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Hamar, 15. januar 2007
Sak 21-06 Vedtak om tilbakeholdelse av statlig partistøtte – Troms Kristelig Folkepartis
Ungdom
Det vises til Partilovnemndas brev 20. oktober 2006 med varsel om vedtak om tilbakeholdelse
av statlig partistøtte til Troms Kristelig Folkepartis Ungdom, jf. partiloven § 24 annet ledd
bokstav b, samt Troms Kristelig Folkepartis svar 2. november 2006.
Statistisk sentralbyrå (SSB), som er registerfører etter partiloven § 22 første ledd, informerte
Partilovnemnda 3. oktober 2006 om at Troms Kristelig Folkepartis Ungdom per 2. oktober
2006 ikke hadde oppfylt sin innberetningsplikt etter partiloven § 18. Troms KrF har i sitt svar
til nemnda ikke bestridt dette. Moderpartiet opplyser samtidig at Troms KrFU for tida ikke er
oppegående og at det også for 2007 ser ut til at Kristelig Folkeparti vil være uten et
ungdomsparti i fylket.
Etter partiloven § 24 annet ledd bokstav b kan Partilovnemnda ”fatte vedtak om
tilbakeholdelse av støtte”. Slikt vedtak kan i følge forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 84 (2004-05)
side 82, være en sanksjon overfor partilag som ikke oppfyller lovens krav innen gjeldende
frister.
Av forskrift 16. mars 2006 nr. 321 om visse forhold vedrørende de politiske partiene
(partilovforskriften) § 15 første ledd følger at kompetansen kan brukes i to tilfeller:
a) når partiet eller partileddet ikke har overholdt regelverket for innberetning av inntekter
etter loven kapittel 4, og
b) når det er tvil om at partiet eller partileddet eksisterer
Nemnda kan bruke sin kompetanse etter loven § 24 annet ledd bokstav b, jf. forskriften § 15
første ledd, ”etter innstilling fra departementet” eller ”på eget initiativ”.
Partilovnemnda var 13. desember 2006 i telefonisk kontakt med Fylkesmannen i Troms og
fikk opplyst at Troms KrFU søkte om statsstøtte i 2006, og fikk utbetalt statstøtte med i alt kr
39.273,39. Det følger av Fornyings- og administrasjonsdepartementets rundskriv 1/2006 at
søknader i 2006 vil gjelde ut inneværende valgperiode. Partilovnemnda forstår dette slik at
fylkesmannen – dersom ikke nemnda bestemmer noe annet – skal utbetale statstøtte til Troms
KrFU også for 2007.
En slik utbetaling vil ikke være i samsvar med partiloven § 12 tredje ledd. Statsstøtte
tilkommer bare fylkesungdomsorganisasjoner som finnes, noe Troms KrFU for tida ikke gjør.
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I det foreliggende tilfellet foreligger det derfor grunnlag for å treffe vedtak om tilbakeholdelse
av partistøtte både med hjemmel i forskriften § 15 første ledd bokstav a og bokstav b. Det
synes videre påkrevet at nemnda treffer slikt vedtak, for å hindre utbetaling av partistøtte til et
partilag som ikke finnes.
Det følger av forskriften § 15 annet ledd at nemndas vedtak gjelder for ett år av gangen.
Vedtaket gjelder derfor for 2007. Fordi 2007 er siste år i inneværende valgperiode for
fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, vil vedtaket i praksis gjelde til det på nytt søkes om
støtte fra Troms KrFU etter valget høsten 2007.
På denne bakgrunn treffes følgende
vedtak:
Den statlige partistøtta til Troms Kristelig Folkepartis Ungdom holdes tilbake i 2007.
--Nemndas vedtak om tilbakeholdelse av støtte skal etter forskriften § 18 meddeles partiet eller
partileddet. Fordi Troms KrFU ikke finnes og Troms KrF har tatt ansvar for å svare på vegne
av det nedlaget laget, anses meddelelse til Troms KrF som oppfyllelse av bestemmelsen i
forskriften § 18. I tillegg sendes vedtaket i kopi til Kristelig Folkepartis Ungdom.
Etter forskriften § 18 skal vedtaket dessuten meddeles departementet. Nemnda legger til
grunn at departementet varsler fylkesmannen.
Vedtaket er enstemmig og avsagt i møte 11. januar 2007 med fire av fem medlemmer til
stede, jf. forskrift 16. mars 2006 nr. 321 om visse forhold vedrørende de politiske partiene
(partilovforskriften) § 21 annet ledd. Det fraværende medlemmet, Zazzera, hadde tidligere gitt
sin tilslutning til vedtaket i e-post 18. desember 2006.
Partilovnemndas vedtak etter loven § 24 annet ledd bokstav b, jf. partilovforskriften § 15, kan
ikke påklages, jf. forskriften § 17 første ledd. Partilovnemnda kan omgjøre et vedtak om
tilbakeholdelse dersom grunnlaget for vedtaket faller bort, eller når omgjøringskompetanse
følger av forvaltningsloven § 35 første og femte ledd, jf. forskriften § 17 annet ledd. Vedtaket
kan bringes inn for domstolene.

For Partilovnemnda

Ørnulf Røhnebæk
nemndsleder
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