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Gardermoen, 22. juni 2006
Sak: 1-06 Klage på nektelse om innsyn i Oslo Venstre regnskaper – partiloven § 23
Sak: 2-06 Klage på nektelse om innsyn i Oslo Høyres regnskaper – partiloven § 23
Det vises til Deres brev 15. mai 2006, og tidligere korrespondanse i saken, herunder
Partilovnemndas vedtak 24. april 2006.
Partilovnemnda kan ikke se at Deres henvisning til partilovnemnda § 24 annet ledd bokstav b
eller Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 13, jf. menneskerettsloven § 2, stiller
saken i et annet lys. Partilovnemnda er ikke tildelt kompetanse til å kontrollere
partienes/partileddenes overholdelse av plikter etter loven § 23.
Til Deres orientering vil nemnda opplyse følgende om partilovens regler vedrørende vedtak
om tilbakeholdelse av partistøtte:
1. Før vedtakelsen av partiloven var kommunepartier som Oslo Høyre og Oslo Venstre,
ikke underlagt noen plikt til å rapportere om inntekter. Plikten etter partiloven trådte i
kraft fra 1. juli 2005, jf. kgl.res. 17. juni 2005 nr. 635.
2. Pliktens nærmere innhold følger bl.a. av loven § 18. Innberetningen skal omfatte
inntekter i perioden 1. januar til 31. desember, og skal finne sted innen seks måneder
året etter.
3. Sett hen til lovens ikrafttredelse, vil 2005 være det første perioden som kan være
omfattet av innberetningsplikten. Fristen for innberetning for 2005 vil være 1. juli
2006. Før denne datoen er det teknisk umulig for de to aktuelle kommunepartiene å
ikke overholde sine plikter etter § 18.
4. Innberetning av partiinntekter skal skje til Statistisk sentralbyrå (SSB), jf. partiloven
§ 22 første ledd og partilovforskriften § 9. Etter forskriften § 13 skal SSB deretter,
innen 1. oktober samme år, sende melding til bl.a. Partilovnemnda om eventuelle
brudd på innberetningsplikten. I praksis blir det neppe aktuelt for nemnda å treffe
vedtak om tilbakeholdelse av statlig støtte før etter den datoen.
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Dette brevet ble drøftet under partilovnemndas møte 22. juni 2006, og en enstemmig nemnd
står bak at Deres henvendelse behandles på denne måten.
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