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Partiet De Kristne
v/ Håvard Fjære
havar@dekristne.no

Vedtak om formell advarsel for brudd på partilovens frist for
innberetning av bidrag mottatt i valgår: Partiet De Kristne
Ved brev av 7. mai 2019 varslet Partilovnemnda om at det kunne komme på tale å treffe vedtak om
formell advarsel til Partiet De Kristne på grunn av innrapportering av bidrag mottatt i valgår etter lovens
frist. Partiloven § 18 nr. 4 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.
Ifølge innberetningen ble det aktuelle bidraget (stort kr 200 000,-) mottatt av Partiet De Kristne 15. mars
2019 og rapportert 2. mai. I henhold til partiloven § 18 skulle bidraget vært rapportert senest 12. april.
Merknader fra partileddet
I brev av 14. mai 2019 til Partilovnemnda skriver partisekretær i Partiet De Kristne, Håvar Fjære, bl.a. at "I
vårt lille parti er selvfølgelig denne stillingen ikke en fulltidsbeskjeftigelse, jeg er lærer og sauebonde.
Jobben som partisekr. er på dugnad." Han viser til en svært hektisk lammetid og at han "har vært
partisekr. i et år, og har dermed aldri vært igjennom denne periode med bestemmelsene om
innrapportering."
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". Ifølge forskrift 5. februar 2014 nr. 107 om visse forhold
vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) § 6-1 nr. 1 kan kompetansen brukes blant annet når
partiet eller partileddet har overtrådt bestemmelsene i partiloven § 18 nr. 4.
Bidrag over terskelverdien på 10 000 kroner som mottas i perioden 1. januar til og med siste fredag før
valgdag i valgår, skal løpende identifiseres, rapporteres og publiseres. Av loven § 19 (2) 3. ledd følger det
at ethvert bidrag fra bidragsytere som ikke selv er et parti eller et partiledd skal innberettes.
Korrekt innrapportering og publisering av bidrag i valgår er av særlig betydning for å realisere lovens
formål om åpenhet om partienes finansiering. Det er partileddets eget ansvar å organisere sin virksomhet
slik at loven blir overholdt.
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På denne bakgrunn har Partilovnemnda kommet til at Partiet De Kristnes oversittelse av fristen for
innrapportering av bidraget fra Morten Freberg bør gjøres til gjenstand for administrativ sanksjon i form
av formell advarsel. Advarselen innebærer at partileddet får en prøvetid i to år fra vedtakstidspunktet. I
prøvetiden kan nye overtredelser av partiloven eller regelverk fastsatt med hjemmel i partiloven bli
sanksjonert strengere enn det som ellers ville vært normen for tilsvarende overtredelser. Herunder kan
det bli aktuelt å avkorte hele eller deler av den offentlige partistøtten.
På denne bakgrunn treffer Partilovnemnda følgende
vedtak:
I medhold av partiloven § 28 jf. § 18 nr. 4 gis Partiet De Kristne formell advarsel. Advarselen gjelder i to år
med virkning fra vedtakets dato.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at bidraget vil være innberetningspliktig også i forbindelse med
rapporteringen for regnskapsåret 2019.
**
Saken ble behandlet på Nemndas møte 14. juni 2019. Vedtaket ble truffet med tilslutning av samtlige
medlemmer som var tilstede, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.
Partilovnemndas vedtak om formell advarsel kan ikke påklages, jf. partiloven § 28 nr. 2. Den eneste
muligheten for å få vedtaket overprøvd vil derfor være gjennom søksmål for domstolene. Partilovnemnda
kan likevel selv omgjøre vedtak om formell advarsel dersom grunnlaget for vedtaket faller bort eller
omgjøring kan skje på grunnlag av forvaltningsloven § 35 nr. 1 og nr. 5.
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