
Partilovnemnda 
v/leder Ørnulf Røhnebæk 
Eidsivating lagmannsrett 
Hamar Tinghus 
2300 Hamar 
 
 

Akershus SV 

v/fylkessekretær Harald Sævareid 

Akersgt. 35 

0158 Oslo 

 

Gardermoen, 22. juni 2006 

 

Sak: 6-06 Klage på vedtak om partistøtte til SVs lokallag i Akershus 

 

Det vises til klage 28. mars 2006, oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 

Fornyelses- og administrasjonsdepartementet (FAD) 6. april 2006. Partilovnemnda mottok 

klagen i sitt konstituert møte 24. april 2006. 

 

Fylkesmannen traff 6. mars 2006 vedtak om statlig grunntilskudd og stemmestøtte etter 

partloven § 13 for 22 kommuneorganisasjon i Sosialistisk Venstreparti (SV) i Akershus fylke. 

Vedtakene har alle referanse 2005/26192. Vedtakene gjelder følgende kommunepartier (med 

stemmetallet ved kommunestyrevalget 2003 i parentes, henter fra vedlegg til FADs rundskriv 

1/2006): 

 

Asker SV  (2787) 

Aurskog-Høland SV  (457) 

Bærum SV  (7098) 

Eidsvoll SV  (1127) 

Enebakk SV  (495) 

Fet SV  (564) 

Frogn SV  (861) 

Gjerdrum SV  (249) 

Hurdal SV  (273) 

Lørenskog SV  (1838) 

Nannestad SV  (430) 

Nes SV  (680) 

Nesodden SV  (2193) 

Nittedal SV  (631) 

Oppegård SV  (1475) 

Rælingen SV  (803) 

Skedsmo SV  (2282) 

Ski SV  (1620) 

Sørum SV  (705) 

Ullensaker SV  (913) 

Vestby SV  (548) 

Ås SV  (1166) 

 

I klagen blir det anført at samtlige partilag har mottatt mindre i statstøtte i 2006 enn i 2005. 

Som eksempel vises det til at Eidsvoll SV har en nedgang fra kr 23.000 til kr 13.000, og at 



Bærum SV har en nedgang fra kr 98.734 til kr. 79.955. Kommunelagene har trang økonomi 

og en drastisk nedgang, etter at budsjett er vedtatt, vil få store konsekvenser for drifta. 

 

Det anføres at vedtakene er i strid med partiloven § 13 tredje ledd annet punktum, som lyder: 

 

”Søknad om støtte første år etter et valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge 

søkeren ikke gir annen underretning i perioden.” 

 

Fylkesmannen har kommentert klagen i brev 6. april 2006, og ikke funnet grunn til å endre 

sitt vedtak. 

 

Partilovnemndas merknader: 

 

Partilovnemnda er riktig klageorgan, jf. partiloven § 15 og § 24 annet ledd bokstav d. 

Fylkesmannens vedtak er datert 6. mars 2006 og klagen er framsatt 28. mars 2006, innenfor 

klagefristen etter § 15. Fylkesmannen har kommentert klagen og nemnda finner at saken er 

godt nok opplyst til at det kan treffes avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 17. 

 

Det følger av FADs rundskriv 1/2006, datert 23. januar 2006, at 2006-satsen for grunntilskudd 

til kommuneorganisasjoner i politiske partier er kr 1.025,46. Partilovnemnda anser 

fylkesmannens vedtak vedrørende grunntilskudd for å være i samsvar med rundskrivet.  

 

Det følger av samme rundskriv at 2006-satsen for støtte per stemme til 

kommuneorganisasjoner i politiske partier er kr 11,12. Det er i klagen ikke anført at den 

tekniske utrekningen (kr 11,12 x antall stemmer) er uriktig. Nemnda har kontrollregnet et par 

av vedtakene, og finner heller ikke feil. Partilovnemnda anser fylkesmannens vedtak 

vedrørende stemmestøtte for å være i samsvar med rundskrivet. 

 

Partiloven § 13 tredje ledd annet punktum innebærer ikke at det enkelte kommunelag skal 

motta den samme støtten alle fire år innenfor en valgperiode. Det vil kunne variere med 

hvilke satser som vedtas i statsbudsjettet. Bestemmelsen regulerer derimot søknadsrutinene, 

og sier at det ikke er nødvendig å søke hvert år i en valgperiode. At kommunepartiene likevel 

måtte søke i 2006, skyldes innføringen av nytt regelverk. 

 

Partilovnemnda skal – som de fleste andre klageorgan i forvaltningen – se til at vedtak etter 

den aktuelle loven bygger på riktig faktum og riktig juss. Videre skal nemnda se at 

førsteinstansene ved avgjørelser som inneholder skjønn. holder seg innenfor de ulovfestede 

reglene om forsvarlig bruk av skjønnskompetansen. Det siste er ikke aktuelt i denne saken – 

vedtak etter partiloven § 13 er fullt ut lovbundne. Partilovnemnda har ikke kompetanse utover 

dette og det er derfor prinsipielt uten interesse hva nemnda eventuelt måtte mene om nivået på 

den statlige støtten til kommunepartier eller den omleggingen av partistøtta som fant sted ved 

årsskiftet.  

 

Nemnda vil ellers vise til at gruppe- og representantstøtte er overført til kommunene selv, som 

en del av det ordinære rammetilskuddet. Før det enkelte partilag kan konkludere med at den 

offentlige støtten blir mindre i 2006 enn i 2005, må laget se hva som mottas direkte fra 

kommunen.  

 

 

 



På denne bakgrunn treffes følgende vedtak: 

 

Fylkesmannens vedtak 6. mars 2006, referanse 2005/26192, stadfestes. 

 

Vedtaket er enstemmig og avsagt i møte 22. juni 2006 med fire av fem medlemmer til stede, 

jf. forskrift 16. mars 2006 nr. 321 om visse forhold vedrørende de politiske partiene 

(partilovforskriften) § 21 annet ledd. Partilovnemndas vedtak etter § 15, jf. § 24, kan ikke 

påklages videre. Klageren kan bringe vedtaket inn for domstolene.  

 

 

For Partilovnemnda  

 

 

Ørnulf Røhnebæk 

nemndsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Juridisk avdeling, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo 

 


