
 

     OM REGNSKAPSRAPPORTERING TIL SSB — FRIST 1.JUNI. 

Hva og hvem gjelder det? 

Alle kommune- og fylkeslag i Rødt skal rapportere sine 

inntekter og utgifter til Statistisk Sentralbyrå. Dette skal 

gjøres hvert år. Bydelslag og tema-lag skal ikke rappor-

tere.  

Regionlag skal rapportere for hver kommune laget  

omfatter hvis det ble stilt liste i flere kommuner.            

Eks: Rødt Gjøvik og Land skal levere regnskap for Gjøvik 

og Søndre Land. 

Der det opprettholdes tidligere kommune– og fylkeslag 

etter regionreformen, så er det det nye laget som skal 

levere regnskap. Det må tas med i rapporten økono-

miske forhold  som kan være disponert eller ført i de 

opprettholdte lagene.                

Eks: Rødt Innlandet skal rapportere, mens forhold i de 

opprettholdte distriktslagene Hedmark og Oppland må 

tas med. Det samme vil gjelde på kommunenivå. 

Hvorfor er dette viktig? 

Dersom lagene ikke rapporterer til SSB, så mister vi 

statlig støtte i 2022.  

Hva betyr det for deg? 

Du som er kasserer må ta ansvar for at denne jobben 

blir gjort.  Samarbeid med lagsleder. 

Dersom det ikke er du som er registrert i  SSB sin parti-

støtteportal, så må du sørge for at opplysningene der 

korrigeres.  

Trenger du hjelp? 

En del lag har regnskap kun i reskontro—da blir vi selv-

sagt med på rapporteringen. Ta kontakt! 

 

Selv om den informasjonen og veiledningen vi sender 

ut her skulle føre deg i mål, så kan det allikevel være 

slik at du lurer på noe eller trenger hjelp.  Spør! 

 

Du kan henvende deg til økonomiansvarlig i Rødt —

Finn Olav Rolijordet: finno@raudt.no 
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Når du er klar med årsregnskap 2020 må du gå til nettsida:  
   https://www.partiportalen.no   

Herfra skal du følge innloggingen                                                          

Klikk så på «Logg på med id-porten» og bruk din vanlige innlog-

gingsmetode på bank/nett. Du kommer nå inn i Partiportalen. 

Hvis du ikke kommer inn, må du søke om rolle. 

Når du er inne på laget ditt så velger du  

Merk deg at id og passord står til venstre for lenka. 
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Noen tips: 

• Partilag uten org.nr skriver 0. 

• Lag som er over inntektsgrensen: Husk oppføringene i 
reskontroen. De skal føres opp under rapporteringspunkt 
«overføring til/fra annet organisasjonsledd».  

• Rødt-lag som dekker flere kommuner oppgir en ny leder i 
hver kommune, men kan bruke samme kasserer. Det er 
derfor praktisk at kasserer innberetter og setter opp de 
aktuelle lederne som de som skal signere i tillegg. 

• Merk arkiveringsbestemmelsen. Ta utskrift av det som 
innberettes, dette skal oppbevares i minst 5 år. 

Partiloven og regionreformen 
Der vi opprettholder opprinnelige lag (Eksempel Kinn: Flora og Vågsøy) er det kun den nye kommunen som skal rapportere. I en Tolknings-
uttalelse fra Partilovnemnda heter det: «……….en nedlagt kommune eller fylkeskommune som geografisk virkeområde, vil ikke i noe tilfelle ha 
rapporteringsplikt etter partiloven. Rapporteringsplikten gjelder bare for de tre (for ungdomspartiene to) nivåene som partiloven kjenner, og 
bare for ett partiledd for hvert parti innenfor hver geografiske enhet (stat, fylkeskommune, kommune).  

Veiledning til kasserere i lag som stilte valgliste i 2019. 
Gjelder ikke bydelslag i Oslo. 
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Lag med inntekter under kr 14.000 utover offentlig støtte skal  
gjøre en forenklet innberetning.  Det er trolig de aller fleste som 
ikke ble valgt inn i 2019. 

 Innberetning til SSB 

DETTE SKAL DU GJØRE: 

B 

Nå skal du være kommet inn i Altinn. Et viktig punkt i prosessen 

er at det er 2 personer som skal  signere. Ikke gå inn på Altinn 

før du har person nr 2 med deg på innberetningen. Du skal  

legge inn epost og fødselsnr på person 2. Innberetningen er 

ikke ferdig før person nr 2 har signert.  

https://parti.fylkesmannen.no/

