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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. Reglene har til formål å sikre

offentlighetens rett til innsyn i finansieringen av politiske partier og partiledd, og å motvirke

korrupsjon (partilovforskriften § 8-1). Fra 1. juni 2022 består PRU av advokat og statsautorisert

revisor Gunnar Holm Ringen (leder), og statsautorisert revisor Petter Tegle Skjærvø (medlem).

Ved brev av 23. juni 2022 fra PLN fikk PRU i oppdrag å gjennomføre rutinekontroll og

veiledning av partier i mellomvalgåret 2022, jf. partiloven § 24 nr. 5.

Kontrollen er den femte rutinekontrollen som gjennomføres av PRU. Sentralt for

rutinekontrollen har vært kontroll av innberettede inntekter og kostnader for regnskapsåret

2021, samt partileddets plikter for øvrig etter lovens kapittel 4 med tilhørende forskrifter og

veileder/merknader til denne.

1.2 Rutinekontroll

PRU ble i oppdragsbrevet bedt om å særskilt vektlegge følgende i årets rutinekontroll:

1. at det er samsvar mellom regnskap og innberetning.



2. at bestemmelsene om regnskaps- og bokføringsplikt er fulgt.

3. at pliktene til registrering og krav til regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring av

regnskapsdokumentasjon er ivaretatt.

4. at hovedorganisasjoner har oppfylt sin revisjonsplikt.

5. at både pengebidrag og bidrag i form av varer, tjenester, og andre tilsvarende ytelser

mottatt vederlagsfritt eller til underpris, er innrapportert for regnskapsåret og/eller særskilt

med sikte på bidrag mottatt i perioden fra 1. januar til siste fredag før valgdag.

6. om det er mottatt bidrag fra "rettssubjekter under statens eller annen myndighets kontroll".

7. om det er mottatt anonyme bidrag.

8. om det er mottatt bidrag fra utlandet.

9. om økonomirapporten er undertegnet av partiets eller partileddets leder og minst ett annet

styremedlem.

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. partiloven § 22

og partilovforskriften § 2-1. PRU har særlig sett på om partiet eller partileddet, som 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 har kontrollert 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. I den grad rutinekontrollen har

avdekket "forhold knyttet til revisjonsvirksomheten, som utvalget mener kan være i strid

med revisorloven eller § 21 a i denne loven", har PRU rapportert disse til Finanstilsynet.

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 har kontrollert at bidragene er fullstendig og

korrekt opplyst i de finansielle rapporteringene og i de særskilte rapportene om bidrag i valgår.

Også plikten til registrering av regnskapsopplysninger, krav til regnskapssystem,

dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsdokumentasjon etter § 18 a og § 18 b har blitt

kontrollert i rutinekontrollen.

1.3 Korrupsjonsrisiko

Formålet med opprettelsen av PRU er blant annet å avdekke risiko for korrupsjon. PRU har

derfor gjennomført en relasjonsanalyse av ledelsen, kasserer/økonomiansvarlig og

styremedlemmer hos de enkelte partileddene for å identifisere eventuelle bokførte transaksjoner

med nærstående. Vi har også sjekket 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 med bistand fra SSB.

Det er foretatt et utvalg på i alt 35 partier og partiledd, noe som tilsvarer om lag én prosent av

populasjonen. PLN har opplyst at utvalget er gjort tilfeldig og partipolitisk nøytralt blant alle

partiorganisasjoner som var innberetningspliktige ved SSBs datainnsamling av inntekter og

kostnader for regnskapsåret 2021. Innenfor disse rammene bygger utvalget på kriterier som skal

bidra til størst mulig effektivitet uten at ressursbruken øker vesentlig. For å øke effektiviteten

med hensyn til spredning av kunnskap om regnskaps- og rapporteringssystemet internt i

partiene, utgjør dessuten større enheter en hovedvekt. Følgende var kriterier for utvalget:

Kontrollen skal omfatte 35 partier og partiledd, hvorav

• 15 fylkes- eller sentralledd og 20 kommunepartiledd.

• minst ett nasjonalparti.

• minst ett nasjonalt ungdomsparti.

• maksimalt ett partiledd som ikke har rapportert ved fristens utløp.

Av praktiske grunner skulle et parti eller partiledd på Østlandet velges for stedlig kontroll.

Tabellen under viser antall partiledd som har blitt plukket ut i rutinekontroll per parti.

Parti Antall partiledd plukket ut i rutinekontroll

Arbeiderpartiet 5

Senterpartiet 5

Høyre 4



Miljøpartiet De Grønne 4

Fremskrittspartiet 3

Kristelig Folkeparti 3

Rødt 3

Demokratene 2

Liberalistene 1

Norges Kommunistiske Parti 1

Partiet De Kristne 1

Partiet Sentrum 1

Sosialistisk Venstreparti - SV 1

Venstre 1

1.5 PRUs korrespondanse med partileddene

Som første kontaktpunkt mot de utvalgte partileddene, sendte PRU e-post den 23. juni 2022

til alle 35 partiledd 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 e-post 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 2021, herunder saldobalanse og spesifisert hovedbok i

Excel eller tilsvarende regneark. (Hvis dere er registrert med inntekt under 12

000 kroner for kalenderåret 2021, 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

regnskapsdokumentasjon 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

2021, herunder eventuelle avstemmingsskjemaer gjennom året (hvor det fremgår

at alle transaksjoner som fremgår av bankkontoutskriften er bokført i

regnskapet).

3)

a) En beskrivelse av hvordan driften av partilaget ble finansiert i 2021. 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 2021, 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 2021,

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 15. august 2022. 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 kapittel 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 Statsforvalteren i Vestland for arkivering etter gjennomført rutinekontroll.



2. Kontrollhandlinger

Rutinekontrollen er begrenset til de handlinger PLN har forespurt og omfatter ikke tradisjonell

ekstern revisjon. 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 2021 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

● Vurdert hvorvidt opplysninger om regnskapssystem og oppbevaring av

regnskapsdokumentasjon 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. Avsnittet kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende

dokumentasjon er kun inkludert for partileddene som har hatt samlede inntekter etter

fradrag for offentlig støtte på kr. 12 000 eller mer, og som dermed har hatt

regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt.

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.

● Kontrollert om partiet eller partileddet har mottatt anonyme bidrag, bidrag fra

“rettssubjekter under statens eller annen myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

3. Generelle funn og problemstillinger

PRU vil her trekke frem overordnede funn fra årets rutinekontroll på tvers av de kontrollerte

partileddene. Enkelte av problemstillingene er underveis i rutinekontrollen diskutert med PLN

og SSB.

3.1 Samsvar mellom regnskap og innberetning

Som en del av rutinekontrollen kontrollerer PRU om det er samsvar mellom innberetningen det

enkelte partiledd har levert til SSB og partileddets regnskap.

For fem av partileddene er det identifisert avvik mellom totale innberettede inntekter og

kostnader til SSB og årsregnskapet for 2021. Ett av avvikene kan forklares med at et

fylkespartiledd i Oslo ikke har inkludert de underliggende bydelspartiene i årsregnskapet selv

om disse er inkludert i økonomirapporteringen til SSB.

For to av partileddene er det identifisert avvik mellom partileddets innberetning av

balanseposter og årsregnskapet. Ett av avvikene kan forklares med at et fylkespartiledd i Oslo

ikke har inkludert de underliggende bydelspartiene i årsregnskapet selv om disse er inkludert i

økonomirapporteringen til SSB.

Et partiledd har levert en forenklet innberetning til SSB selv om partileddet har full

innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.



3.2 Regnskaps- og bokføringsbestemmelsene

16 av de kontrollerte partileddene har levert normal beretning og har derfor regnskapsplikt,

bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd. Av disse 16 har PRU

identifisert 15 partiledd som har avvik knyttet til partilovforskriftens kapittel 3. Disse avvikene

knytter seg i hovedsak til feil oppstillingsplan, mangel på separat balanseoppstilling og mangel

av noteopplysninger.

19 av partiene har levert forenklet innberetning. 18 av disse partileddene har ikke hatt

regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf. partiloven § 18, tredje ledd.

Et partiledd som leverte forenklet innberetning hadde samlede inntekter i 2021 som overstiger

kr. 12 000, og hadde dermed regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021.

3.3 Partiledd uten organisasjonsnummer

Seks av de kontrollerte partileddene er ikke registrert i enhetsregisteret med eget

organisasjonsnummer. For disse partileddene får ikke PRU gjort en reell kontroll av at de to

personene som har signert innberetningen faktisk er registrert som partileder og styremedlem

etter partiloven § 21, andre ledd. For disse partiene har PRU forespurt årsmøteprotokoll som

kan dokumentere rollene til de aktuelle personene.

Som en del av revisjonen, og for å adressere korrupsjon- og mislighetsrisiko, utfører PRU søk

etter potensielt uheldige bindinger mellom personer med formelle roller i partileddet og

partileddets leverandører. Dette søket får ikke PRU utført fullt ut for partiledd som ikke er

registrert i enhetsregisteret.

3.4 Manglende oppdateringer av roller til Enhetsregisteret

PRU bemerker at flere partiledd ikke har oppdatert enhetsregisteret med korrekte roller for

hvem som sitter i styret til partileddet. Eksempelvis kan enkelte partiledd vise til å ha

gjennomført årsmøte med valg av nye styremedlemmer, uten at det er disse personene som er

registrert som styremedlemmer i Enhetsregisteret.

3.5 Manglende arbeidsdeling og internkontroll

PRU erfarer at kvaliteten på internkontrollen er varierende blant de kontrollerte partileddene.

Et av de kontrollerte partileddene opplevde underslag i 2021. Det er PRUs vurdering at

underslag av den aktuelle typen kunne vært unngått med hensiktsmessig arbeidsdeling,

herunder dobbelt godkjenning av alle utbetalinger i bank.

PRU bemerker videre at enkelte partiledd ikke har egne bankkontonummer, men heller

bankkonto som er opprettet i navnet til en person, gjerne leder eller kasserer, som er tilknyttet



partileddet. Dette er også en praksis som kan medføre økt risiko og andre utfordringer,

eksempelvis ved rollebytter i partileddet.

Slike underslag som nevnt over vil som regel også medføre at det aktuelle partileddet kommer i

brudd med flere av partilovens bestemmelser, blant annet bokføringsbestemmelsene i kapittel 4.

PRU mener det vil være hensiktsmessig at det opprettes en varslingsordning der enhver har

anledning til å varsle om kritikkverdige forhold hos partileddene som vil kunne medføre brudd

på partiloven. En slik ordning vil kunne ha en preventiv effekt. Samtidig vil en slik ordning sikre

at PLN blir kjent med forholdet på et tidlig tidspunkt.

3.6 Revisjonsplikt og krav til revisor erklæring

Partienes hovedorganisasjoner har revisjonsplikt etter partiloven § 21 a og revisorloven § 2-1. I

tillegg skal det årlig gis revisor erklæring om alle innberetningspliktige forhold etter partiloven

kapittel 4. Én av de to hovedorganisasjonene som har vært gjenstand for rutinekontroll i 2021

har fremlagt revisor erklæring. Med bakgrunn rutinekontroll for 2021 og tidligere år, er PRU av

den oppfatning at flere av hovedorganisasjonene har manglende kjennskap til kravet om revisor

erklæring. PRU har utarbeidet en mal for hvordan en slik erklæring kan se ut.

3.7 Dobbel regnskapsplikt for enkelte partier

Et av de kontrollerte partiene, Senterpartiet, har regnskapsplikt både etter partiloven § 18 og

regnskapsloven § 1-2, første ledd punkt 9. Den doble regnskapsplikten reiser enkelte

problemstillinger for partier og partiledd som omfattes av begge lovene, da partiloven og

regnskapsloven stiller delvis ulike krav til den regnskapspliktige. Blant annet stiller lovene ulike

krav til regnskapets oppstillingsplan. Et parti eller partiledd som følger regnskapslovens

oppstillingsplan, vil være i brudd med bestemmelsene om oppstillingsplan i partilovforskriften

kapittel 3.

Regnskapsplikten etter regnskapsloven § 1-2, første ledd punkt 9 gjelder partier eller partiledd

som “i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall

ansatte høyere enn 20 årsverk”. Den doble regnskapsplikten var for regnskapsåret 2021 aktuell

for hovedorganisasjonene til de største partiene, samt enkelte av de største fylkesleddene. PRU

bemerker at det kan være hensiktsmessig å informere de aktuelle partileddene om hvordan en

skal forholde seg til den doble regnskapsplikten. Det vil eksempelvis være nødvendig med en

avklaring om hvorvidt den doble regnskapsplikten medfører at partileddene må avlegge to

separate regnskap.



4. Oppsummering av kontrollen med de utvalgte

partier/partiledd

Nedenfor følger oppsummering av kontrollen med de utvalgte partiene og partileddene.

Samtlige partier og partiledd har i etterkant av gjennomført rutinekontroll fått tilsendt utkast av

egen omtale for gjennomlesning og kontradiksjon av tilbakemeldingspunkter. Partiene og

partileddene har hatt minimum ti arbeidsdager på å komme med kommentarer på

rapportutkastet av egen omtale.

Oppsummeringen av kontrollen presenteres i følgende rekkefølge:

1. Hovedorganisasjoner

2. Partiledd på fylkeskommunalt nivå

3. Partiledd på kommunalt nivå

4. Ungdomsorganisasjoner

4.1 Hovedorganisasjonene

Følgende hovedorganisasjoner har blitt kontrollert:

1. Liberalistene

2. Senterpartiet

Hovedorganisasjonene har revisjonsplikt etter partiloven § 21 a.

Liberalistene

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var partiets

nestleder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.21.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Medlemsliste og oversikt over betalende medlemmer

- Uavhengig revisors beretning (revisjonsberetning)

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:



- Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

- Dokumentasjon på statsborgerskap for giver bosatt i utlandet

- Vipps oppgjørsrapporter

- Dokumentasjon knyttet til gjeld per 31.12.2021

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.

Vurderinger:

Konsolidert regnskap

Regnskapet til partiet er et konsolidert regnskap bestående av den økonomiske aktiviteten til

den sentrale partiorganisasjonen og i tillegg alle underliggende enheter. Partiet har opplyst til

PRU at partiets fylkes- og kommunelag er inkludert i den økonomiske rapporteringen til den

sentrale partiorganisasjonen. PRU bemerker at enkelte partiledd også har levert normal

økonomirapportering for 2021, hvilket innebærer en risiko for dobbeltrapportering.

Eksempelvis ser det ut til at den økonomiske aktiviteten til fylkespartileddene i Oslo og Viken

har blitt rapportert dobbelt.

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Samlede inntekter for 2021 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 Fiken.no som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon 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.

Det er identifisert flere 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. De

bilagene PRU har kontrollert hvor det er identifisert avvik knyttet til utleggsrutiner og

reiseregninger beløper seg til totalt kr. 4 603.

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 noteopplysninger om:

- Midler til gode og gjeldsposter, jf. § 3-11

Bankavstemming

Bokført banksaldo i regnskapet er per 31.12.2021 kr. 486 997. Faktisk banksaldo ifølge

bankkontoutskrifter er per 31.12.2021 kr. 480 639, det vil si et avvik på kr. 6 358. Partiet

opplyser at avviket skyldes feil i inngående balanse i regnskapet for bankkonti som ikke lenger

er i bruk.

Signering av innberetning

Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven

§ 21, annet ledd. Styreleder og styremedlem som har signert innberetningen var ikke registrert

med sine verv i enhetsregisteret før 10.08.2022. Partiets kontaktperson opplyser imidlertid at

styreleder og styremedlem ble valgt på landsmøtet 23. og 24. april 2022, men at dette ikke ble

registrert i enhetsregisteret før senere. Partiet leverte regnskapsrapport for 2021 den

30.05.2022.

Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning

Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og

årsregnskapet for 2021.

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 innberettede inntekter og kategoriseringen i henhold

til partiloven § 19.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til

partiloven § 20a:

- Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til

SSB, jf. § 20a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til

andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder overføring av



mottatte grasrotandeler, 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 Kommunal- og

moderniseringsdepartementet, 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 som nevnt over.

Bidrag

PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet. Én av partiets to givere i 2021 er bosatt i utlandet

(Bahamas). PRU har mottatt kopi av pass som viser at giveren er norsk statsborger.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Revisjonsplikt

Partileddet har revisjonsplikt etter partiloven § 21 a. PRU har innhentet revisjonsberetning og

funnet at revisjonsplikten etter § 21 a. første ledd er ivaretatt.

Partiet har ikke fremlagt revisor erklæring om alle innberetningspliktige forhold, jf. § 21 a. andre

ledd. Iht. partiloven § 24, fjerde ledd har PRU rapportert forholdet til Finanstilsynet den

19.12.2022.



Senterpartiet

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var partiets

kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partiet.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Uavhengig revisors beretning (revisjonsberetning)

- Revisor erklæring om alle innberetningspliktige forhold etter partiloven kapittel 4

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Oversikt over betalende medlemmer

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:

- Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

- Dokumentasjon på fordring og gjeld

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.

Stedlig kontroll

I samsvar med mandat gitt av PLN, gjennomførte PRU stedlig tilsyn av Senterpartiet ved deres

kontorer i Oslo. Dette skjedde den 1. november 2022, etter forutgående varsel og i henhold til

avtale med partiets kasserer.

Forut for den stedlige revisjonen bemerket partiets kasserer at dette er andre gang partiet er

plukket ut til rutinekontroll, da partiet også var plukket ut til kontroll for regnskapsåret 2015.

Partiet stilte spørsmål om hvordan utvalget av partier er tatt, hvilket PRU redegjorde for. Det ble

utover dette ikke stilt ytterligere spørsmål til at Senterpartiet skulle ha stedlig tilsyn, og PRU ble

tatt godt imot.

Tilsynet ble gjennomført etter følgende agenda:

- Innledende samtale og partiets presentasjon av virksomheten

- Gjennomgang av sentrale bestemmelser i partiloven og PRUs foreløpige funn fra

revisjonen

- Gjennomgang av utvalgte bilag

- Øvrige oppfølgingspunkter, herunder rutiner knyttet til reiseregninger og praksis for

oppbevaring av kontantbeholdning



PRU la stor vekt på å veilede partiet om forståelsen av pliktene i kapittel 4, jf. partiloven § 24

femte ledd.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Samlede inntekter for 2021 er over kr. 12 000 etter fradrag for offentlig støtte, og partileddet har

derfor regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd.

I tillegg til å være omfattet av regnskapsplikten i partiloven, er partiet regnskapspliktig etter

regnskapsloven § 1-2, første ledd, punkt 9.

Regnskapssystem, dokumentasjon og oppbevaring

PRU har fått opplyst at partileddet benytter Visma ERP (skybasert) som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i

minimum fem år og at dette oppbevares i elektronisk format. PRU har i forbindelse med stedlig

kontroll 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 oppstillingsplan som angitt i regnskapsloven.

Årsregnskapet følger derfor ikke oppstillingsplanen for resultatregnskap etter partiloven

§ 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 noteopplysninger om:

- Bidrag og bidragsytere, jf. § 3-9

- Kostnader spesifisert etter art, jf. § 3-10

- Årsregnskapet har mangelfulle noteopplysninger om:

- Midler til gode og gjeldsposter, jf. § 3-11

- Ytelser, lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og revisor, jf. § 3-12

- Antall betalende medlemmer og ansatte, jf. § 3-13, andre ledd

- Eierandeler i selskaper og andre organisasjoner, jf. § 3-15.



Bankavstemming

Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 01.01.2021 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 2021.

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:

- Overføringer fra organisasjoner som ikke er en del av partiapparatet er ikke kategorisert

riktig i innberetningen til SSB, jf. § 19, annet ledd punkt n). Overføringer fra andre

partiledd skal kun omfatte innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet

som faller inn under partiloven. Senterpartiets Studieforbund og Senterkvinnene er ikke

en del av partiapparatet og skal følgelig ikke innberettes som interne overføringer.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til

partiloven § 20 a. og partilovforskriften § 3-10 f.:

- Overføringer til organisasjoner som ikke er en del av partiapparatet er ikke kategorisert

riktig i innberetningen til SSB, jf. § 20 a. Overføringer til andre partiledd skal kun

omfatte innbetalinger til partileddet fra andre deler av partiapparatet som faller inn

under partiloven. Senterpartiets Studieforbund og Senterkvinnene er ikke en del av

partiapparatet og skal følgelig ikke innberettes som interne overføringer.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren i

Vestland, 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 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 bidrag i valgår i partiloven § 18, fjerde ledd som ikke er innberettet til SSB.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Revisjonsplikt

Partileddet har revisjonsplikt etter partiloven § 21 a. PRU har innhentet revisjonsberetning og

funnet at revisjonsplikten etter § 21 a. første ledd er ivaretatt. Partileddet har også fremlagt

revisor erklæring om alle innberetningspliktige forhold etter partiloven kapittel 4, jf. § 21 a.

andre ledd.

4.2 Partileddene på fylkeskommunalt nivå

Følgende partiledd på fylkeskommunalt nivå har blitt kontrollert:

1. Demokratene i Norge Oslo Fylkeslag

2. Demokratene i Norge Rogaland Fylkeslag

3. Innlandet SV

4. Miljøpartiet De Grønne Rogaland

5. Oslo FrP

6. Partiet De Kristne Rogaland

7. Partiet Sentrum Vestfold og Telemark

8. Rødt Troms, Finmark

9. Rødt Vestfold og Telemark

10. Vestfold og Telemark Høyre

11. Vestlandske distrikt av NKP



Demokratene i Norge Oslo Fylkeslag

Svar mottatt den 5. juli 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var partileddets

leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskudd fra Oslo

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:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Samlede inntekter for 2021 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 Total som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon 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 (og for

balanse etter § 3-7). Det er derfor avvik mellom oppstillingsplanens regnskapslinjer og

partileddets klassifisering av anskaffede og forbrukte midler.

- Årsregnskapet mangler noteopplysninger om:

- Noteopplysning som viser kostnader spesifisert etter art, jf. § 3-10

Bankavstemming

Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2021 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 2021. Totale innberettede inntekter er kr. 242 709, mens totale inntekter

ifølge regnskapet er kr. 235 865, hvilket innebærer et avvik på kr. 6 843. Totale innberettede

kostnader er kr. 260 560, mens totale kostnader ifølge regnskapet er kr. 253 717, hvilket

innebærer et avvik på kr. 6 843.

Det er 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

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren i

Vestland, tilskudd fra Oslo 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 bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Demokratene i Norge Rogaland Fylkeslag

Svar mottatt den 26. juni 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets nestleder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden  01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.21.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren 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 2021 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 Fiken som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon 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:

- 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 31.12.2021 uten avvik.

Signering av innberetning

Innberetningen er ikke signert av partileder, men av to styremedlemmer. Partileddet har

dermed ikke overholdt sin plikt om dobbel signatur i henhold til 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 2021.

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 § 20a.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren 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 bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Innlandet SV

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets fylkessekretær som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.



Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland/ og tilskudd fra

Innlandet fylkeskommune

- Uavhengig revisors beretning (revisjonsberetning)

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:

- Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

- Spesifikasjon av leverandørgjeld per 31.12.2021

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Samlede inntekter for 2021 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 eAccounting Smart via deres eksterne

regnskapsfører (Aider) som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon 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, jf. partilovforskriften § 4-9.

Partileddet har opplyst til PRU at de har skjerpet rutinene og jobber med partiet sentralt om

tekniske løsninger som vil være godkjent. For det aktuelle bilaget er det innhentet elektronisk

signatur etter at PRU påpekte mangelen.

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 31.12.2021 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 2021.

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

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren i

Vestland, tilskudd fra Innlandet fylkeskommune, 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

terskelverdien for bidrag i valgår  § 18, fjerde ledd, som ikke er innberettet til SSB. Det aktuelle

bidraget er på kr. 444 599 og er mottatt fra fylkestingsgruppen til Innlandet SV.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Miljøpartiet De Grønne Rogaland

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Årsregnskap for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren 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 fordring per 31.12.2021

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Samlede inntekter for 2021 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 Tripletex som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i

minimum 5 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. PRU bemerker at

partileddet har satt opp regnskapet med utgangspunkt i oppstillingsplanen for resultat

etter § 3-6 og balanse etter § 3-7, men at det foreligger enkelte avvik fra denne.

Bankavstemming

Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2021 uten

vesentlig avvik.

Signering av innberetning

Innberetningen er signert av partileddets leder og regnskapsfører. Partileddet har dermed ikke

overholdt sin plikt om dobbel signatur i henhold til 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 2021.

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



Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren i

Vestland, interne overføringer fra sentral partiorganisasjon, oversikt over medlemskontingenter

og 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

PRU har ikke identifisert 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.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Oslo FrP

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021, inkludert bankkontoutskrifter

for de 13 bydelslagene

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskudd fra Oslo

kommune

- Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon

- Oversikt over kontingentinnbetalinger

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:

- Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner



- Dokumentasjon knyttet til kortsiktig gjeld

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.

Vurderinger:

Særskilt om partileddets organisering og bydelspartier

Partileddet består av Oslo Frp (organisasjonsnummer 971 279 788) og 13 underliggende

bydelspartier med egne organisasjonsnummer. De 13 bydelspartiene er inkludert i den

økonomiske rapporteringen fra Oslo Frp til SSB. I regnskapet til Oslo FrP er imidlertid ikke

regnskapene til de 13 bydelspartiene konsolidert. Dette medfører at det foreligger avvik mellom

regnskapet til Oslo FrP og innberetningen til SSB. Se nærmere om dette under.

PRU bemerker at bydelslagene tilsynelatende opererer nokså uavhengig av Oslo FrP.

Bydelslagene er eksempelvis selv ansvarlig for regnskapsføring, og benytter andre

regnskapssystemer enn det Oslo Frp gjør. Partileddet har opplyst at regnskapene til

bydelslagene ikke er behandlet av Oslo FrP sitt årsmøte, men i årsmøtet til det enkelte bydelslag.

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Samlede inntekter for 2021 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 som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i

minimum fem år og at dette oppbevares i elektronisk format. PRU har videre fått opplyst at

regnskapene til bydelslagene med bilag stort sett oppbevares i papirformat hos bydelslagene.

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 bilagene.

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 noteopplysninger om:

- Noteopplysning som bekrefter at regnskapet oppfyller kravene etter partilov og

tilhørende forskrift, jf. § 3-8

- Noteopplysning som viser kostnader spesifisert etter art, jf. § 3-10

- Noteopplysning om midler til gode og gjeldsposter, jf. § 3-11

Bankavstemming

Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2021 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 2021. Innberettede inntekter er kr. 1 839 164, mot kr. 1 267 136 i

regnskapet, hvilket innebærer et avvik på kr. 572 028. Innberettede kostnader er kr. 2 102 792,

mot kr. 1 424 680 i regnskapet, hvilket innebærer et avvik på kr. 678 112.

Det er også identifisert avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og

årsregnskapet. Innberettede eiendeler er kr. 4 878 201, mot kr. 1 743 935 i regnskapet, hvilket

innebærer et avvik på kr. 3 134 266.

Oslo FrP har ikke inkludert den økonomiske aktiviteten i de 13 bydelslagene i Oslo i sitt

regnskap. PRU har mottatt en sammenstilling av regnskapene til de 13 bydelslagene og Oslo FrP

sitt regnskap. Med utgangspunkt i denne sammenstillingen kan avvikene i sin helhet, både på

resultatsiden og balansesiden, forklares med at regnskapet til Oslo FrP ikke inkluderer

regnskapene til de 13 bydelslagene.

PRU har etter forespørsel mottatt bankkontoutskrifter for de 13 bydelslagene, slik at også disse

har vært gjenstand for kontroll av bilag.

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 § 20a:



- Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til

SSB, jf. § 20a. 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, viderefakturerte kostnader og kostnader for varer

og tjenester kjøpt fra hovedorganisasjonen (valgkampmateriell mv).

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren i

Vestland, tilskudd fra Oslo kommune, oversikt over medlemskontingenter, 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 19 etterspurte bilag (totalt kr. 23 678), 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 bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Partiet De Kristne Rogaland

Svar mottatt den 8. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021



- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel

- Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

- Oppgjørsrapporter fra Vipps

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

PRU har identifisert at samlede inntekter for 2021 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 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 IT-basert

regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har under 100 bilag.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i

minimum 10 år og at dette oppbevares både i 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 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 31.12.2021 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

innberetningsplikt etter partiloven, jf. § 18, tredje ledd. Partileddet har dermed ikke overholdt

rapporteringsplikten for regnskapsåret 2021.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren 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 bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Partiet Sentrum Vestfold og Telemark

Svar mottatt den 5. juli 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var partileddets

leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

PRU har ikke mottatt noe regnskapsdokumentasjon fra partilaget. Partileddet opplyser at

partileddet ble stiftet i 2021, og at partileddet har ikke hatt egen bankkonto eller regnskap for

2021. Videre opplyser partilaget at de i valgkampen satset på aktiviteter som ikke medførte

utgifter. Partileddet har hatt mindre kostnader til valgkampmateriell som opplyses å være

dekket av partiets hovedorganisasjon og to av medlemmene i partileddet. PRU har mottatt

kontoutskrift for partileddets bankkonto i 2022 som viser at saldo per 30.06.2022 var kr. 0.



Partileddet har ikke mottatt statlig tilskudd i 2021.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Ettersom partileddet ikke har hatt bankkonto eller regnskap i 2021 har det ikke vært mulig for

PRU å bekrefte at partileddet ikke har hatt samlede inntekter i 2021 som overstiger kr. 12 000

etter fradrag for all offentlig støtte.

Gitt partileddets opplysninger har partileddet ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og

innberetningsplikt i 2021, jf. partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum fem

år fra og med regnskapsåret 2022 og at dette oppbevares i elektronisk format. Partileddet ble

opprettet i 2021 og har ikke hatt innberetnings- og oppbevaringsplikt tidligere. PRU har fått

opplyst at partileddet benytter regnskapsprogrammet på Partiportalen.no (Partiregnskap) som

regnskapssystem fra og med 2022.

Forenklet innberetning

Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2021 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

Partilaget opplyser at det ikke har hatt bankkonto før i 2022. PRU har følgelig ikke identifisert

bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag i valgår i partiloven § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.



Rødt Troms, Finnmark

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskudd fra Troms og

Finnmark fylkeskommune

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 2021 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. Partileddet opplyser

videre at det i dag benytter Partirekneskap i Partiportalen 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 200 bilag.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon 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.

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 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 31.12.2021 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 2021. Totale innberettede inntekter til SSB er kr. 1 086 945, mens totale

inntekter ifølge partileddets regnskap er kr. 900 263. Dette tilsvarer et avvik på kr. 186 682.

Avviket skyldes i hovedsak at partileddet ikke har inkludert statlig støtte på kr. 185 610 i sitt

regnskap da denne støtten er betalt til den sentrale partiorganisasjonen.

Totale innberettede kostnader til SSB er kr. 604 352, mens totale kostnader ifølge partileddets

regnskap er kr. 515 820. Dette tilsvarer et avvik på kr. 88 532.

Det er også identifisert avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og

årsregnskapet. Innberettet formålskapital per 31.12.2021 er ifølge innberetningen til SSB kr. 1

019 106, mens formålskapital (egenkapital) ifølge regnskapet per 31.12.2021 er kr. 1 060 990.

Dette tilsvarer et avvik på kr. 41 884.



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 Statsforvalteren i

Vestland, tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune, 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 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. PRU har

imidlertid følgende bemerkninger om de innrapporterte bidragene:

- Et av de rapporterte bidragene i valgår er på kr. 94 045. Ifølge partilagets kontoutskrifter

og hovedbok er riktig beløp kr. 93 945, dvs. en differanse på kr. 900.

- Et rapportert årlig bidrag på kr. 11 000 ble mottatt i perioden 1. januar og frem til fredag

før valgdagen. Bidraget skulle dermed også vært rapportert særskilt som bidrag i valgår

etter partiloven § 18, fjerde ledd.

- Et rapportert årlig bidrag er på kr. 112 846. Ifølge partilagets kontoutskrifter og

hovedbok er riktig beløp kr. 122 753, dvs. en differanse på kr. 9 907.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.



Rødt Vestfold og Telemark

Svar mottatt den 13. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskudd fra Vestfold

og Telemark fylkeskommune

- Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon

- Bekreftelse på anmeldt forhold knyttet til underslag i partileddet

- Partileddets årsberetning 2021

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:

- Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

- Dokumentasjon på gjeld til sentral partiorganisasjon

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll. Partileddet har etter

PRUs forespørsel imidlertid ikke fremlagt hovedbok viser sammenhengen mellom hver enkelt

regnskapslinje og de transaksjonene som har funnet sted i 2021. Fraværet av hovedbok har gjort

PRUs oppgaver i rutinekontrollen krevende.

Underslag begått av partiets kasserer

Partiets leder opplyste til PRU at partileddets kasserer i 2021 begikk grovt underslag og stjal alle

partilagets penger. Det var partileddets leder som selv oppdaget underslaget. PRU har blitt

forelagt bekreftelse på at partileddet har anmeldt forholdet til politiet, datert 27.12.2021.

Partileddet har ikke lyktes med å komme i komme i kontakt med kassereren som begikk

underslaget etter at underslaget ble oppdaget. Partileddet opplyser at det totalt er underslått

omtrent én million kroner.

Partileddet opplyser at det som følge av underslaget har vært krevende å besvare enkelte av

PRUs spørsmål. I mangel av fullstendig dokumentasjon har partileddet ført regnskap basert på

kontoutskrifter fra nettbank. Denne jobben har vært krevende og partileddets leder bemerker at

regnskapet har enkelte mangler.

Partileddet opplyser at alle utbetalinger nå må godkjennes av to personer.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt



Samlede inntekter for 2021 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 manuelt regneark (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 anskaffe et IT-basert regnskapsprogram, jf. veileder til partilovforskriften. Partileddet har

under 100 bilag. Partileddet har ikke fremlagt en hovedbok for PRU og det er dermed ikke mulig

å fastslå nøyaktig hvor mange bilag partileddet har hatt i 2021. Flertallet av transaksjonene fra

partileddets bankkontoutskrifter knytter seg til underslaget som ble begått av partileddets

tidligere kasserer. PRU legger til grunn at partileddet har under 600 bilag i 2021.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon 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 funnet avvik relatert til bokføringsbestemmelsene i partilovforskriften kapittel 4.

Partileddet oppfyller ikke kravene til grunnleggende bokføringsprinsipper i § 4-2,

spesifikasjoner i tilknytning til årsregnskapet i § 4-3 og bokføring og ajourhold i § 4-4. Et av de

etterspurte bilagene har partileddet ikke klart å fremskaffe. Det er PRUs vurdering at de nevnte

avvikene er en konsekvens av underslaget som ble begått av partileddets tidligere kasserer.

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 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

Regnskapet inneholder ikke en separat balanseoppstilling, og heller ikke regnskapslinje for

bokført banksaldo per 31.12.2021. Det er derfor ikke mulig å avstemme bankkontoutskrift med



bokført banksaldo i regnskapet. Banksaldo ifølge innberetning til SSB er kr. 0, mens faktisk

beholdning ifølge bankkontoutskrifter er kr. 3 379, hvilket innebærer avvik på kr. 3 379. Det er

PRUs vurdering av avviket er en konsekvens av manglende oversikt over den økonomiske

situasjonen til partileddet som følge av underslaget som ble begått av tidligere kasserer. Avviket

innebærer brudd på partilovforskriften § 3-7 som nevnt over.

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 2021. Totale innberettede inntekter til SSB er kr. 1 261 533, mens totale

inntekter i regnskapet er kr. 716 378, hvilket innebærer et avvik på kr. 545 155. Avviket tilsvarer

samme beløp som partileddet har inntektsført fra sentral partiorganisasjon i spesifikasjonen

over interne overføringer fra sentral partiorganisasjon.

Totale innberettede kostnader til SSB er kr. 2 175 818, mens totale kostnader i regnskapet er kr.

1 563 374 inkludert underslått beløp. Dette innebærer et avvik på kr. 612 444.

Årsregnskapet inneholder ikke en separat balanseoppstilling per 31.12.2021. Det er derfor ikke

mulig å avstemme regnskapets balanseposter mot innberetningen av balanseposter til SSB.

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 § 20a:

- Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til

SSB, jf. § 20a. 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), andre viderefakturerte

kostnader og 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 Statsforvalteren i

Vestland, tilskudd fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, 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. Utvalget er tatt med

utgangspunkt i partileddets bankkontoutskrifter. PRU har ikke identifisert noen kostnader som

ikke kan anses som gyldige for virksomheten, utover midlene som er underslått av partileddets

tidligere kasserer, omtrent én million kroner.

Bidrag

PRU har identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag i valgår i partiloven §§ 18,

fjerde ledd og 20, første ledd, som ikke er innberettet til SSB. Det aktuelle bidraget gjelder en

innbetaling fra fylkestingsgruppen til Rødt Vestfold og Telemark på kr. 69 994.

Partileddet opplyser å ha mottatt varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser vederlagsfritt

eller til en underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av reiser,

seminarer, middager mv.). Partileddet estimerer at samlet verdi av mottatte varer og tjenester er

omtrent kr. 7 000. Beløpet er under beløpsgrensen for partiledd på fylkeskommunalt nivå, jf.

partiloven § 20, første ledd, og partileddet har dermed anledning til å unnta bidragene fra

innberetning, jf. § 19 femte ledd. Partileddet opplyser at mottatte varer og tjenester dreier seg

om hotellovernatting og servering av lunsj og middag til to av partileddets medlemmer. Ytelsene

opplyses å være gitt fra LO Vestfold og Telemark, NHO, Vestfold og Telemark Bondelag,

Fellesforbundet og Vest-Telemarkrådet.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

Vestfold og Telemark Høyre

Svar mottatt den 8. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren 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 2021 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 Unieconomy som regnskapssystem, og at

årsregnskapet utarbeides av ekstern regnskapsfører (Skagerak Regnskap AS).

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i

minimum fem år fra og med regnskapsåret 2020 da partileddet ble slått sammen av Vestfold

Høyre og Telemark Høyre. Videre har PRU fått opplyst at regnskapsdokumentasjon oppbevares

i elektronisk format hos regnskapsfører Skagerak Regnskap AS. 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.

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 31.12.2021 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 2021.

Totale innberettede inntekter til SSB er kr. 3 996 815, mens totale inntekter iht. årsregnskapet er

kr. 3 998 816. Totale innberettede kostnader til SSB er kr. 4 015 068, mens totale inntekter iht.

årsregnskapet er kr. 4 017 069. Differansen er på kr. 2 001 både for inntekter og kostnader. Det

er ikke avvik mellom innberettet resultat og resultat i årsregnskapet.

Det er 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 og bidrag 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 § 20a:

- Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til

SSB, jf. § 20a. 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 Statsforvalteren i

Vestland, 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 16 etterspurte bilag (totalt kr. 1 289), og PRU kan derfor ikke

vurdere hvorvidt disse kostnadene er gyldige for partileddets aktiviteter.

Bidrag

PRU har identifisert bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag i valgår i partiloven §§ 18,

fjerde ledd og 20, første ledd, som ikke er innberettet til SSB. Det aktuelle bidraget gjelder to

innbetalinger fra Høyres fylkestingsgruppe i Vestfold og Telemark på til sammen kr. 1 550 000.

Partileddet har behandlet dette som kommunal/fylkeskommunal støtte i

økonomirapporteringen til SSB da bakgrunnen for innbetalingen er en utbetaling fra Vestfold og

Telemark Fylkeskommune til Høyres fylkestingsgruppe i Vestfold og Telemark. Utbetalingen er i

sin helhet gjort til Høyres fylkestingsgruppe som deretter har overført midlene til Vestfold og

Telemark Høyre.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Vestlandske distrikt av NKP

Svar mottatt den 30. juni 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum fem

år og at dette oppbevares i papirformat. 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 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Øvrig

PRU bemerker at partilaget ikke har hatt noen finansiell aktivitet i 2021, og at statstilskudd fra

Statsforvalteren i Vestland er utbetalt til kommunepartiet i Bergen sin bankkonto.

4.3 Partileddene på kommunalt nivå

Følgende partiledd på kommunalt nivå har blitt kontrollert:

1. Asker Arbeiderparti

2. Bjørnafjorden Arbeidarparti



3. Eidskog Senterparti

4. Evje og Hornnes Senterparti

5. Gjemnes Senterparti

6. Hamarøy Venstre

7. Hurdal Høyre

8. Karmøy Arbeiderparti

9. Malvik Miljøpartiet De Grønne

10. Miljøpartiet Dei Grøne Voss

11. Målselv Rødt

12. Nord-Fron FrP

13. Osterøy Høgre

14. Risør KrF

15. Saltdal Arbeiderparti

16. Skaun Fremskrittsparti

17. Skien Senterparti

18. Steigen Høyre

19. Værøy Arbeiderparti

20. Ørsta Lag av Kristelig Folkeparti

Asker Arbeiderparti

Svar mottatt den 10. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok og saldobalanse for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskudd fra Asker

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 fordring

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt



Samlede inntekter for 2021 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 Tripletex som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon

elektronisk i minimum 10 år og oppgir at dette har blitt oppbevart i elektronisk format siden

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:

- 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 31.12.2021 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 2021.

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

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren i

Vestland, tilskudd fra Asker 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 og kontroll av bilag har vi ikke kommet over forhold som har krevet spesiell

oppmerksomhet utover brudd på bokføringsbestemmelsene som nevnt over.

Bidrag

PRU har ikke identifisert 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.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Bjørnafjorden Arbeiderparti
Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021



- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskudd fra

Bjørnafjorden 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:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Samlede inntekter for 2021 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 benyttet manuelt regneark (Excel) som regnskapssystem i

2021, men at regnskapet nå føres i programvaren Numbers.

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 regnskapsdokumentasjon i

minimum fem år og at dette oppbevares både i 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. 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.



- 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 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 31.12.2021 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 2021.

Totale innberettede inntekter til SSB er kr. 100 036, mens totale inntekter ifølge partileddets

regnskap er kr. 100 170. Dette gir et avvik på kr. 134.

Totale innberettede kostnader til SSB er kr. 52 357, mens totale kostnader ifølge partileddets

regnskap er kr. 52 492. Dette gir et avvik på kr. 134.

Det er ikke identifisert noen mangler i innberetningen av balanseposter, men partileddet

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

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 § 20a:



- Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til

SSB, jf. § 20a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til

andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder overføring av

medlemskontingenter.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren i

Vestland, tilskudd fra Bjørnafjorden kommune og bankkontoutskrifter. PRU har ikke funnet

noen vesentlige avvik på fullstendigheten eller nøyaktigheten av partileddets inntekter i

innberetningen til SSB. Halvparten av den inntektsførte kommunale partistøtten i 2021, gjelder

imidlertid mottatt støtte for 2020. Dette innebærer en periodiseringsfeil på kr. 15 559 i

selskapets innberetning til SSB og i partileddets regnskap.

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 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 bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Eidskog Senterparti

Svar mottatt den 25. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Fristen for å

besvare henvendelsen fra PRU var 15. August 2022. Det var partileddets leder som besvarte

henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:



- Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum 5 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 2021 da partileddet er unntatt fra

plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.

Signering av innberetning

Partileddet er ikke registrert i enhetsregisteret, slik at PRU ikke har kunnet sjekke hvem som er

registrert med roller og formelle styreverv. Partileddets leder har bekreftet til PRU at de to som

har signert den forenklede innberetningen er henholdsvis partileddets leder og 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 bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.



Evje og Hornnes Senterparti

Svar mottatt den 7. juli 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var partileddets

kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskuddsbrev fra Evje

og Hornnes kommune

- Samtlige regnskapsbilag for 2021

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum 10 år

og at dette oppbevares i papirformat. Ifølge Partiportalen.no har ikke partileddet hatt

regnskaps-, bokførings- og oppbevaringsplikt for 2016 og i perioden 2018-2021. I 2017 leverte

ikke partileddet regnskapsopplysninger til SSB innen fristen. PRU kan derfor ikke konkludere

med om partiet hadde regnskaps-, bokførings- og oppbevaringsplikt dette året.

Forenklet innberetning

Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Gjemnes Senterparti

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på interne overføringer fra Møre og Romsdal fylkesparti

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland.

- Oversikt over mottatte bidrag.

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU har ikke fått opplyst hvor lenge partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon,

men partileddet har bekreftet at det oppbevares i papirformat. 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 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Hamarøy Venstre

Svar mottatt den 8.august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren 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

PRU har gjennomgått partileddets bankutskrifter som bekrefter at partileddet ikke har hatt

samlede inntekter i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.



PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum fem

år og at dette oppbevares i papirformat. 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 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Hurdal Høyre

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden  01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

I partiportalen ser man at partileddet har levert innberetning til SSB for regnskapsåret 2018.

Innberetningspliktige partier og partiledd skal oppbevare dokumentasjon og annet

regnskapsdokumentasjon i minst fem år, jf § 18 b, første ledd.  PRU fått opplyst at partileddet

oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum 10 år og at dette oppbevares i  både

elektronisk format og i papirformat. PRU har ikke foretatt noen stedlig kontroll hos partileddet,

men har ikke identifisert noen brudd på bestemmelsene i partiloven § 18 b. basert på forespurte

opplysninger.

Forenklet innberetning

Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Karmøy Arbeiderparti



Svar mottatt den 18. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Fristen for å

besvare henvendelsen fra PRU var 15. August 2022. Det var partileddets kasserer som besvarte

henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskudd fra Karmøy

kommune

- Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon og fylkesparti

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 2021 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 manuelt 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 regnskapsdokumentasjon i

minimum 10 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 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 31.12.2021 uten avvik.

Signering av innberetning

Innberetningen er signert av partileddets avtroppende leder og kasserer, som ikke var registrert

hos Brønnøysundregisteret ved på signeringstidspunktet. Partileddet har dermed ikke overholdt

sin plikt om dobbel signatur i henhold til partiloven § 21, annet ledd.

Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning

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 § 20a.

Det er heller ikke identifisert noen mangler i innberetningen av balanseposter, selv om

partileddet ikke har noen fullstendig balanseoppstilling i årsregnskapet.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren i

Vestland, tilskudd fra Karmøy kommune, interne overføringer fra fylkesparti, oversikt over

medlemskontingenter 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 billag 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 bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Malvik Miljøpartiet De Grønne

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskuddsbrev fra

Malvik kommune

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.



PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum fem

år og at dette oppbevares i elektronisk format. 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 2021 da partileddet er unntatt fra

plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.

Signering av innberetning

Den forenklede innberetningen er signert av partileddets leder og én annen person tilknyttet

partileddet. Den andre personen er imidlertid ikke styremedlem, og partileddet har dermed ikke

overholdt sin plikt om dobbel signatur i henhold til partiloven § 21, annet ledd. Partileddet

opplyser at personen som har signert i tillegg til partileder jobber sentralt i partiet og er

medlemsansvarlig.

Bidrag

PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Miljøpartiet Dei Grøne, Voss

Svar mottatt den 16. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland

- Dokumentasjon på interne overføringer fra fylkesparti

- Oversikt over mottatte bidrag



- Samtlige regnskapsbilag for 2021.

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet historisk har oppbevart regnskapsdokumentasjon i papirformat i

en perm. 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 2021 da partileddet er unntatt fra

plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.

Signering av innberetning

Den forenklede innberetningen er signert av partileddets leder og medlemssekretær for partiets

hovedorganisasjon. Den forenklede innberetningen er dermed ikke signert av minst ett annet

styremedlem i tillegg til partileddets leder, og partileddet har ikke overholdt sin plikt om dobbel

signatur i henhold til partiloven § 21, annet ledd.

Bidrag

PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.



Målselv Rødt

Svar mottatt den 15. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets styremedlem i partiets hovedorganisasjon som besvarte henvendelsen på vegne av

partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Medlemsliste for partilaget per 2021

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet fra 2018 oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i

elektronisk format i minimum fem år. Bilag og rapporter fra før 2018 oppbevares i papirformat.

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 2021 da partileddet er unntatt fra

plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.

Signering av innberetning

Den forenklede innberetningen er signert av partileddets leder og et styremedlem av partiets

hovedorganisasjon.

Bidrag

PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.



PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Nord-Fron FrP

Svar mottatt den 3. juli 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var partileddets

leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Tilskuddsbrev fra Nord-Fron kommune

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:

- Underliggende bilag for et utvalg kostnader

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum fem

år og at dette oppbevares i papirformat. 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 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Osterøy Høgre

Svar mottatt den 14. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets varaordfører som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap/spesifisert saldobalanse for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021.

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren 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 2021 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 Økonomiweb som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i

henhold til partiloven § 18 b, første ledd, og at dette oppbevares i papirformat, men at jobbes

med å overføre og lagre regnskapsdokumentasjon digitalt. 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 mangler

noteopplysninger om:

- Noteopplysning om antall betalende medlemmer, jf. § 3-13, andre ledd

Bankavstemming

Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2021 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 2021.

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 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 § 20a:

- Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til

SSB, jf. § 20a. 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 Statsforvalteren 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 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 bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.).

Risør KrF

Svar mottatt den 23. juli 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden  01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021



- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskuddsbrev fra

Risør 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:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

PRU har gjennomgått partileddets bankutskrifter som bekrefter at partileddet ikke har hatt

samlede inntekter i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum fem

år og at dette oppbevares i elektronisk format 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 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.



Saltdal Arbeiderparti

Svar mottatt den 24. juni 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kasserer som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Enkelte regnskapsbilag for 2021.

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i minimum fem

år og at dette oppbevares i papirformat. 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 2021 da partileddet er unntatt fra

plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.

Signering av innberetning

Den forenklede innberetningen er signert av to personer som ikke er registrert som partileddets

leder og styremedlem i enhetsregisteret. Den ene personen som har signert er imidlertid

registrert som partileder i Partiportalen, og den andre personen som har signert er partileddets

kontaktperson. Partileddets kontaktperson har til PRU opplyst at de to som har signert ble valgt

inn som hhv. partileddets leder og styremedlem 9. mars 2021. PRU har forespurt protokoll fra

møtet der de to skal ha bli valgt inn, men partilaget har ikke fremlagt dette for PRU.

Partileddet har dermed ikke overholdt sin plikt om dobbel signatur i henhold til partiloven § 21,

annet ledd.



Bidrag

PRU har ikke identifisert noen bidrag som overstiger de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Skaun Fremskrittsparti

Svar mottatt den 5. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden  01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskuddsbrev fra

Skaun kommune.

- Oversikt over mottatte bidrag.

- Samtlige regnskapsbilag for 2021.

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.



PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon fra og med

regnskapsåret 2020 og at dette oppbevares elektronisk. 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 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Skien Senterparti

Svar mottatt den 19. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Fristen for å

besvare henvendelsen fra PRU var 15. august 2022. Det var partileddets leder som besvarte

henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

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 gjennomgått partileddets bankutskrifter som bekrefter at partileddet ikke har hatt

samlede inntekter i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i elektronisk

format men uten rutiner for hvor lenge. 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 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

Steigen Høyre

Svar mottatt den 22. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Fristen for å

besvare henvendelsen fra PRU var 15. August 2022. Det var partileddets leder som besvarte

henvendelsen på vegne av partilaget.



Partileddet har ikke fremlagt tilstrekkelig informasjon eller dokumentasjon til at PRU kan

gjennomføre årets rutinekontroll av partileddet. Partileddet har ikke fremlagt regnskap eller

bankkontoutskrifter for 2021.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Partileddet har ikke fremlagt bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021, og PRU

har følgelig ikke kunnet kontrollere om partileddets samlede inntekter i 2021 overstiger

terskelverdien på kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte. Det er da også usikkert om

partileddet har hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf. partiloven §

18, tredje ledd.

Forenklet innberetning

Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2021. Som en følge av at partileddet

ikke har fremlagt bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021, har PRU ikke kunnet

kontrollere om partileddet faktisk er unntatt fra plikten til å oppgi regnskapsopplysninger.

Signering av innberetning

Den forenklede innberetningen er signert av partileddets styreleder og ett annet styremedlem

som angitt i partiloven § 21, annet ledd.

Bidrag

Som følge av manglende dokumentasjon har ikke PRU hatt mulighet til å kontrollere om

partileddet har mottatt bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag etter partiloven § 20 eller

bidrag i valgår etter partiloven § 18, fjerde ledd. Dette gjelder også anonyme bidrag, bidrag fra

“rettssubjekter under statens eller annen myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

Partileddet bekrefter dog 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.). PRU har ikke kunnet kontrollere om det finnes spor av varer eller tjenester som

er mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Værøy Arbeiderparti

Svar mottatt den 29. juli 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.



Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap/spesifisert hovedbok for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

PRU fått opplyst at partileddet stort sett oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon i fem år

og at dette oppbevares i papirformat. I partiportalen ser man at partileddet ikke har hatt

innberetnings- og oppbevaringsplikt for årene 2018 og 2020. For 2016, 2017 og 2019 leverte

ikke partileddet regnskapsopplysninger til SSB. PRU kan derfor ikke konkludere med om partiet

hadde regnskapsplikt, bokføringsplikt og oppbevaringsplikt disse årene.

Forenklet innberetning

Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.



Ørsta lag av Kristeleg Folkeparti

Svar mottatt den 14. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets leder som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden  01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland og tilskuddsbrev fra

Ørsta kommune.

- Samtlige regnskapsbilag for 2021.

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 i 2021 som overstiger kr. 12 000 etter fradrag for all offentlig støtte.

Partileddet har ikke hatt regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt i 2021, jf.

partiloven § 18, tredje ledd.

I partiportalen ser man at partileddet har levert innberetning til SSB for regnskapsåret 2016.

Innberetningspliktige partier og partiledd skal oppbevare dokumentasjon og annet

regnskapsdokumentasjon i minst fem år, jf § 18 b, første ledd.  PRU fått opplyst at partileddet

oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon 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 b. basert på forespurte opplysninger.

Forenklet innberetning

Partileddet har avgitt en forenklet innberetning til SSB for 2021 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 de terskelverdier angitt i partiloven § 20,

eller for bidrag i valgår i § 18, fjerde ledd.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er mottatt vederlagsfritt eller

til underpris.

4.4 Ungdomsorganisasjonene

Følgende ungdomsorganisasjoner har blitt kontrollert:

1. Grønn Ungdom Agder

2. Kristelig Folkepartis Ungdom

Grønn Ungdom Agder

Svar mottatt den 10. august 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var

partileddets kontaktperson som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Statsforvalteren i Vestland

- Underliggende bilag for samtlige kostnader/transaksjoner

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Samlede inntekter for 2021 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 elektronisk regneark (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 regnskapsdokumentasjon 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  hvor partileddet ikke har klart å fremskaffe én av de etterspurte kvitteringene.

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 (og for

balanse etter § 3-7). 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 31.12.2021 uten avvik.

Signering av innberetning



Innberetningen er ikke signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i

partiloven  § 21, annet ledd. Innberetningen er signert av generalsekretær og daværende

fylkessekretær i den sentrale ungdomsorganisasjonen til partiet.

Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning

Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og

årsregnskapet for 2021.

Det er heller ikke identifisert noen avvik mellom partileddets innberetning av balanseposter og

spesifikasjon av kontantbeholdning 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 § 20a:

- Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til

SSB, jf. § 20a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til

andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren i

Vestland, interne overføringer fra sentral ungdomsorganisasjon, 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 totalt 53 bilag (totalt kr. 600), 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 bidrag i valgår i partiloven § 18, fjerde ledd som ikke er innberettet til SSB.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.



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.). PRU har heller ikke funnet spor av varer eller tjenester som er

mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Kristelig Folkepartis Ungdom

Svar mottatt den 12. juli 2022, etter henvendelse fra PRU den 23. juni 2022. Det var partileddets

kasserer (ekstern regnskapsfører) som besvarte henvendelsen på vegne av partilaget.

Vi har mottatt følgende regnskapsdokumentasjon:

- Årsregnskap for 2021

- Hovedbok/spesifikasjon av inntekter og kostnader for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Bankkontoutskrifter for perioden 01.01.2021-31.12.2021

- Dokumentasjon på statstilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Dokumentasjon på interne overføringer fra sentral partiorganisasjon

PRU har også mottatt følgende dokumentasjon etter oppfølgende forespørsel:

- Underliggende bilag for et utvalg kostnader/transaksjoner

- Oppgjørsrapport Vipps

- Oversikt over mottatte naturalytelser i løpet av regnskapsåret

- Oversikt over kontingentinnbetalinger

Dokumentasjonen er tilstrekkelig for PRU til å utføre årets rutinekontroll.

Vurderinger:

Regnskaps-, bokførings- og innberetningsplikt

Samlede inntekter for 2021 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 Tripletex som regnskapssystem.

Videre har PRU fått opplyst at partileddet oppbevarer historisk regnskapsdokumentasjon 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 ett av de etterspurte bilagene ikke tilfredsstiller ikke kravene etter

partilovforskriften § 4-9. Det også er identifisert avvik for kjøp som er lagt ut av en person

tilknyttet partileddet, hvor vedkommende ikke har signert bilaget, 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 noteopplysninger om:

- Noteopplysning om bidrag og bidragsytere, jf. § 3-9

- Noteopplysning om midler til gode og gjeldsposter, jf. § 3-11

- Noteopplysning om eierandeler i selskaper og andre organisasjoner, jf. § 3-15.

- Noteopplysning om pensjonsforpliktelser, jf. § 3-16

Bankavstemming

Bokført banksaldo i regnskapet er avstembar med bankkontoutskrift per 31.12.2021 uten avvik.

Signering av innberetning

Innberetningen er signert av partileddets leder og ett annet styremedlem som angitt i partiloven

§ 21, annet ledd. Styreleder og styremedlemmet som har signert ble ikke registrert med sine

roller i Brønnøysundregisteret før 19.09.2022, etter at PRU stilte spørsmål om hvilke roller de to

hadde. Partiet har fremlagt signert protokoll fra landsmøte 17.10.2021, hvor styrelederen og

styremedlemmet ble valgt.

Avstemming av regnskapsinformasjon mot innberetning

Det er ikke identifisert noen avvik mellom totale innberettede inntekter og kostnader til SSB og

årsregnskapet for 2021.

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 tilbakebetaling av frifondsmidler. Slike kostnadsrefusjoner skal

føres som en inntekt under denne posten og ikke redusere kostnadene.

- Enkelte inntekter som er mottatt fra eksterne aktører er kategorisert som overføringer

fra andre partilag.

Det er identifisert avvik mellom innberettede kostnader og kategoriseringen i henhold til

partiloven § 20a:

- Deler av overføringer til andre partilag er ikke kategorisert riktig i innberetningen til

SSB, jf. § 20a. Overføringer til andre partilag omfatter alle utbetalinger fra partileddet til

andre deler av partiapparatet som faller inn under partiloven, herunder overføring av

mottatt ekstern prosjektstøtte fra NORAD og LNU.

- Enkelte kostnader til eksterne leverandører er kategorisert som overføringer til andre

partilag.

Kontroll av inntekter og kostnader mot underliggende dokumentasjon

Partileddets inntekter er avstemt mot dokumentasjon på statsstøtte fra Statsforvalteren 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 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 ett bidrag som overstiger terskelverdien for bidrag i partiloven § 20, første

ledd, som ikke er innberettet til SSB. Bidraget er mottatt fra Landsrådet for Norges barne- og



ungdomsorganisasjoner (LNU, Frifond), og er på kr. 171 784. Mesteparten av bidraget er

videredistribuert fra KrFU til de lokale ungdomslagene, da formålet med Frifond er å styrke den

lokale aktiviteten. Det er imidlertid den sentrale ungdomsorganisasjonen som er mottaker av

støtten. PRU har mottatt underliggende bilag for bidraget.

PRU har ikke identifisert anonyme bidrag, bidrag fra “rettssubjekter under statens eller annen

myndighets kontroll” eller bidrag fra utlandet.

Partileddet opplyser å ha mottatt varer, tjenester eller andre tilsvarende ytelser vederlagsfritt

eller til en underpris som ikke er regnskapsført (herunder naturalytelser i form av reiser,

seminarer, middager mv.). Partileddet oppgir å ha mottatt varer og tjenester til en samlet verdi

av kr. 16 250. Beløpet er under beløpsgrensen for sentral ungdomsorganisasjon jf. partiloven §

20, første ledd, og partileddet har dermed anledning til å unnta bidragene fra innberetning, jf. §

19 femte ledd. Samtlige bidrag er enkeltvis under terskelbeløpet i partiloven § 18, fjerde ledd.

Partileddet har dermed ikke hatt innberetningsplikt for de mottatte bidragene.


