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Innsending av regnskap som grunnlag for partistøtte 2019
Reglement for godtgjørelser til folkevalgte i Sørum kommune pkt. 17 lyder:
«a) Til hvert partis kommunestyregruppe utbetales årlig en støtte som skal brukes til å
lette og forbedre de folkevalgtes arbeidsvilkår. Sørum kommune sørger for
arbeidsgivertjenester overfor de partigrupperinger som eventuelt ønsker å benytte
tilskuddet til frikjøp av folkevalgte. Partigruppene skal utarbeide rapport til rådmannen om
bruken av midlene innen utgangen av hvert år. Neste års partigruppestøtte utbetales først
når slik rapport er mottatt.
Årlig sum: kr 225.000. Dette fordeles med: 20 % av sum men som lik grunnstøtte til alle
partier som er representert i kommunestyret. 80 % av summen som fordeles per stemme
til alle partier som er representert i kommunestyret, basert på oppslutningen ved siste
kommunestyrevalg.
b) I tillegg utbetales årlig støtte til politiske partier med representasjon i kommunestyret:
Årlig sum: kr 100.000. Summen fordeles per stemme til de samme partiene.»
Som det framgår av reglementet, skal partigruppene utarbeide rapport pr. 31. desember
om hvordan midlene er benyttet i løpet av året som har gått. Vi vil derfor be om å få
tilsendt slik rapport snarest. Støtten utbetales fortløpende når rapportene registreres.
Rapporten sendes pr. e-post til: khau5@sorum.kommune.no
Vær vennlig å gi meg beskjed dersom partiet har endret kontonummer eller ansvarlig for
kontoen basert på oversikten under.
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Partienes kontonummer og kontoansvarlige
Sørum Ap 1
321 08 20986 v/Berit Berntsen Rudi
Sørum FrP
1321 62 44502 v/Hans Morten Vardøy
Sørum Høyre
5104 20 06827 v/Eva K. Rognerud-Merli
Sørum KrF
0530 03 21943 v/Gunnar Ulvestad
Sørum MDG
1503 49 82330 v/Eline Stangeland
Sørum Sp
1321 62 24781 v/Ola Brændjord
Sørum SV
1321 13 94409 v/Steinar Dalbakk
Sørum Venstre
0531 34 94812 v/Elisabeth Myrstad

