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Partiet De Kristne Møre og Romsdal
Øyvind Årdal
oyardal@gmail.com

Vedtak om formell advarsel for brudd på partilovens frist for
rapportering av valgkampbidrag: PDK Møre og Romsdal
Partilovnemnda sendte 10. februar 2016 en forespørsel til PDK Møre og Romsdal der partiet ble
bedt om å redegjøre for et forhold der de hadde mottatt et valgkampbidrag på 75.000 kroner
som var rapportert og offentliggjort på nettsiden www.partifinansiering.no etter utløpt frist for
innberetning.
Partiloven § 18 fjerde ledd har følgende ordlyd:
Alle partier og partiledd har i valgår plikt til særskilt å innberette bidrag over 10 000 kroner som
er mottatt i perioden 1. januar til og med fredag før valgdag. Innberetningen skal skje innen fire
uker etter at bidraget er mottatt. Bidrag mottatt senere enn fire uker før utløp av innberetningspliktig periode i første punktum skal være innberettet innen utløpet av fredag før valgdag.
Partiet, ved fylkesleder Øyvind Årdal, besvarte nemndas henvendelse 12. februar 2016. Gjennom
e-posten viser Årdal til at partileddet ikke var oppmerksomme på lovteksten som sier at bidrag
skal rapporteres før valget. Partiet er siden det ikke har statsstøtte avhengige av slike gaver som
dette fra Reknes AS, der firmaets eier er medlem av partiet.
Partileddet mottok også en gave fra samme firma på 50.000 kroner ved valget i 2013. Dette ble
også innberettet etter valget, men uten at de da fikk en tilbakemelding på at dette var etter
fristens utløp. Når partileddet nå kjenner reglene, lover de at de i 2017 skal rette seg etter loven
på dette punktet.

Nemndas syn på saken
Partilovnemnda kan etter partiloven § 24 annet ledd bokstav c ”fatte vedtak om bruk av
administrative sanksjoner og inndragning”. Av forskrift 5. februar 2014 nr. 107 om visse forhold
vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) § 6-1 første ledd følger at kompetansen kan
brukes i to tilfeller:
a) når partiet eller partileddet har overtrådt bestemmelsene i partiloven § 17 a, § 18, § 18
a, § 18 b, § 19, § 20, § 20 a, § 20 b, § 21, § 21 a første til tredje ledd og § 23, eller
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b) når det er tvil om at partiet eller partileddet eksisterer.
Ved endringen av partiloven i 2013 ble det innført en særskilt innberetning av valgkampbidrag. I
Prop. 140 L (2011-2012) s. 51 begrunnes forslaget med at ”oppdatert informasjon ligg føre når
han er mest relevant”, ikke først ved offentliggjøringen av partienes regnskaper et til et og et
halvt år etter valgdagen. Denne fristen er åpenbart av stor betydning for å kunne innfri lovens og
lovbestemmelsens formål.
Nemnda er av den oppfatning at manglende kunnskap om regelverket ikke er tilstrekkelig grunn
for ikke å innberette bidrag i henhold til partilovens bestemmelse om rapportering av
valgkampbidrag.
På denne bakgrunn har Partilovnemnda kommet til at det er grunnlag for å treffe vedtak om
formell advarsel for oversittelse av rapporteringsfristen i partiloven § 18 fjerde ledd. Denne
sanksjonen kan benyttes ved «førstegangsregelbrudd av mindre omfang», jf. partiloven § 28
første ledd annet punktum. Nemnda vil påpeke at den i denne omgang har funnet det
formildende at det er første gang kravet om særskilt innberetning av valgkampbidrag gjelder ved
et kommunestyre- og fylkestingsvalg.
En formell advarsel innebærer at partilaget får en form for «prøvetid» de neste to årene (2016
og 2017), med den følge at en eller flere nye overtredelser i prøvetiden av § 18 fjerde ledd eller
andre tilsvarende ordensforskrifter i partiloven eller i regelverk med hjemmel i partiloven, kan bli
sanksjonert strengere enn det som ellers ville vært normen for slik overtredelse. Herunder kan
det bli aktuelt å avkorte hele eller deler av den offentlige partistøtten.

På denne bakgrunn treffes følgende vedtak:
PDK Møre og Romsdal gis en formell advarsel for brudd på fristen for å rapportere
valgkampbidrag i partiloven § 18 fjerde ledd ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015.
Advarselen gjelder for 2016 og 2017.
--Saken ble behandlet på nemndas møte 2. mars 2016. Et utkast til vedtak ble her lagt fram og
enstemmig godkjent, jf. partilovforskriften § 7-2 annet ledd.
--Partilovnemndas vedtak om å gi en formell advarsel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven
§ 2 første ledd bokstav b. Partilovnemnda kan omgjøre vedtak om formell advarsel dersom
grunnlaget for vedtaket faller bort, eller kompetanse til omgjøring følger av forvaltningsloven
§ 35 første og femte ledd. Vedtaket kan ikke påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI,
men kan bringes inn for domstolene, jf. også partiloven § 28 annet ledd.

2

Dato: 08.03.2016

Referanse: 2016/780/347

For Partilovnemnda

Tor Henriksen
Sekretariatsleder

Vedtaket sendes kun på e-post.

Kopi:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, postmottak@kmd.dep.no
Partiet De Kristne, post@dekristne.no
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