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Årets resultat 

Oslo MDG hadde 1.959.000 kroner i inntekter og kostnader på 1.389.000 kroner i 2018. 
Årets resultat er positivt og på 570.000 kroner. Budsjettet for 2018 la opp til et resultat på 
585.000, differansen i resultat mellom budsjett og regnskap var derfor på 15.000 kroner. 
Partiet hadde 85000 kroner mindre inntekter enn budsjettert, noe som ble kompensert med 
70000 mindre forbruk.  
 

Budsjett mot regnskap 

 

 

 

På inntektssiden er det mindre fundraising enn budsjettert, økning i stemmestøtten var noe 
større enn antatt. “Annet” gjelder i hovedsak innbetalt egenandel landsmøte fra bydelslag og 
bruttoføring av nedbetalt gjeld bydelslag via kostnadskontoer. På kostnadssiden har vi blant 
annet brukt mindre på kommunikasjon og sosiale arrangement enn budsjett. “Overføring til 
bydelslag og andre” er litt større enn budsjett, blant annet grunnet ekstraordinær støtte til 
arrangementer og Grønne Studenter etter søknad. Kostnader på annet gjelder etterfakturert 
avregning felleskostnader på valgkampkontor 2017, dette er altså besluttet ført på 
2018-regnskapet. 
 
 
 
 
 
 
Bankinnskudd 
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Oslo MDG gikk ut av 2018 med 708.561 kroner i banken. Laget har ingen kontantkasse.  
 

Gjeld 

Partileddet har ingen langsiktig gjeld. Se note 5 i årsregnskapet for kortsiktig gjeld. Oslo 
MDG skylder imidlertid bydelslagene halvparten av gave- og kontingentandelen for 2018, 
dette står det mer om under.  
 

Stemmestøtte 

Oslo som fylke og kommune 

Grunnstøtte kr 48.340,- + kr 43,34 x 29096 stemmer forrige lokalvalg = kr 1.179.340,- 
 

Bystyret sin egen støtteordning: 

Kr 6,80 x 29096 stemmer forrige lokalvalg = kr 177.436,- 
 

Gave- og kontingentandel 

Vår andel av potten er foreløpig beregnet til 469.488,-. Oslo MDG hadde ved utgangen av 
året 1802 betalende medlemmer og mottok derfor ca 260 kroner per betalende medlem.  
 
Hva er gave- og kontingentandel? MDG nasjonalt mottar i løpet av året medlemskontingent 
og gaver fra partiets medlemmer og støttespillere. Disse midlene samles den 31.12 i en pott 
som fordeles ut til fylkeslag og lokallag basert på antall betalende medlemmer. Nasjonalt 
beholder 1⁄3 av potten. De resterende 2⁄3 deles likt mellom fylkeslaget og kommunelagene 
(bydelslag i Oslo sitt tilfelle). Midlene som bydelslagene får utbetalt på konto i 2019 er 
oppspart i 2018. 
 

Fundraising 

Oslo MDG har i 2018 fått en egen AvtaleGiro-ordning som administreres av partiet nasjonalt. 
I løpet av høsten 2018 hadde vi en kampanje som foreløpig har sikret oss ca. 250.000 i 
inntekter over 12 måneder i 2019. Potensiale her er mye større, og alle lokallag i Oslo burde 
ha fokus på å skaffe oss flere givere. Oslo MDG gjorde det 130.000,- kroner dårligere enn 
budsjettert på fundraising i 2018.  
 
Bydelslag 

De fleste bydelslag i Oslo har eget organisasjonsnummer og egen økonomi. Siden 
bydelslagene er tilknyttet Oslo MDG er det viktig at de rapporterer inn gaver de skulle motta i 
løpet av året til fylkeslagets økonomiansvarlig. Disse må igjen meldes inn til SSB. Ingen 
bydelslag har rapportert om slike gaver i 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjeld til bydelslag 
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Oversikt over Oslo MDGs gjeld til bydelslag per 31.12.2018 (utbetales til konto i 2019). 

 
Bydelslag uten egen konto 

Fylkeslaget forvalter fremdeles pengene pengene til Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Alna 
og Østensjø. I 2018 har vi lagt ut totalt kr 16.000,- på vegne av disse. Utleggene regnes som 
nedbetaling av gjeld til de nevnte lag og lagene sine regnskap inngår i Oslo MDG sitt 
regnskap. 
 
Regnskapsmal for bydelslag 

Det finnes en regnskapsmal i form av et Google Regneark til bydelslag som har egen 
økonomi.Alle oppfordres til å bruke dette, kontakt økonomiansvarlig for å få tilgang. 
 
Lønn og honorar 

Oslo MDG hadde ingen ansatte i 2018.  Oslo MDG betalte likevel hele eller deler av lønna til 
følgende som er formelt ansatt i andre deler av partiet:  
–– Fylkessekretær 100% av lønn, ansatt hos MDG nasjonalt 
–– Kommunikasjonsrådgiver 50% av lønn, spleiselag med bystyregruppa 
 
Styreleder mottok i 2018 et månedlig honorar for å kunne sette av en dag i uken til 
partiarbeid. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Til årsmøtet i Oslo Miljøpartiet De Grønne 
 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert partiorganisasjonen Oslo Miljøpartiet De Grønne' årsregnskap som 
viser et aktivitetsresultat på kr 568 911. Årsregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av partiorganisasjonens finansielle stilling per  
31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver 
og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter 
ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av partiorganisasjonen slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Styrets ansvar for årsregnskapet 
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som 
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til 
partiorganisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for 
fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende 
sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i 
samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som 



 

 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorpartiorganisasjonen.no/revisjonsberetninger 
 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at 
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og 
kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for 
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 
av partiorganisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.  
 
 
Effekt Revisjon AS 
 
 
Geir Rogne 
Statsautorisert revisor 
 
* Dette dokument er signert ved bruk av bank-ID. Datering og identifikasjon av undertegnede følger det 
elektroniske dokumentet. Utskrifter og skannede versjoner vil framstå som kopier.  

 
 




