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Støtteforeningen for bevaring av Hoffsjef Løvenskioldsvei 4
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Oslo, 24. april 2006
Sak: 1-06 Klage på nektelse om innsyn i Oslo Venstre regnskaper – partiloven § 23
Sak: 2-06 Klage på nektelse om innsyn i Oslo Høyres regnskaper – partiloven § 23
Det vises til ovennevnte klager datert 17. februar 2006. Partilovnemnda hadde sitt første og
konstituerende møte 24. april 2006. Dette er årsaken til at klagene ikke er behandlet tidligere.
Om sakens fakta vises til klagene. Partilovnemnda har ikke sett det som nødvendig å innhente
uttalelse fra de to innklagede partilagene før avgjørelse i saken.
Partiloven § 23 lyder:
”Partier eller partiledd som er omfattet av denne lov, plikter på forespørsel å gi innsyn
i det regnskap som er utarbeidet for siste år.”
I Ot.prp. nr. 84 (2004-05) side 82 annen spalte sies det følgende om bestemmelsen:
”De som ønsker innsyn har kun krav på innsyn i inntektsregnskapene slik disse
foreligger i henhold til interne retningslinjer. Den praktiske tilretteleggingen for
innsyn vil være et forhold mellom partiet/partileddet og den som ber om innsyn. Det er
ikke lagt opp til kontroll- eller klageordninger.”
Etter Partilovnemndas oppfatning følger det klart av dette at loven ikke legger opp til noen
forvaltningsmessig kontroll med partienes/partileddenes plikter etter loven § 23. Det samme
følger for øvrig også av partiloven § 24, som angir nemndas kompetanse. Det er her ikke
angitt at nemnda er klageorgan for partier/partiledds avgjørelser etter § 23.
Partilovnemnda har derfor ikke kompetanse til å behandle Deres to klager, og klagene blir å
avvise, jf. forvaltningsloven § 34 første ledd.
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Vedtaket er enstemmig og truffet av en fulltallig nemnd i møte, jf. forskrift 16. mars 2006 nr.
om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) § 21 annet ledd.
Partilovnemndas vedtak kan ikke påklages.

Vedtak: Klagene avvises.

Mali Grete Aksnes

Karl Erik Høegh

Paul Inge Severeide

Ørnulf Røhnebæk
leder

Liv Zazzera

Kopi:
Oslo Venstre v/Ola Elvestuen, Venstres Hus, Møllergt. 16, 0179 Oslo
Oslo Høyre v/Heidi Larsen, Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo
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