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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
postmottak@kmd.dep.no

Tolkningsuttalelse: Har partier og partiledd plikt til å registrere
nødvendig kontaktinformasjon i Partiportalen?

Partilovnemnda viser til brev av 11. mai 2016 (ref. 16/2247-1) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved fung. avdelingsdirektør Geir Uglum og seniorrådgiver Jens-Oscar
Nergård. Brevet springer ut av en anmodning der Statistisk sentralbyrå (SSB) ønsker klargjort
1) om dagens lovverk gir hjemmel til å kreve at alle partier og partiledd som faller inn under
loven, registrerer seg i et dertil tilrettelagt elektronisk register – og
2) hvis ja, hvem denne myndigheten tilligger.
Ifølge partiloven § 21 nr. 3 skal partiet eller partileddet minst én gang årlig gi det sentrale
registeret for ordningen opplysninger om hvem som er oppnevnt som kontaktperson. Disse
opplysningene skal bekreftes av partiets hovedorganisasjon.
Partilovforskriften § 2-2 nr. 1 bestemmer at innberetninger etter loven skal skje gjennom det
elektroniske innrapporteringsverktøy som SSB har etablert. Ifølge forskriften § 2-2 nr. 2 kan
papirbasert innberetning bare foretas når bruk av tilrettelagt elektronisk skjema ikke er mulig.

Sakens bakgrunn
SSB ser et behov for å samle kontaktopplysninger for samtlige innberetningspliktige partier og
partiledd i Partiportalen. Tidligere sammenstilte SSB registeret fra ulike kilder, med støtte av
partienes hovedorganisasjoner. Denne fremgangsmåten viste seg imidlertid å være ikke bare
ressurskrevende, men også kvalitetsmessig utilfredsstillende. Fra og med den årlige økonomirapporteringen i 2016 har SSB derfor utelukkende sammenstilt registeret på grunnlag av
informasjon oppført i Partiportalen. Før dette skrittet ble tatt, sendte SSB høsten 2015 brev til
alle partier på sentralt nivå og alle partiledd på fylkesnivå med oppfordring om å registrere seg i
Partiportalen med egen profilside, og til å holde informasjonen oppdatert. Byrået meddelte
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samtidig at den informasjonen som finnes i portalen ville bli benyttet i kontakten med partiene.
De som ikke hadde registrert en profil i portalen ble særskilt bedt om å ta kontakt med SSB.
«Partiportalen» er utviklet av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som har hovedansvar for
behandlingen av søknader om tilskudd til partiledd på kommune- og fylkesnivå. Den benyttes når
politiske partier og partiledd søker om statlig partistøtte. Portalen benyttes også som inngang til
elektronisk skjema for økonomirapportering som er tilrettelagt av SSB i Altinn.

Partilovnemndas syn
Partienes og partileddenes plikt til minst én gang årlig å gi SSB bekreftede opplysninger om hvem
som er oppnevnt som kontaktperson, følger uttrykkelig av partiloven § 21 nr. 3. Brudd på denne
plikten kan imidlertid ikke gjøres til gjenstand for administrative sanksjoner (jf. partilovforskriften
§ 6-1 nr. 1 bokstav a). Den viktigste følge av slik unnlatelse vil derfor være at partiet eller
partileddet ikke inngår i registeret som utgjør grunnlaget for økonomirapporteringen etter
partiloven § 18 nr. 2, noe som i neste omgang medfører at utbetaling av statlig partistøtte ikke vil
skje påfølgende år. I et normaltilfelle vil partiets eller partileddets ønske om å motta den støtte
det har rett til ut fra stemmetallene ved siste valg, gi tilstrekkelig motivasjon til å oppfylle plikten.
Loven gir derimot ikke nærmere bestemmelser om formen for innrapportering av kontaktdata.
Ifølge partilovforskriften § 2-2 skal den årlige økonomirapporteringen skje elektronisk (i Altinn via
Partiportalen). Erfaringene fra 2016 viser at dette nå skjer for det alt overveiende partier og
partiledd.
Spørsmålet blir om det likevel er grunnlag for å oppstille en rettslig plikt til å registrere
kontaktopplysninger i Partiportalen. Partilovnemnda kan ikke se noe grunnlag for et bekreftende
svar, og noterer at departementet for sin del har kommet frem til samme konklusjon.
Dette innebærer at en plikt til å registrere kontaktopplysninger i Partiportalen vil måtte innføres
gjennom endring i lov og/eller forskrift. Det er lett å se det hensiktsmessige i at partier/partiledd
benytter Partiportalen til å registrere og oppdatere nødvendig kontaktinformasjon. Men selv om
formålet for en slik endring altså ville være godt, bør behovet for regelendring vurderes i lys av
de siste årenes erfaringer med Partiportalen og partienes bruk av dette verktøyet.

***

Tolkningsuttalelsen er enstemmig. Etter innledende drøfting i Nemndas møte 1. juni 2016, ble
utkast til uttalelse lagt fram for og uttrykkelig akseptert av samtlige medlemmer i møte 8. juni
2017.
Nemnda beklager at henvendelsen har blitt liggende ubehandlet hos oss. Begrensede ressurser
har dessverre gjort det vanskelig å fullføre saksbehandlingen raskere. Vi håper at dette ikke har
medført en usikkerhet med vesentlige negative praktiske konsekvenser for de berørte parter.
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For Partilovnemnda

Eivind Smith
Leder

Tor Henriksen
Sekretariatsleder

Uttalelsen sendes kun på e-post.

Kopi:
Statistisk sentralbyrå, partifin@ssb.no
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