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Innstilling 107 S (2010-11) om sak om statsråd Liv Signe Navarsetes og statsråd 

Terje Riis-Johansens forhold til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til 

Senterpartiet – kommentar fra Partilovnemnda 
 

Partilovnemnda er kjent med nevnte innstilling, og herunder følgende inntatt side 8: 

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig 

Folkeparti og Venstre, viser til at Partilovnemnda er et uavhengig 

forvaltningsorgan administrativt underlagt Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet. Flertallet mener at Senterpartiets ulovlige partistøtte 

reiser spørsmål om sanksjoner skal være utelukket selv om støtten ble 

tilbakebetalt etter 13 måneder og etter gjennomført valgkamp. Det er tillagt 

Partilovnemnda å benytte den sanksjon som innebærer å tilbakeholde 

statsstøtte.  

 

Flertallet legger derfor til grunn at Partilovnemnda bør vurdere disse 

spørsmålene. 

 

Nemnda er også kjent med merknadene fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, 

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, gjengitt tre avsnitt seinere i innstillingen:  

 

Senterpartiet har selv erkjent det faktum at de har mottatt støtte fra de offentlig 

eide selskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft. Dette er utvilsomt i strid med 

lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven). Disse 

medlemmer viser til at Senterpartiets leder i høringen tok det hele og fulle 

ansvar for at partiet har tatt imot økonomiske midler med urette. Disse 

medlemmer viser til at da ledelsen i Senterpartiet oppdaget at støtte fra disse to 

bedriftene var ulovlig, ble pengene straks betalt tilbake. Disse medlemmer har 

videre merket seg at Senterpartiet nå vil utarbeide nye rutiner, retningslinjer og 

etiske retningslinjer for ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte slik at dette ikke 

skal kunne skje igjen. 

 



Partilovnemnda har i møte 4. februar 2011 drøftet hvordan nemnda skal forholde seg 

til det som her framføres fra komiteens flertall om nemndas kompetanse og hva 

nemnda bør gjøre. 

 

En samstemt nemnd har kommet fram til at den ønsker å informere Stortingets 

kontroll- og konstitusjonskomité om at nemnda ikke anser at den har kompetanse til å 

innlede undersøkelser i saker om eventuelle brudd på lov 17. juni 2005 nr. 102 om 

visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) § 17 eller vedta eventuelle 

sanksjoner. 

 

Dette standpunktet bygger på nemndas egen forståelse av loven kapittel 5 med 

forarbeider.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ørnulf Røhnebæk 

nemndsleder 

 

 


