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Vedtak om avkortning av den statlige partistøtten i 2017 for gjentatt
brudd på partiloven: MDG
Varsel om mulig vedtak om formell advarsel for brudd på fristen for innberetning av bidrag
mottatt i valgår, ble sendt MDG 23. mai 2017 (ref. 2017/1915/347). Da Nemnda i etterkant ble
oppmerksom på at partiet allerede i 2016 hadde mottatt en formell advarsel
(ref. 2015/4201/347) for et tilsvarende brudd på fristen for innberetning av bidrag i valgåret
2015, sendte Partilovnemnda 20. juni 2017 varsel om mulig vedtak om avkortning av statlig
partistøtte for gjentatt brudd på partiloven.
Av www.partifinansiering.no fremkommer det at et bidrag til MDG i valgåret 2017 på 12.000
kroner ble innrapportert etter de frister for innberetning som følger av partiloven § 18 nr. 4, som
lyder:
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 økonomiansvarlig Lena Østerhus, besvarte Nemndas henvendelse om varsel om
mulig vedtak om formell advarsel ved e-post 24. mai 2017. Østerhus viser til at den forsinkede
rapporteringen av bidraget fra Pål Thygesen skyldes en beklagelig glipp der bidraget hadde falt ut
i tilknytning til den interne registreringen. Feilen ble oppdaget 16. mai 2017, og rapportert til
Statistisk sentralbyrå umiddelbart.
Østerhus opplyser at partiet på bakgrunn av erfaringer fra valgåret 2015 har forbedret sine
rutiner og system for å håndtere bidrag. Pengegaver registreres automatisk eller manuelt
fortløpende i et eget register. Bidraget det her er tale om, ble håndtert manuelt, noe som øker
risikoen for tekniske og menneskelige feil. Vi beklager på det sterkeste at denne glippen forekom,
og setter umiddelbart inn tiltak for å forhindre at dette skjer i framtiden, skriver Østerhus.
Ingen ytterligere opplysninger om saksforholdet er mottatt i etterkant av Partilovnemndas varsel
20. juni 2017 om mulig vedtak om avkortning av statlig partistøtte som følge av gjentatt brudd.
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Nærmere om saksforholdet
Oversikten Nemnda mottok fra registerfører SSB 24. mai 2017, viser at bidraget fra MDG først ble
rapportert én uke etter utløpet av lovens frist på fire uker. Offentlighetens mulige interesse for
private bidrag til politiske partier gjør at løpende rapportering og publisering i den definerte
valgkampperioden er viktig for best å kunne realisere lovens formål om åpenhet om partienes
økonomi og deres økonomiske støttespillere. Svikt i interne rutiner gir ikke tilstrekkelig grunn for
å innberette bidrag etter utløpet av partilovens frist for rapportering av bidrag mottatt i perioden
januar-september i valgår.
Partiet har tidligere mottatt en formell advarsel for brudd på partilovens innberetningsplikt i § 18
nr. 4 ved valget i 2015. I Nemndas vedtak av 21. januar 2016 ble det informert om at sanksjonen
«formell advarsel» kan benyttes ved «førstegangsregelbrudd av mindre omfang», jf. partiloven
§ 28 nr. 1 annet punktum. Partiet fikk samtidig en form for prøvetid i to år fra vedtakstidspunktet, og ble varslet om at nye overtredelser av partiloven eller regelverk fastsatt med
hjemmel i partiloven i løpet av prøvetiden kunne bli sanksjonert strengere enn det som ellers
ville vært normen for tilsvarende overtredelser. Herunder at det kunne bli aktuelt å holde tilbake
hele eller deler av den statlige partistøtten.

Nemndas syn på saken
Etter partiloven § 24 nr. 2 bokstav c, er det en av Nemndas oppgaver å ”fatte vedtak om bruk av
administrative sanksjoner og inndragning”. Dette skal ifølge forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 84
(2004-05) side 82, være en sanksjon overfor parti og partiledd som ikke oppfyller lovens krav
innen gjeldende frister.
Av forskrift 5. februar 2014 nr. 107 om visse forhold vedrørende de politiske partiene
(partilovforskriften) § 6-1 nr. 1, følger at kompetansen kan brukes blant annet når partiet eller
partileddet har overtrådt bestemmelsene i partiloven § 18 nr. 4.
I 2017 har partiet ikke overholdt fristen for rapportering fastsatt i partiloven § 18 nr. 4 annet
punktum. Bruddet har skjedd i løpet av prøvetiden fastsatt i Nemndas vedtak av 21. januar 2016.
Partilovnemnda har derfor kommet til at det etter forskriften § 6-1 nr. 1 bokstav a bør treffes
vedtak om avkortning av statsstøtte.
På skjønnsmessig grunnlag finner Nemnda likevel at avkortningen, i tråd med vedtak i
sammenlignbare saker i 2016, bør begrenses til 50 prosent av årets statlige partistøtte. En følbar
avkortning er nødvendig for å oppnå den nødvendige allmennpreventive virkning av reaksjonen
mot gjentatte lovbrudd på et område av stor betydning for åpenheten om partifinansieringen og
dermed for tilliten til vårt politiske system. Siden MDG i henhold til tildelingsbrev av 23. januar
2017 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 har rett til 11.140.774 kroner
statlig støtte, vil dette som utgangspunkt tilsi en avkortning på for 2017 på vel 5,5 mill. kroner.
For å oppnå et rimelig forhold mellom lovbrudd og reaksjon har Nemnda likevel funnet grunn til
å begrense avkortningen oppad til størrelsen på det for sent innrapporterte bidraget. Dermed
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blir altså det laveste av de to aktuelle beløpene avgjørende for avkortningens størrelse. Det
aktuelle bidraget er på 12.000 kroner. Avkortningen begrenses i samsvar med dette.
I en situasjon der det er viktig å ivareta strenge hensyn til likhet mellom partier og partiledd,
antar Nemnda at kombinasjon av de to nevnte kriteriene vil være egnet til også å ivareta hensyn
til forholdsmessighet og effektiv allmennprevensjon, jf. partilovforskriften § 6-1 nr. 2.

På denne bakgrunn treffes følgende
vedtak:
I medhold av partiloven § 28 jf. § 18 nr. 4 gis MDG avkortning på 12.000 kroner av den
statlige partistøtten i 2017 for brudd på fristen i partiloven om rapportering av bidrag ved
stortings- og sametingsvalget 2017.

Saken ble drøftet på Nemndas møte 8. juni 2017, hvorpå endelig utkast til vedtak er sendt på
sirkulasjon ved e-post 22. august 2017 og uttrykkelig akseptert av samtlige medlemmer.
Nemnda beklager at henvendelsen pga. ferietid og begrensede ressurser har blitt liggende for
lenge ubehandlet hos oss. Vi håper at dette ikke har medført usikkerhet eller vesentlige negative
konsekvenser.
**
Partilovnemndas vedtak om avkortning av partistøtte er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2
nr. 1 bokstav b, men kan likevel ikke påklages. Den eneste muligheten for å få vedtaket
overprøvd vil derfor være gjennom søksmål for domstolene, jf. partiloven § 28 nr. 2.
Partilovnemnda kan likevel omgjøre vedtak om avkortning av statlig partistøtte dersom
grunnlaget for vedtaket faller bort eller kompetanse til omgjøring følger av forvaltningsloven § 35
nr. 1 og nr. 5.
For Partilovnemnda

Eivind Smith
Leder
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