
Brev fra Rødt til Partilovnemda

Vedrørende bidrag gitt til Rødt Moss og omegn
 
Rødt Moss og omegn viser til henvendelse fra Partilovnemnda angående bidrag gitt til Rødt Moss og 
omegn i form av annonsering i lokalmedia. Vi ønsker med dette å legge fram vår versjon.

Det er en kjent sak at partiet Rødt ble boikottet av NRK og satte i gang en landsomfattende 
innsamlingskampanje for å spre valgprogrammene ved årets kommune- og fylkestingsvalg. I Moss 
besluttet vi at lokalprogrammet skulle fulldistribueres til alle husstander, dette skulle dekkes av vårt 
totale valgkampbudsjett som var på 46 000 kr. Dette var lokallagets egne midler.

Rødt Moss og omegn har i motsetning til andre partier ikke mottatt støtte fra fagbevegelsen/LO eller 
andre aktører, og når det viste seg at prisen på fulldistribueringen kostet ca. 6000 kroner mer enn antatt 
besluttet vi å se bort fra muligheten for annonsering i denne valgkampen. Da kom forfatter Jon 
Michelet på banen og tilbød seg å betale en halvsides annonse i Byavisa. Denne ble kostnadsberegnet 
til ca. kr 7 000. Vår generelle oppfordring til støtte og Michelets generøse tilbud formidlet vi til mange 
på våre ulike valgkampstands.

På ettermiddagen søndag 6. september tok Yngvar Sommerstad i HCH Utvikling kontakt med vår 
førstekandidat Eirik Tveiten, og tilbød seg å betale annonsering i Byavisa og Moss Avis, det ble ikke 
nevnt noen økonomisk ramme. Det ble presisert at det kun var programmet som skulle offentliggjøres 
over en hel side, og med en generell oppfordring om å få det til «så billig som mulig».

Eirik Tveiten tok senere samme dag kontakt med Byavisa per telefon og fikk melding om at dersom 
dette skulle ordnes måtte han møte opp mandag morgen kl. 07.30 fordi deadline var passert på fredag. 
Ved hjelp av stor velvilje fra Byavisa ble dette ordnet ved at en ikke tidsaktuell reportasje ble utsatt og 
det ble ordnet plass til annonsen på onsdag 9. september, men at det ekstra arbeidet med å "rydde plass"
til annonsen, nok ville føre til en fordyring, uten at eksakt sum ble nevnt.  Regningen for dette ble 
deretter sendt til vår kasserer som mottok den som en samlefaktura der også annonsen som Jon 
Michelet skulle dekke var tatt med. Siden regningen var oppgitt som én sum ble den returnert for å 
splittes mellom de to bidragsyterne. Dette ble gjort så snart vår kasserer kom hjem fra ferie, den 17.9. 
Yngvar Sommerstad er for tida på ferie i Kroatia, og har derfor ikke mottatt faktura på sin del, som vil 
bli betalt umiddelbart når han kommer fra ferie den 26.9. Rødt Moss har tatt direkte kontakt med 
Byavisa som opplyser at fakturaene ble sendt fra dem onsdag 23.09. og vi har i dag fått oppgitt at 
regningen vil komme på kr 12.550.- + mva. 

Eirik Tveiten tok likeledes kontakt med Moss Avis der han snakket med annonseansvarlig, som lovte å 
komme med et skriftlig tilbud på en side torsdag 10. september. Noe senere på dagen mottok Tveiten 
en epost som viste at en annonse koster kr. 14.520 eks mva, men at dersom den ble rykket inn en gang 
til ville det «bare» koste kr 11.680 eks mva, mer.

Tveiten tok med seg denne eposten til Sommerstad som syntes dette var et godt tilbud, men siden han 
ikke var sikker på om den burde rykkes inn på lørdag 12. eller mandag 14. besluttet han at den skulle 
rykkes inn både lørdag og mandag.

Eirik Tveiten tok da igjen kontakt med Moss Avis og meddelte dette. Avisa gjorde da oppmerksom på 
at de ville øke refusjonen og at anbefalte en mobilannonsering, og at det ville innen samme 
kostnadsramme. Det ble ikke gitt noe endelig pristilbud på dette, men vi antok at den endelige prisen på



dette ville være rundt kr 40 000.- Faktura med sluttsum er sendt elektronisk og mottatt 15. september, 
og deretter videresendt til HCH Utvikling ved Yngvar Sommerstad. Totalsummen her er oppgitt til kr 
43.300.- + mva. 

Rødt Moss og omegn har alltid ved tidligere valg og ellers rapportert innen fristene som er satt, og 
hadde selvsagt til hensikt å rapportere dette inn innen det vi mente var frist, på samme måte vi alltid har
gjort ved angitte frister. Vi har aldri mottatt en gave i en slik størrelsesorden tidligere og var ikke kjent 
med endringen i partivalgloven om at dette muligens skulle vært rapportert innen fredagen før valget. 
Dette kom svært overraskende på oss, og vi var heller ikke kjent med noen endelig sum før 15.9., og 
heller ikke da den endelige korrekte sluttsum. Vi viser også til at da vi førsøkte å rapportere inn uten en
sum eller med en cirkasum, godtok ikke innrapporteringsskjemaet dette. Slik at vi måtte oppgi en presis
sum (som vi måtte anta) og i et merknadsfelt forsøke å forklare forholdet. Forsøk på å føre opp annet 
enn tall i skjemaet førte til feilmelding, det vanskeliggjør å rapportere før vi vet den nøyaktige 
sluttsummen på bidraget. Dette forholdet forsøkte styreleder å forklare per telefon til saksbehandler ved
partifinansieringsportalen mandag 21.9. Vi fikk oppgitt kroner 47 000, men denne summen er nå 
justert, jf. vedlagt uttalelse fra giver. Summen ble kroner 55 800 eks. mva. Den endelige summen var 
ikke kjent før 24.9., og ble straks rapportert inn til partifinansieringsportalen inkludert mva. (kr 69 
750,-), etter rådføring med seniorrådgiver Anders Grøndahl ved partifinansieringsportalen. At den 
endelige summen giver bidrar med ikke har latt seg oppdrive før (en god stund) etter valget, ser vi som 
støtte til vår vurdering om at bidraget ikke er mottatt før valgdatoen, og at rapporteringsfristen dermed 
er fire uker. Annonsene og kostnadene knyttet til disse har aldri vært en del av vårt budsjett, og var ikke
planlagt fra vår side. Vi kan vanskelig sies å ha forvaltet disse midlene, hvilket har vanskeliggjort 
rapporteringen, selv om annonsene er å betrakte som en gave som skal innrapporteres.

 Når det gjelder Partilovnemndas henvisning til avisoppslag i lokalpressen, viser vi til at det var vår 
førstekandidat Eirik Tveiten som selv kontaktet byens aviser og fortalte om dette forholdet torsdag 17. 
september, og at de angjeldende aviser også ble fortalt om dette allerede ved bestilling av annonsene.

Vi ser i ettertid at vi nok kunne håndtert dette mer profesjonelt, og beklager det dersom det viser seg at 
våre vurderinger har vært feil og vi har gjort en forseelse ved å ikke innrapportere innen fredag 11.9. 
Men vi viser altså til at Rødt Moss og omegn på det tidspunktet ikke hadde mulighet til å ha korrekt 
oversikt over størrelsen på det endelige bidraget.
 
Rødt Moss og omegn mener å ha handlet etter beste skjønn, og å ha oppfylt vår rapporteringsplikt i den
utstrekning det har vært mulig, i henhold til forklaringen gitt over. Partiet ser imidlertid at vi mangler 
klarere rutiner for behandling og innrapportering av gaver og bidrag. Arbeidet med å få dette på plass 
er allerede i gang, dette for å unngå tvilstilfeller eller forseelser ved eventuelle senere anledninger.
 
Moss, 24.9.15

Lars Tveiten                                              Erik Johansen
leder, Rødt Moss og omegn                      kasserer, Rødt Moss og omegn


