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Vedtektene
§ 3 Kontingent
3. Minst halvparten av kontingenten skal tilfalle grunn- og
fylkesorganisasjon.
§ 5 Grunnorganisasjon
4. Eit lag skal ha styre med minst leiar og økonomiansvarleg.
Fylkesstyret/landsstyret kan gjere unntak frå dette.
§ 15 Økonomiske spørsmål
1. All offentleg partistønad til Raudt (gruppe-, representant- og
røystestøtte, møtegodtgjersle m.m.) er Raudt sin kollektive eigedom.
Stønaden vert disponert av landsstyret til fordeling til lag, kommunar
og fylke og til drift av Raudt sentralt. Medlemer som får utbetalt
godtgjersle, pliktar å sende denne over til Raudt etter retningsliner
vedtatt av landsstyret.
Kassererkurs
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Partiloven
Dato LOV-2005-06-17-102
Departement Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Lov om visse forhold
vedrørende de politiske
partiene (partiloven)

Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert I 2005 hefte 8
Ikrafttredelse 01.01.2006, 01.07.2005
Endrer LOV-1998-05-22-30
Kunngjort 17.06.2005
Korttittel Partiloven
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Partiloven - konsekvenser
•
•
•
•
•
•
•

Registreringsordning for politiske partier
Trådte i kraft 2006
Bakgrunn i hvitvasking og ulovlig støtte/binding
Partiportalen.no er kanalen
Partilovnemnda + revisjonsutvalg
Kontrollerer årlig utvalgte partilag
Kontroll 2019 er nå avsluttet, 35 partilag (hos oss:
Rødt Troms og Finnmark)
• Viktig generell påpekning: må avslutte private
kontoer som er i bruk i enkelte partilag
Kassererkurs

Kontingent 1
Minst halvparten av kontingenten skal tilfalle
grunn- eller fylkesorganisasjon.
Satsene er:
Redusert sats (studenter, trygdede, pensjonister o.l.):
Vanlig sats:
Høy sats (inntektover 550.000):
Medlem av Rød Ungdom, første året:

150,450,950,50,-

Fordeles i 2021 mellom:
Lokallaget
Fylkeslaget
Sentralt

40 %
30 %
30 %

Føres i reskontro.
Kassererkurs
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Kontingent 2
Fra nettsida:
«Et alternativ til den årlige kontingent for deg som vil støtte Rødt
litt ekstra, er vår månedlige avtalegiro-ordning, Rødreven. Du
bestemmer selv hvor mye du vil betale pr. måned, og slipper å
tenke på å fornye medlemskapet.»
Fordeling er som ordinær kontingent.
Kan være 100/mnd = kr 1.200 i året.
Kan være 50/mnd = kr 600 i året.

Kassererkurs
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Partiskatt 1
• Alle folkevalgte får en godtgjørelse for hvert
møte de deltar på.
• Medlemmer av formannskap og fylkesutvalg
samt utvalgsledere er i tillegg frikjøpt i en viss
%, oftest beregnet av ordførers lønn.
• Varaordførere er enten frikjøpt eller ansatt i
kommunen i en deltidsstilling.
• Stortingsrepresentant er ansatt av Stortinget,
egen avtale behandlet i Landsstyret.
Kassererkurs
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Partiskatt 2
• Netto møtegodtgjørelse (MG) betales inn til
partiet sentralt.
Dvs: Fratrukket skatt og utgifter i vervet.
• Fordeles 50/50 mellom laget og sentralt.
• Føres i reskontro dersom det betales inn sentralt.
• Føres ikke i reskontro hvis kun sentral andel
innbetales - noen lag har lokale ordninger for
betaling, i de tilfellene blir beløpene registrert
utenom reskontro.
Kassererkurs
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Partiskatt 3
• Hvor godt er partiets bestemmelser om partiskatt
og MG kjent og fulgt opp?
• Når skal dette gjøres kjent?
• Orientering fra partiet
sentralt etter valg.
• Behandles kollektivt i laget
eller folkevalgtgruppa
• «Partiskatt» er tenkt til
diskusjon i Landsstyret i
løpet av perioden.
Kassererkurs
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Partiskatt 4
Bruk ressurssida på rødt.no

Kassererens oppgaver 1
•
•
•
•

Ta hånd om kontantkasse (?), bankkonto og føre regnskapet.
Vurdere behov for vipps.
Orientere i styret om status på lagets økonomi.
Foreslå budsjett for styret/årsmøtet, legge fram årsregnskap.

• Følge opp kontingentinnbetalinger og fornying av
medlemskap sammen med leder.
• Få flere av medlemmene over på avtalegiro (rødrev).

• Følge opp innbetalinger av partiskatt/møtegodtgjørelse (MG).
- at det blir gjort
- eventuelt overføre sentralt dersom MG innbetales lokalt
Kassererkurs
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Kassererens oppgaver 2
• Rapportere de opplysningene det blir bedt om til SSB:
- oppdatere opplysninger om laget i Partiportalen
- innberette årsregnskapet (Alt Inn, sammen med 1 pers)
• Overføre stemmestøtte til sentral konto dersom denne er
utbetalt lokalt
• Søke om bevilgninger til lokallaget (både via fylket i 2021, men
også den utvidede bevilgningsposten sentralt)
• Be om overføringer fra reskontro eller saldoutskrift
• Holde orden på bestillinger og betalinger av materiell
Kassererkurs
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Kassererens oppgaver 3
• Føring av regnskap
- enkel versjon av resultatregnskap
- enkelt regnskap med balanse
- større regnskap med bruk av kontoplan
Modell avgjøres av omfanget og informasjonsbehovet
Balanse er hva du har og hvordan du skaffet deg det.
• Kontoplan:
Eksempel 1: salg av materiell 3100
Eksempel 2: reisekostnad 7140
Kassererkurs
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Reskontro
•
•
•
•
•

Reskontro er et faglig begrep innen bokføring
Et bedre ord kan være kundekonto
Utskrift av reskontro sendes lagene hvert kvartal (på forespørsel)
Reskontro fås til enhver tid på forespørsel
Fordi reskontro føres hos Rødt sentralt medfører det at negativt
beløp er sentralens gjeld til laget
• Føringene i reskontroen skal være med i lagets regnskap
• Alle økonomiske bevegelser mellom laget og sentralt blir ført i
reskontro – med noen få unntak, ref stemmestøtte
• Vi jobber med å få til automatisk utsending fra
regnskapsprogrammet, men foreløpig må reskontro bestilles

Kassererkurs
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Reskontro – eksempel
Uten folkevalgte

Kassererkurs
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Reskontro – eksempel
med folkevalgte

..kundekonto fortsetter
•
•
-

Eksempler i Kassererhåndboka
Sjekk:
Inngående saldo fra året før
Kontingent er ført
Bestilling av materiell er ført
MG er ført (fremkommer som minusbeløp)
Deltakeravgift er ført
Ny utgående saldo

Har laget midler til gode eller gjeld? Vær sikker.
Kassererkurs
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Føring av regnskap
• Enkel føring av resultatregnskap basert på reskontro. Balanse
lik saldo bank og saldo reskontro (når det er få bilag)
Årsregnskap for Rødt Valdres 2020
01.01.2020 Saldo ved årets begynnelse

5 223,50

31.03.2020 Sms-utgifter 1.kvartal

23,00

20.04.2020 Servering på årsmøtet
Abortboka
Studiebøker

672,00
80,00
600,00

31.05.2020 Deltakeravgift Grunnmur

1 900,00

30.09.2020 Sms-utgifter 2.kvartal

48,00

08.12.2020 Møteromsleie

500,00

31.12.2020 Kontingentinntekt for året
Årets resultat (underskudd)

31.12.2020 Saldo ved årets utgang

2 130,00
2 130,00

3 823,00

1 693,00
3 823,00

3 823,00

3 530,50

Kassererkurs
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Føring av regnskap med integrering av reskontro

Dato

Tekst

Kasse

Reskontro
Raudt-sentralt

Bank-konto

1.1.Inngåande balanse

0,00

11.5.Partiskatt fra Hardygutten

0,00
6 255,80

30.6.Kontingent 2.kvartal

764,00

SMS vi hypersys

-4,00

23.7.Overføring frå Raudt sentralt

100 000,00

24.7.Pelly klær av Hardygutten

-2 707,23

14.8.Div gebyr nettgiro

-1,50

27.8.Partiskatt fra Hardygutten

9 910,05

30.9.Kontingent 3. kvartal

1 464,00

SMS vi hypersys

-174,00

23.10.Støtte til Rødt ungdom, Hyttetur

-2 500,00

20.11.Div gebyr nettgiro

-5,00

31.12.Kontingent 4.kvartal

1 456,00

SMS via hypersys

-770,50

Balanse 31/12-2020

0

Kassererkurs

94 786,27

18 901,35
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Dobbel bokføring av resultatregnskap med balanse lik saldo og
reskontro (fra 50 bilag)

Kassererkurs
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Ved større og mer omfattende regnskap
• Hva gjør de som har eiendeler?
-> innkjøp for over 15.000 aktiveres
-> innkjøp under 15.000 er årets kostnad

• Regnskapsføring med bruk av kontoplan (mange bilag,
rapporteringspliktig ol)
• Hva gjør de som har regnskap ført på annen måte? Fortsett
med det.
• Nytt fra 2022: regnskapsprogram obligatorisk i
Partiportalen.no
Kassererkurs

Lokalt budsjett
•
•
-

Se på fjorårets regnskap!
Dette må med:
Kontingentinntekter
Hvor stor er støtten fra kommunen?
Lagets andel av partiskatt
Planlagt politisk aktivitet
Kontordrift? Leie av møterom?
Hva gjøres av tiltak hvis inntektene er mindre enn
utgiftene?
Kassererkurs
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Kassererkurs
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Lag med statlig støtte
= stemmestøtte og grunnstøtte

• Alle de listene vi stilte i 2019 må registreres
som eget lag (unntak: bydelene i Oslo)
• I Partiportalen oppgis hvilken konto støtten
skal utbetales til (7878.05.75416)
• De som oppgir lokal konto må sende støtten
inn til sentral eller be om føring i reskontro
• De som har oppgitt sentralens konto, vil ikke
finne igjen beløpet i reskontro
Kassererkurs
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SSB-forpliktelsene
• 2 oppgaver for å få statlig støtte
1: registrere laget/bekrefte opplysningene
2: Innberetning av regnskap
https://www.partiportalen.no

• Før innberetning av årsregnskap, prøv deg fram før
innsending, finn på nettsida:
Velg «regnskapsmaler»
Velg «eksempelregnskap»
Kassererkurs
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Statlig støtte, kontingent og partiskatt =>
årsregnskapet
A) Statlig støtte føres som «Overføring til annet
organisasjonsledd» - legg inn beløp
B) Kontingent føres som «Overføring fra annet
organisasjonsledd»
C) Partiskatt føres som «Overføring fra annet
organisasjonsledd»
Summer B + C og legg inn samlet beløp
Dette dokumentet finnes på ressurssida

Rødt sin økonomiske situasjon
• Sentralt
- Budsjettinntektene er på drøye 26 millioner
- 5,6 millioner i valgkampsatsing
- Utgiftene er økt med overskuddet fra 2020 til 31 millioner
• Lokalt
- Det er mye midler i enkelte av lagene og regionene
- Fylkeslagene og fylkestingsgruppene har egne midler
- Saldoen på alle reskontroene er 7, 5 millioner kroner
ved utgangen av 2020
• Stortingsgruppa
- Egne midler, bundet til arbeid på Stortinget, men er allikevel en
ressurs for partiet som helhet
Kassererkurs
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Oppsummering
•
•
•
•
•
•

Følg opp partiskatten
Bestem deg for din måte å føre regnskap på
Husk at reskontro skal være med i regnskapet
Huske å skifte fortegn
Bestill reskontroutskrift ved behov
Bekreft opplysningene om laget i Partiportalen
innen 1.mars
• Rapporter regnskap innen 1.juni
• Spør
Kassererkurs
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