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0134 OSLO 

 

 

Hamar, 15. januar 2007 

 

Sak 11-06: Henleggelse av sak om tilbakeholdelse av partistøtte 

 

Det vises til Partilovnemndas brev 20. oktober 2006 med varsel om mulig vedtak om 

tilbakeholdelse av statlig partistøtte til Norges Kommunistiske Parti (NKP), jf. partiloven § 24 

annet ledd bokstav b. 

 

Nemnda har ikke fått noe svar på sitt brev, og vi har heller ikke mottatt opplysninger fra 

Statistikk Sentralbyrå (SSB) om at man der har mottatt noen innberetning fra NKP etter 

partiloven § 18. Det er etter nemndas vurdering derfor grunnlag for å treffe vedtak om 

tilbakeholdelse av statlig partistøtte. 

 

Nemnda har vært i kontakt med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) for å få 

opplysning om hvilken partistøtte NKP for tida mottar. I e-post fra departementet 14. 

desember 2006 har vi fått opplyst at NKP ikke søkte FAD om partistøtte i 2006 og derfor 

heller ikke automatisk vil motta støtte for 2007. Etter nemndas vurdering er det derfor ikke 

grunnlag for å treffe vedtak om tilbakeholdelse av støtte – man kan ikke holde tilbake noe 

som det ikke tidligere er truffet vedtak om å tildele. 

 

Nemnda vil ellers peke på at dersom det blir aktuelt for NKP å søke om støtte for 2007, eller 

seinere år i inneværende valgperiode, kan det være aktuelt å sette som betingelse for tildeling 

at forholdet til tidligere ikke-overholdt innberetningsplikt blir avklart, jf. nemndas brev til 

./. departementet 11. januar 2007 (sak 35-06) side 4 siste avsnitt. Brevet følger vedlagt. 

 

Med bakgrunn i dette er det på nåværende tidspunkt ikke aktuelt for Partilovnemnda å gå 

videre med saken. Saken henlegges. 

 

En enstemmig nemnd står bak vedtaket om henleggelse, som ble behandlet under nemndas 

møte 11. januar 2007, med fire av fem medlemmer til stede.  

 

Partilovnemndas vedtak etter loven § 24 annet ledd bokstav b, jf. partilovforskriften § 15, kan 

ikke påklages. Vedtaket kan bringes inn for domstolene.  
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Ørnulf Røhnebæk 

nemndsleder 


