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Avslutning av sak om mulig brudd på partiloven 

Partilovnemnda viser til varsel av 18. mai 2021 om mulig vedtak om formell advarsel eller avkortning av 
statlig partistøtte for brudd på partiloven.  

I epost av 28. mai 2021 til Partilovnemnda svarer Per Arne Flatberg, kasserer i Bergen Rødt:  
 
"Som dere er gjort kjent med, er Rødt Bergens økonomiske organisering relativt kompleks. I balansen 
fremkommer også posteringer knyttet til bydelslagene, men deres økonomi rapporteres det ikke på i Rødt 
Bergens resultatregnskap. Svært store deler av balansen er også i en sentral reskontro, som gjør 
balansearbeidet krevende. I Rødt Bergens regnskap og balanse regnes også bystyregruppens økonomi inn, 
men det rapporteres eget regnskap på denne til Bergen Kommune.  
 
Disse forholdene gjør det samlet sett vanskelig å sammenligne resultatregnskapet og balansen slik den er 
vedtatt av årsmøtet med de rapporterte tallene til SSB. 
 
Slik vi forstår brevet vi henviser til, er det først og fremst avviket på inntektssiden vi opplever det reageres 
på. 
 
Vi har nå vært gjennom denne delen av regnskapet på nytt og samstemt det med innrapportert regnskap 
for bystyregruppen. I resultatregnskapet fra Rødt Bergen mangler Statsstøtten. Denne går rett videre til 
sentralleddet og danner grunnlag for støtte fra sentralleddet. Vår praksis har derfor vært at denne ikke 
har vært ført som inntekt/utgift, mens i rapporteringen til SSB er denne ført. Vedlagt ligger oversikt over 
inntektene når denne er ført inn i regnskapet. 
 
Avviket mellom rapportert inntekt og inntekter i regnskapet er da på 500 kroner, som skyldes at posten 
"Salg av materiell" ved en inkurie dessverre ikke ble rapportert inn."  
 
Partilovnemnda understreker at et rettvisende bilde av partiets / partileddets økonomi er viktig for å sikre 
partilovens formål om åpenhet (se § 1). For at dette formålet skal la seg realisere, er det en forutsetning 
at partileddet selv er i stand til å føre et oversiktlig og rettvisende regnskap som grunnlag for 
innrapporteringen til SSB. Partilovnemnda finner det derfor beklagelig at det bildet som fremtrer av 
partileddets nye gjennomgang av regnskapet mv. for 2019, avviker fra både det opprinnelige regnskapet 
som ble forelagt PRU og det regnskapet som gjelder etter at også statsstøtten er korrekt ført.  
 
Partilovnemnda legger imidlertid til grunn at den store differansen mellom de inntektene som opprinnelig 
ble regnskapsført og innrapportert, skyldes uklarhet om behandlingen av kommunal støtte til 
bystyregruppa og av den statlige stemmestøtten. Det er altså ikke tale om midler som er forsøkt skjult for 
offentligheten.  
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På den bakgrunn finner Partilovnemnda ikke grunn til å foreta seg noe mer i saken.   

 

 
For Partilovnemnda 

Eivind Smith 

leder 

 

Daniel Giske 

sekretariatsleder 
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