har hatt
regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2019.
Sammenslåtte partiledd
Grunnet regionsreformen, hvor 19 fylker er redusert til elleve i 2020, ser vi at flere fylkespartier
valgte å fusjonere i 2019 eller tidligere for å dekke den nye store fylkeskommunen. Spørsmålet
knyttet til innberetningsplikt for de “gamle” partileddene er behandlet i PLNs tolkningsuttalelse
av 20. mars 20171, som angir at “forpliktelsene består fram til partileddet har vært nedlagt eller
inaktivt gjennom et helt regnskapsår”.
Av de 35 utvalgte partileddene i årets rutinekontroll er det totalt åtte “nye” fusjonerte
fylkespartier som er dannet i forbindelse med fylkessammenslåingen per 01.01.2020 (i tillegg til
to partilag som tidligere er dannet for å dekke Trøndelag fylkeskommune fra og med
sammenslåing 01.01.2018).
-

To av disse er nystiftede, hvor det er levert forenklet innberetning da det ikke skal ha
vært noen aktivitet i 2019. Disse er stiftet med hensikt om å dekke den nye
fylkeskommunen fra og med 2020. De “gamle” partileddene hadde også
rapporteringsplikt da disse eksisterte hver for seg ut året 2019.

-

For to av de andre skal fusjon ha funnet sted forut for 01.01.2019. Da de nedlagte
partileddene skal ha vært inaktive gjennom hele året er det kun det “nye” utvalgte
partileddet som har hatt rapporteringsplikt i 2019.

-

De siste fire gjennomførte fusjon i løpet av 2019. Dette ble i praksis gjennomført ved å
videreføre et av de eksisterende organisasjonsnumrene. Siden sammenslåingen ble

1

https://www.partilovnemnda.no/Documents/Partilovnemnda/Vedtak/2017%20%20Tolkningsuttalelse%20revidert%20ver%20%20%C3%98konomirapportering%20n%C3%A5r%20partiledd%20sl%C3%A5r%20seg%20sammen%20ved%20sa
mmenslutning%20av%20kommuner%20fylkeskommuner.pdf
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gjennomført midt i året har det vært aktivitet og rapporteringsplikt hos samtlige nedlagte
partilag. Da det ene partileddet er videreført med samme organisasjonsnummer, men nå
slik at det dekker den nye store fylkeskommunen, har det vært tilstrekkelig at det
rapporterer én gang for regnskapsåret 2019, jf. PLNs tolkningsuttalelse av 20. mars
2017. Vi ser allikevel at en av de utvalgte har valgt å rapportere inntekter og kostnader
for det videreførte partileddet som er påløpt forut for sammenslåing i 2019 separat.
Det har ikke dukket opp noen problemstillinger knyttet til nystiftede partiledd uten aktivitet
eller hvor fusjon har funnet sted forut for regnskapsåret. PRU ser imidlertid at det har vært
utfordringer knyttet til innrapportering hos de som har valgt å fusjonere midt i regnskapsåret.
For to av disse er det identifisert vesentlige avvik mellom innrapporteringen til SBB og
årsregnskapet. Grunnen til avvik skyldes at den inngående balansen i SBB rapporteringen kun
inkluderer tall fra det partileddet hvor organisasjonsnummeret er blitt videreført. Endringen i
formålskapital som følge av konsolideringen er derfor blitt feilaktig resultatført, slik at resultatet
og endringen i formålskapital skal stemme overens i innberetningen til SSB.
4.3 Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring
PRU har vurdert hvorvidt opplysninger om regnskapssystem og oppbevaring av
regnskapsmateriale og annen dokumentasjon er i henhold til bestemmelsene i partiloven,
jf. §§ 18 a og 18 b. Herunder har vi vurdert om det foreligger eventuelle brudd på
bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 4.
Regnskapssystem
PRU ser at omtrent halvparten av de kontrollerte partileddene benytter manuelle regneark som
regnskapssystem (eksempelvis Excel). Ifølge departementets “Veileder/merknader til
partilovforskriften kapittel 3, 4 og 5, av 5.2.2014” (Veileder til partilovforskriften), “bør”
elektroniske regneark “kunne godtas” for partiledd med få transaksjoner og hvor bokføringen
“ellers er oversiktlig og lett kontrollerbar”. Departementet legger til grunn at partier og partiledd
med under 600 bilag i året kan gjennomføre bokføringen ved bruk av regneark, men oppfordrer
også partiledd med færre bilag om å vurdere å anskaffe et IT-basert regnskapsprogram, fordi det
vil forenkle regnskaps- og bokføringen vesentlig, jf. Veileder til partilovforskriften. Veilederen
sier samtidig at partier og partiledd med “mer enn 600 transaksjoner pr år må benytte et ITbasert standard regnskapsprogram” som grunnlag for bokføringen. Samtlige av de kontrollerte
partilagene som benytter manuelle regneark hadde mindre enn 600 bilag i 2019.
Det er verdt å merke seg at Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber med å utvikle
et eget regnskapssystem for de politiske partiene i Norge som skal forenkle regnskapsførsel,
bokføring og innberetning. Regnskapssystemet skal være frivillig å benytte, men fra PRUs
erfaring vil trolig mange ta i bruk dette systemet da et slikt IT-basert system har vært etterlyst av
flere på fylkes- og kommunenivå både under årets og tidligere års kontroll.
Oppbevaringsplikt
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Det følger av partiloven § 18 b at regnskapsmaterialet skal oppbevares i fem år etter
regnskapsårets slutt. PRU har ikke foretatt stedlig kontroll, men det er ikke identifisert noen
brudd basert på forespurte opplysninger om oppbevaringsplikt hos noen partiledd.
Bokføring
PRU har identifisert brudd på bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 4 hos
omtrent to tredjedeler av de kontrollerte partiene med bokføringsplikt. Ni av partileddene har
ikke klart å fremskaffe alle etterspurte bilag/kvitteringer. Dette gjelder særlig for reiseregninger
og andre mindre utlegg.
I likhet med funn fra tidligere års rutinekontroller er det særlig avdekket brudd på
bestemmelsene for utlegg og reiseregninger:
-

Det er identifisert mange avvik for kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partileddet,
hvor vedkommende ikke har signert og datert bilaget, og hvor det mangler en beskrivelse
av formålet for varen/tjenesten, jf. partilovforskriften § 4-9.

-

Det er identifisert mange avvik knyttet til reise- og oppholdsutgifter hvor det ikke er
spesifisert hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke
arrangement den reisende har deltatt på, jf. partilovforskriften § 4-11.

PRU ønsker å fremheve fordelene av å benytte et fast skjema for utlegg (utleggsrapport),
hvor formatet er lagt opp på en måte som gjør at de opplysningene for reise- og utleggsrefusjon
som kreves etter partilovforskriften (formål, navn, signatur, dato mv.) kan oppgis. Det er også
viktig at alle underliggende kvitteringer vedlegges. Slike utleggskjema finnes etter vår erfaring
ofte tilgjengelig internt i partiapparatet hos sentral partiorganisasjon.

4.4 Årsregnskap
PRU har kontrollert om regnskapspliktige partier og partiledd har etterlevd
regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 3 ved føring av årsregnskap.
Avvikende regnskapsår
Tre av partileddene benytter avvikende regnskapsår for årsregnskapet 2019, og ikke
kalenderåret. Praksisen strider mot partilovforskriften § 3-4. Regnskapsåret skal samsvare med
innberetningsperioden for inntekter og kostnader i partiloven § 18, annet ledd, fra 1. januar til
31. desember. Avvikende regnskapsår vil, foruten å være i strid med forskriften, føre til at
innberetningsplikten til SSB blir komplisert å oppfylle. Ulike regnskapsår vil også gjøre det
vanskelig å foreta sammenlikninger mellom partier. PRU har derfor gitt tilbakemelding til
disse partileddene om at regnskapsåret skal følge kalenderåret.
Bruk av kontantprinsipp
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I likhet med funn fra tidligere års rutinekontroller ser vi at bruken av “kontantprinsipp”, hvor
inntekter og kostnader resultatføres ved inn- og utbetaling fra bank, fortsatt er utbredt blant
partileddene. Dette gjelder særlig de mindre kommunepartiene. Inntekter skal registreres i den
periode de er “inntjent”, og utgifter registreres senest i den periode de er “påløpt”, jf.
partilovforskriften § 3-2. PRU anbefaler at man bokfører kostnader og inntekter i den
regnskapsmessige perioden de tilhører.Dette innebærer for eksempel at man ikke skal vente
med å bokføre fakturaer som mottas på slutten av året til de betales i januar neste år. Det
samme gjelder inntekter/støtte som er opptjent i fjor men som utbetales påfølgende år.
Føring av regnskap innebærer at alle transaksjoner føres to ganger i regnskapet: Beløpet skal
føres til debet på en konto og til kredit på en annen konto. Slik bokføring etter såkalt “T-kontooppsett” er det mange partiledd som ikke gjør. I stedet består hovedboken hos disse
partileddene kun av resultatføringer ved inn- og utbetalinger fra bank. Disse partileddene har
dermed ingen balanseposter, hvilket leder til periodiseringsfeil ved årsslutt.
Nettoføring
Bruttoføring er viktig for å kunne ivareta hensynet til antikorrupsjon, da prinsippet innebærer at
det er åpenhet rundt alle pengestrømmer. Likevel ser vi at flere partiledd fører deler av
anskaffede og forbrukte midler netto og følger ikke prinsippet om bruttoføring etter § 3-2, første
ledd e).
I likhet med forrige rutinekontroller ser PRU at flere motregner overføringer mellom partiledd
før resultatføring. Dette gjelder særlig ved kostnadsrefusjoner fra andre partiledd når man får
hele eller deler av et utlegg tilbakebetalt. Regelen om bruttoføring innebærer at partiledd som
legger ut for andre organisasjonsenheter, for eksempel ved å betale faktura for et felles
arrangement, skal føre hele beløpet som kostnad og refusjonen fra øvrige enheter som inntekt.
Tilsvarende gjelder om et partiledd mottar offentlig støtte som betales videre til andre enheter,
hvor hele beløpet skal føres som inntekt og videre utbetalinger skal kostnadsføres som
overføringer til andre partiledd.
Oppstillingsplan for resultat og balanse
Det er kun tre av de kontrollerte regnskapspliktige partileddene som følger oppstillingsplanen
for resultat og balanse etter partilovforskriften § 3-6 og § 3-7 fullt ut. Det er derfor store avvik
mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og klassifisering av anskaffede og forbrukte midler i
årsregnskapet hos de fleste partiledd. Mange av partileddene mangler også en separat
oppstilling for balansen.
Frem til Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet et eget regnskapssystem for
de politiske partiene er PRU sin anbefaling at man benytter regnskapsmalene for årsregnskap
som ligger på forsiden til Partiportalen:
https://www.partiportalen.no/no/Rapportering/Regnskapsmaler/
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Malene dekker alle krav som partiloven og partilovforskriften har til årsregnskapets oppsett og
innhold, inkludert noteopplysninger, og vil sikre etterlevelse av regelverket for partier og
partiledd som bruker malene fullt ut.
Noteopplysninger
Alle noteopplysninger etter partilovforskriften § 3-8 til § 3-17 skal legges ved årsregnskapet. Det
er kun ett av de kontrollerte regnskapspliktige partileddene som har fullstendige
noteopplysninger etter partilovforskriften. Dette partileddet er også det eneste som har benyttet
regnskapsmal fra Partiportalen for føring av årsregnskap. Omtrent to tredeler av de kontrollerte
mangler noter totalt, mens resterende kun delvis har oppfylt forskriftens krav til
noteopplysninger. PRU sin anbefaling partileddene er å benytte regnskapsmalene som ligger
på Partiportalen, da disse også inneholder oppsett for noteopplysninger.
Bankavstemming
Det er ikke identifisert noen vesentlige avvik mellom banksaldo i årsregnskapet og
bankkontoutskrift per årsslutt, såkalte åpne poster, hos noen partiledd.
PRU ser imidlertid at det er enkelte av partiledd som fortsatt har bankkonto som er oppført
privat i et av medlemmenes navn da partileddet ikke er en registrert organisasjon. Noen deler
også bank med andre partiledd. I begge tilfeller anbefaler PRU at partileddet registrerer seg og
oppretter bankkonto i eget navn.
I likhet med tidligere år påpeker PRU at det overraskende og kritikkverdig at Staten aksepterer å
overføre offentlige midler som samlet er av betydelig størrelse til privatpersoners bankkonto.
PRU har observert at partileddene generelt har liten grad av arbeidsdeling internt. Hos flere
partiledd er det kun en person som har tilgang til bank. Vi ser også at det er manglende
arbeidsdeling når det kommer til anvisning, attestasjon og betaling av fakturaer. PRU
anbefaler at det som et minimum bør være mer enn en person som har banktilgang. Foruten å
styrke internkontrollen, vil et slikt tiltak også bidra til å motvirke problemer som nå og da har
vist seg å oppstå som følge av at kontoinnehaveren trer ut av styret, flytter, dør mv. Man bør
også innføre dobbel godkjenning i bank, som innebærer at ingen utbetalinger kan finne sted
uten at disse signeres ut av en annen enn den personen som har lagt inn utbetalingsforslaget. Vi
anbefaler videre at samtlige partiledd innfører rutine på at det skal være ulike personer som
godkjenner faktura og utfører utbetaling fra bank.
Revisorerklæring
PRU har innhentet og kontrollert revisjonserklæring for de to hovedorganisasjonene med
revisjonsplikt som er plukket ut i årets rutinekontroll, jf. partiloven § 21 a, første ledd. Ekstern
revisor for begge partier har avgitt beretning uten merknader og med en positiv konklusjon om
at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. PRU sin anbefaling til disse
partiene er å informere revisor om at revisor også skal gi en erklæring om alle
innberetningspliktige forhold etter partiloven kapittel 4, jf. § 21 a, annet ledd.
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4.5 Innberetning
PRU har kontrollert om de innberetningspliktige partileddene har innberettet
regnskapsopplysninger til SSB og om opplysninger om inntekter, kostnader og balansetall er
avstembare med årsregnskapet. Herunder har vi kontrollert hvorvidt innberettede inntekter og
kostnader har vært kategorisert i henhold til partiloven § 19 og § 20 a.
Manglende innberetning til SBB
Det er ingen partiledd i 2019 som ikke har levert innberetning til SSB. Ved gjennomgang av
bankutskrifter for de syv partileddene med forenklet innberetning har PRU kun identifisert ett
partiledd som feilaktig har levert forenklet innberetning til SSB, selv om partileddet hadde over
kr. 12 000 i inntekter etter fradrag for all offentlig støtte og full innberetningsplikt i 2019. PRU
har gitt tilbakemelding til det aktuelle partileddet.
Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning
PRU har identifisert elleve partiledd med avvik mellom innberetningen til SSB og årsregnskapet
i 2019. Fem har vesentlige avvik, hvorav to skyldes utfordringer med innrapportering som følge
av konsolidering i forbindelse med fylkessammenslåing som beskrevet over. Nærmere forklaring
på avvik er gitt under omtalen til hver av de enkelte partileddene i denne rapport.
Kategoriseringen av innberettede inntekter og kostnader
PRU har identifisert 23 partiledd som har kategorisert deler av inntekter og/eller kostnader feil i
innberetningen til SSB, jf. partiloven § 19 og § 20 a.
I likhet med tidligere år ser vi at partileddene særlig har utfordringer med kategoriseringen av
interne overføringer, da nesten samtlige feil i innrapporteringen gjelder denne typen poster.
-

“Overføringer fra andre partiledd” omfatter alle innbetalinger til partileddet fra andre
deler av partiet som faller inn under partiloven. Denne posten inkluderer kontingenter
som er samlet inn av annet partiledd, for eksempel på sentralt nivå, og deretter utbetalt
til partileddet. Det er kun kontingenter som mottas direkte fra medlemmer som skal
føres under posten “kontingenter”. Vi ser også at mange gjør feil ved kategoriseringen av
kostnadsrefusjoner fra andre partiledd når man får hele eller deler av et utlegg
tilbakebetalt. Slike kostnadsrefusjoner skal føres som en inntekt under posten
“overføringer fra andre partiledd” og ikke redusere kostnadene.

-

“Overføringer til andre partiledd” omfatter alle utbetalinger fra partileddet til andre
deler av partiet som faller inn under partiloven, herunder overføring av
medlemskontingenter og annen støtte. Posten inkluderer også refusjon av utlegg som et
annet partiledd har hatt for felles arrangementer og andre viderefakturerte kostnader. Vi
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ser også at mange gjør feil ved kjøp av varer og valgkampmateriell fra sentral
partiorganisasjon, da denne kostnaden også føres som “overføringer til andre partiledd”.
Vi ser også at enkelte partiledd har kategorisert “annen offentlig støtte” under feil post. Det er
det utbetalende organets juridiske form som avgjør om inntekten skal kategoriseres som
offentlig støtte. Momskompensasjon fra Lotteritilsynet og reisetilskudd fra Arendalsuka er
eksempler på inntekter som skal kategoriseres som annen offentlig støtte.
Det er gitt tilbakemelding til de aktuelle partileddene om feil som er gjort.

4.6 Inntekter og kostnader
PRU har kontrollert partileddenes inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon
basert på en vesentlighets- og risikovurdering. Foruten de fem tilfellene hvor det er identifisert
vesentlige avvik mellom årsregnskap og innberetning som nevnt over, har PRU ikke funnet noen
vesentlige avvik ved innberettede inntekter og kostnader hos øvrige partiledd.
Det er ikke funnet vesentlige avvik på fullstendigheten, nøyaktigheten eller periodiseringen av
inntekter, utover feil kategorisering og nettoføring hos enkelte.
Ved gjennomgang av kostnader har PRU kommet over brudd på bokføringsbestemmelsene i
kapittel 4, som beskrevet ovenfor. I de fleste tilfellene hvor partileddene ikke har klart å
fremskaffe alle etterspurte kvitteringer har det vært snakk om mindre kostnader. Verdien av
manglende bilag som er identifisert hos de ni partileddene med brudd har vært fra kr. 800 til kr.
14 903. Hos ett av partileddene er det forøvrig identifisert flere kostnader hvor formål ikke er
tilstrekkelig angitt og hvor PRU stiller spørsmål hvorvidt flere av disse kostnadene er gyldige for
partileddets aktiviteter. Det dreiser seg i stor grad om ulike former for gaver og andre ytelser
som trolig burde vært innberettet som skattepliktige ytelser.
4.7 Bidrag
PRU har undersøkt om det er mottatt noen bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag
angitt i partiloven § 20 eller for bidrag i valgår i partiloven § 18, fjerde ledd som ikke er
innberettet til SSB. Ved vår gjennomgang av partileddenes bankkontoutskrifter har vi kun
funnet ett partiledd med to innberetningspliktige bidrag som ikke er særskilt rapportert med
verdi og identitet, jf. § 18, fjerde ledd. Bidragene som er mottatt av det aktuelle partileddet er
både i form av pengebidrag og naturalytelser.
Det er videre identifisert at to partiledd har mottatt ulovlige bidrag fra utenlandsk giver i form
av naturalytelser, jf. partiloven § 17 a nr. 2. De aktuelle bidragene har vært dekning av
reisekostnader fra europeisk medlemsorganisasjon og utenlandsk “søsterparti”, samt
påspanderte middager ved utenlandsk ambassade i Norge.
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Plikten til særskilt innberetning gjelder både pengebidrag og naturalytelser. PRU anbefaler
derfor at man fører en separat oversikt over alle mottatte naturalytelser gjennom året for å
kunne beregne hvorvidt bidrag per giver overstiger de terskelverdiene som gjelder for
årsrapportene og i valgår. Det er også viktig å be bidragsyter om dokumentasjon på verdi av
mottatte ytelser, da ytelsene ikke kan verdsettes av partileddet selv.
Det er imidlertid verdt å merke seg at ikke alle naturalytelser regnes som inntekt for partiet og
trenger å innberettes. Eksempler på dette er dekning av utgifter ifbm. deltakelse i nyhetsdekning
eller samfunnsdebatt. PRU sin forståelse er at unntaket krever en viss form for aktivitet fra
mottakerens side. Kostnadsdekning for partirepresentanter som er invitert for å belyse et emne
(foredrag, åpen debatt o.l.) regnes normalt ikke som inntekt, mens kostnadsdekning for
partirepresentanter med en mer passiv deltakelse skal regnes som inntekt. PRU ser at det er
mange gråsoner her og anbefaler at man leser PLNs tolkningsuttalelse av 28.05.20202 på
området.
PRU ser at innberetning av naturalytelser generelt er en utfordring for partileddene. Under årets
rutinekontroll har nesten samtlige svart at de ikke har mottatt noen varer, tjenester eller andre
tilsvarende ytelser vederlagsfritt eller til underpris som ikke er regnskapsført. Vi ser imidlertid
at de få som oppgir å ha fått påspandert slike reiser og arrangementer ikke er de eneste som har
mottatt slike ytelser, da også medlemmer fra andre politiske partier har mottatt de samme
godene.
I likhet med fjoråret ser vi at minst ett partiledd har kategorisert partiskatt feil i innberetningen
til SSB. Partiskatt innebærer at partileddets folkevalgte betaler deler av sitt honorar tilbake til
partileddet og skal kategoriseres under posten “bidrag fra privatpersoner”. Størrelsen av mottatt
partiskatt for det aktuelle partileddet oversteg imidlertid ikke terskelveridi for krav om særskilt
innberetning i 2019. PRU har allikevel valgt å nevne forholdet da denne feilen også har vært
påpekt tidligere år.
Under forrige rutinekontroll ble det også nevnt at enkelte partiledd hadde opplevd utfordringer
med å identifisere givere som overfører bidrag via Vipps. Dette ser tilsynelatende ikke ut til å
være et problem lengre basert årets kontroll, da alle partiledd (med unntak av ett) har sendt oss
oppgjørsrapporter med navn på de som har overført midler etter forespørsel fra PRU.

5. Veiledning
I e-posten som gikk ut til partileddene i oktober 2020 ble det understreket at PRU også har som
oppgave å yte veiledning om forståelse av regelverket i medhold av partiloven kapittel 4.
Det var flere som tok kontakt både på telefon og e-post med spørsmål om regelverket, særlig i
forbindelse med gjennomlesning av PRU sitt utkast til omtale som ble sendt til samtlige
partiledd etter utført kontroll. Det ble også gjennomført videomøte med enkelte. De fleste
2

https://www.partilovnemnda.no/Documents/Partilovnemnda/Tolkningsuttalelse%20naturalytelser2.pdf
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ønsket en utdyping av tilbakemeldingspunkter om avvik fra lov og forskrift, og flere informerte
PRU om at tilbakemelding var tatt til etterretning. Spørsmålene dreide seg i stor grad om
påpekte brudd på bokføringsbestemmelsene og kategorisering av annen offentlig støtte, bidrag
og interne overføringer. I tillegg ble det mottatt spørsmål om krav til utleggsrefusjon,
naturalytelser og ulovlige bidrag.
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