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Klage fra Rana Venstre over Fylkesmannens vedtak 25. januar om avslag på
søknad om partistøtte for 2015
Det vises til rettidig klage 25. januar 2016 fra Rana Venstre. Klagen retter seg mot Fylkesmannen i
Nordland sitt enkeltvedtak der partileddets søknad om partistøtte for 2015 ble avslått.
Klagen er framsatt overfor fylkesmannen, som i samsvar med forvaltningsloven § 33 nr. 2 har
vurdert om det er grunnlag for underinstansen til å oppheve eller endre vedtaket. Fylkesmannen
har konkludert med at det ikke er slikt grunnlag, og har derfor oversendt klagen til
Partilovnemnda for avgjørelse, jf. partiloven § 15 og forvaltningsloven § 33 nr. 4. Fylkesmannen i
Nordland har i oversendelsen til Nemnda, som har gått i kopi til klageren, begrunnet nærmere
hvorfor klagen ikke er tatt til følge.
Klagen og fylkesmannens oversendelse er mottatt hos Partilovnemnda 2. mars 2016.

Sakens bakgrunn
Bakgrunnen for saken er endringen som ble foretatt i partiloven § 13 nr. 5 den 10. januar 2013.
Etter den nye bestemmelsen ble det en forutsetning for utbetaling av partistøtte at partileddets
opplysninger om bankkonto, kontoinnehaver og disposisjonsrett ble bekreftet overfor
fylkesmannen "minst én gang årlig".
Lovendringen var begrunnet med et behov for å sikre at utbetalingen av partistøtten kom til
riktig adressat, fordi man hadde en viss erfaring for at det kunne bli et problem ved bl.a. partisplittelser og utmeldinger. I forarbeidene til lovendringene, jf. Prop. 140 L (2011-12) side 94
(punkt 7.4), framholdes at det uten en verifisering og eventuelt oppdatering av kontoinformasjon
er ”ein risiko for at statsstøtta kjem i hendene på uvedkommande”.
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Fornyings- og administrasjonsdepartementet orienterte i brev 13. februar 2013 de politiske
partienes hovedorganisasjoner, sentrale ungdomsorganisasjoner og fylkesledd om
lovendringene, herunder kravet om årlig bekreftelse av kontoinformasjon.
Rana Venstre unnlot å bekrefte kontoopplysningene i 2015. Der er derfor ikke overført
statsstøtte til dette partileddet i 2015.

Klagerens anførsler
Tidligere leder Erling Solvang i Rana Venstre, klaget i e-post til Fylkesmannen i Nordland 25.
februar 2015 på fylkesmannens avslag om utbetaling av statlig partistøtte for 2015.
Rana Venstre har i klagen anført at informasjonen som ble sendt fra Fylkesmannen i Nordland
29. januar 2015 til Nordland Venstre, derfra ble videresendt til feil e-postadresse til Rana
Venstre. Denne informasjonen nådde derfor ikke frem, selv om de hadde sendt inn den rette epostadressen både på skjema og på nettstedet Nordland Venstre.
Solvang viser også til at opplysninger om partiet ble oppdatert i Altinn 29. april 2015, og at de
derigjennom var i den tro at dette gjaldt for 2015.
Rana Venstre håper likevel at de på tross av partiets egne feil og forsømmelse får utbetalt
partistøtte for 2015.

Fylkesmannens begrunnelse for vedtaket
I sin begrunnelse for å avslå søknaden om partistøtte i brev av 16. februar 2016, viser
fylkesmannen til at Rana Venstre ikke hadde bekreftet/oppdatert sine opplysninger i
partiportalen i 2015. En logg hentet fra partiportalen som viser tidspunktene for
bekrefting/oppdatering av partiopplysningene fra og med 2014, bekrefter dette. Vilkåret for å få
partistøtte for 2015 var dermed ikke oppfylt, jf. partiloven § 13 nr. 5.
Fylkesmannen i Nordland informerer også i brevet om at de i e-post av 29. januar 2015 sendte
særskilt informasjon til alle fylkesparti i Nordland om at utbetaling av statlig partistøtte i henhold
til partiloven § 13 nr. 5 forutsatte kommunepartienes bekreftelse/oppdatering av
partiopplysningene.
Avslaget for utbetaling av partistøtte for 2015 blir også begrunnet med at fylkesmannen ikke har
hjemmel til å utbetale partistøtte for tidligere valgperioder, jf. punkt 3 i rundskriv H-4/16 fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende satser for utbetaling av partistøtte.
Fylkesmannen i Nordland fastholder i brev til Partilovnemnda av 26. februar 2016 sitt vedtak av
16. februar 2016 om ikke å utbetale statlig partistøtte til Rana Venstre for 2015.
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Partilovnemndas syn på saken
Partilovnemnda er rett klageinstans. I henhold til partiloven § 24 nr. 2 bokstav e skal nemnda
”avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte, jf. § 15”.
Fylkesmannens avslag på søknad fra Rana Venstre om statlig partistøtte for 2015, blir begrunnet
med at vilkårene i partiloven § 13 nr. 5 ikke er oppfylt da partileddet ikke har
bekreftet/oppdatert sine bankkontoopplysninger minst én gang i løpet av 2015.
Partilovnemnda er av den oppfatning at det er partileddets egen feil og forsømmelse som har
medført at bestemmelsen ikke har blitt oppfylt. Det er partiorganisasjonens eget ansvar å være
kjent med regelverket og etterfølge partilovens bestemmelser. Dette gjelder uavhengig av om en
særskilt påminnelse fra fylkesmannen via partiets fylkesledd kommer fram til partileddets e-post
adresse eller ikke.
Nemnda fastholder likevel sin vurdering fra tilsvarende saker og mener at overtredelsen ikke er
av en slik karakter at totalt bortfall av all støtte for 2015 vil være rimelig eller forholdsmessig.
Etter en skjønnsmessig vurdering har nemnda kommet til at konsekvensen av ikke å bekrefte sine
kontoopplysninger i samsvar med § 13 nr. 5 bør være bortfall av 10 prosent av statsstøtten.
Dette omfatter både stemmestøtten og eventuell grunnstøtte. Men utbetaling kan selvsagt ikke
skje før partilaget har sørget for at oppdaterte kontoopplysninger er tilgjengelige.
Om Fylkesmannens anførsel vedrørende adgangen til å utbetale partistøtte for forutgående år i
valgperioden, finner Nemnda det tilstrekkelig å nevne at behandlingen av en klagesak lett vil
strekke seg inn i det følgende kalenderår. Partilovens bestemmelser om klagerett innebærer at
Partilovnemndas vedtak i klagesak i et påfølgende år skal følges opp også når det innebærer at
partileddet skal motta støtte som normalt skulle ha vært utbetalt i løpet av foregående år.

På denne bakgrunn treffer Partilovnemnda følgende vedtak:
Nemnda tar ikke klagen fra Rana Venstre til følge og partileddet har krav på 90 prosent av
den statlige partistøtten for 2015.

**
Vedtaket er enstemmig. Saken ble drøftet under nemndas møte 1.juni 2016, der alle medlemmer
bortsett fra én var til stede. Endelig utkast ble deretter sendt på sirkulasjon ved e-post av 27. juni
2016 og uttrykkelig akseptert av samtlige medlemmer, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2. Vi
beklager at begrensede ressurser ikke har gjort det mulig å fullføre saksbehandlingen raskere hos
oss.

**
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Partilovnemndas vedtak etter partiloven § 15 kan ikke påklages videre, jf. § 24 nr. 1. Klageren kan
bringe vedtaket inn for domstolene.

For Partilovnemnda

Tor Henriksen
Sekretariatsleder
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