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Meløy SV: Spørsmål om omgjøring av vedtak om avkortning
Partilovnemnda vedtok 27. november 2020 å avkorte hele statsstøtten i 2020 til Meløy SV, som
ikke hadde overholdt sin plikt etter partiloven § 18 til å innberette sine inntekter og kostnader
for 2019.
I e-post av 3. januar 2021 ber leder i Meløy SV, Reinert Aarseth, om at Partilovnemnda tar
vedtaket opp til ny behandling. Han viser til at Meløy SV alltid har rapportert riktig med hensyn
til tilskudd og mottak av eksterne sponsormidler, og påpeker at partileddet «ikke har store
inntekter og partistøtten er vesentlig for lagets mulighet for å drive valgkamp. 2021 er
stortingsvalg og derfor er partistøtten viktig for det valgarbeidet vi har mulighet å drive i 2021.
Og som sagt, laget mottok ingen private midler i 2020.»
Om den manglende rapporteringen i 2020 skriver Aarseth at han «har sendt inn opplysningene
men kasserer har ikke mottatt noen melding, da det har vært lagt inn feil mailadresse etter at ny
kasserer overtok vervet».
Nemndas syn på saken
Selv om Partilovnemndas vedtak ikke kan påklages, vil den i praksis være villig til å se på sine
vedtak på nytt dersom partiet ønsker det. Omgjøring kan blant annet bli aktuelt hvis vedtaket
bygger på en feil som kan ha hatt betydning for utfallet, jf. forvaltningsloven § 35.
Meløy SV har ikke levert økonomirapport for regnskapsåret 2019, og partiportalene.no viser at
slik rapport for 2019 fortsatt ikke er levert. Det er partileddets eget ansvar å sørge for korrekt
innrapportering og dermed bidra til å oppfylle partilovens formål om åpenhet om de politiske
partienes økonomi. Dette gjelder uavhengig av om Meløy SV har mottatt private midler.
På denne bakgrunn finner ikke Partilovnemnda grunn til å omgjøre avkortningsvedtaket og
treffer følgende
vedtak:
Vedtaket av 27. november 2020 om avkortning av den statlige partistøtten i 2021 til Meløy SV
opprettholdes.
E-post:
post@partilovnemnda.no
Internett:
www.partilovnemnda.no

Kontaktperson:
Daniel Giske
Tlf. 22 24 68 73

Adresse:
Partilovnemnda
Postboks 14
6801 FØRDE

**
Endelig utkast til vedtak ble sendt på sirkulasjon ved e-post 5. januar 2021 og uttrykkelig
akseptert av samtlige medlemmer, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.
**
Partilovnemnda minner om at oppdatering av partiets kontaktinformasjon i Partiportalen
(www.partiportalen.no ) minst en gang årlig og innlevering av økonomirapport innen utløpet av
gjeldende frist, vil være tilstrekkelig til å unngå avkortning i senere år.
For Partilovnemnda
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leder
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