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Partilovnemnda 
v/leder Ørnulf Røhnebæk 
Eidsivating lagmannsrett 
Hamar Tinghus 
2326 Hamar 
 
 

Østfold Fremskrittpartis Ungdom 

Fjordveien 44 

1532 MOSS 

 

 

Hamar, 31. januar 2007 

 

Sak 29-06 Vedtak om tilbakeholdelse av statlig partistøtte – Østfold Fremskrittspartis 

Ungdom 

 

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

av statlig partistøtte til Østfold Fremskrittpartis Ungdom, jf. partiloven § 24 annet ledd 

bokstav b. 

 

Varselet ble gitt fordi Statistisk sentralbyrå (SSB), som er registerfører etter partiloven § 22 

første ledd, den 3. oktober 2006 informerte Partilovnemnda om at Østfold Fremskrittpartis 

Ungdom per 2. oktober 2006 ikke hadde oppfylt sin innberetningsplikt etter partiloven § 18.  

 

Partilovnemnda har ikke mottatt noen merknader til sitt brev. Fra SSB har nemnda fått opplyst 

om følgende kontakt i saken etter dette: 

 

1. Ca. 17. november 2006 mottok SSB telefon fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) 

sentralt med forespørsel om hvilke fylkespartier som fremdeles ikke hadde oppfylt sin 

innberetningsplikt. SSB informerte om at alle fylkesungdomspartiene har rapportert, 

med unntak av tre lag, herunder Østfold. Det ble enighet om at disse skulle sende inn 

nytt skjema. SSB sendte nytt skjema til fpu@frp.no samme dag, og avtalen var at FpU 

sentralt skulle videreformidle til de nevnte fylkeslag. Skjema fra de to andre 

fylkesungdomslagene ble mottatt innen en uke. 

 

2. Den 27. november 2006 mottok SSB følgende e-post fra Erlend Wiborg i Østfold 

FpU:  

”Hei,  

Jeg har fått oversendt et nytt skjema for raportering av inntektene for Østfold FpU for i 

fjor. Dette skjemaet ble levert innen fristen pr. Internett. Men det har ikke blitt 

registrert. Vi har blitt fortalt at vi må registrere dette på nytt, og jeg ber derfor om å få 

brukernavn og passord på nytt så jeg kan gjøre dette via nettet igjen. 

Mvh, Erlend Wiborg, Østfold FpU” 

 

3. SSB svarte på dette med følgende e-post 28. november 2006:  

”Hei, rapporteringsmuligheten over internett ble stengt 1. september og blir ikke åpnet 

igjen. Jeg må derfor be dere om å rapportere på papirskjema. Skjemaet kan returneres 

til SSB v/Bjørn Thorsdalen, 2225 Kongsvinger.” 

 

4. På forespørsel fra FrP sentralt om hvilke av deres rapportører som ennå ikke hadde 

rapportert, sendte SSB følgende e-post til Øystein Lid i FrP den 27. november 2006: 
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”Hei, det kommer stadig inn skjema og status nå viser at FrP er oppe i en svarprosent 

på 99,2 %. Vi kan ikke se å ha mottatt innberetninger fra følgende: 

..(…).. Østfold Fremskrittspartiets Ungdom 

Jeg var i kontakt med Fremskrittspartiets Ungdom sentralt i forrige uke, så de skal 

være informert. ..(…)..” 

 

Etter dette har det ikke vært kontakt mellom SSB og FrPU Østfold/FrPU. Opplysningene fra 

SSB er oppdaterte per 22. januar 2007.  

 

Etter partiloven § 24 annet ledd bokstav b kan Partilovnemnda ”fatte vedtak om 

tilbakeholdelse av støtte”. Slikt vedtak kan i følge forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 84 (2004-05) 

side 82, være en sanksjon overfor partilag som ikke oppfyller lovens krav innen gjeldende 

frister.  

 

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

(partilovforskriften) § 15 første ledd følger at kompetansen kan brukes i to tilfeller: 

a) når partiet eller partileddet ikke har overholdt regelverket for innberetning av inntekter 

etter loven kapittel 4, og  

b) når det er tvil om at partiet eller partileddet eksisterer 

 

Nemnda kan bruke sin kompetanse etter loven § 24 annet ledd bokstav b, jf. forskriften § 15 

første ledd, ”etter innstilling fra departementet” eller ”på eget initiativ”. 

 

Partilovnemnda var 12. januar 2007 i telefonisk kontakt med Fylkesmannen i Østfold og fikk 

på e-post 26. januar 2007 opplyst at Østfold FrPU søkte om statsstøtte i 2006, og fikk utbetalt 

statstøtte med i alt kr 176.081,36. Det følger av Fornyings- og administrasjonsdepartementets 

rundskriv 1/2006 at søknader i 2006 vil gjelde ut inneværende valgperiode. Partilovnemnda 

forstår dette slik at fylkesmannen – dersom ikke nemnda bestemmer noe annet – skal utbetale 

statstøtte til Østfold FrPU også for 2007. 

 

Partilovnemnda har kommet til at det er grunnlag for å treffe vedtak om tilbakeholdelse av 

statsstøtte i Østfold Fremskrittpartis Ungdom etter forskriften § 15 første ledd bokstav a. 

Partilaget har ikke overholdt regelverket for innberetning av inntekter etter partiloven 

kapittel 4. Tilbakeholdelse av støtte er lovens sanksjon mot partilag som ikke oppfyller sin 

innberetningsplikt. 

 

Det følger av forskriften § 15 annet ledd at nemndas vedtak gjelder for ett år av gangen. 

Vedtaket gjelder derfor for 2007. Fordi 2007 er siste år i inneværende valgperiode for 

fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, vil vedtaket i praksis gjelde til det eventuelt søkes om 

støtte etter valget høsten 2007.  

 

På denne bakgrunn treffes følgende  

vedtak: 

 

Den statlige partistøtta til Østfold Fremskrittspartis Ungdom holdes tilbake i 2007. 

 

--- 

 

Nemndas vedtak om tilbakeholdelse av støtte skal etter forskriften § 18 meddeles partiet eller 

partileddet. I tillegg sendes vedtaket i kopi til Fremskrittspartiets Ungdom. Etter samme 

bestemmelse skal vedtaket dessuten meddeles departementet. Nemnda legger til grunn at 

departementet varsler fylkesmannen. 
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Vedtaket, som er truffet av en fulltallig nemnd, er enstemmig og avsagt 31. januar 2007 etter 

at et utkast til vedtak hadde vært på sirkulasjon blant nemndas medlemmer, jf. forskrift 16. 

mars 2006 nr. 321 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) § 21 

annet ledd.  

 

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

ikke påklages, jf. forskriften § 17 første ledd. Partilovnemnda kan omgjøre et vedtak om 

tilbakeholdelse dersom grunnlaget for vedtaket faller bort, eller når omgjøringskompetanse 

følger av forvaltningsloven § 35 første og femte ledd, jf. forskriften § 17 annet ledd. Vedtaket 

kan bringes inn for domstolene.  

 

 

 

For Partilovnemnda  

 

 

Ørnulf Røhnebæk 

nemndsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

Fremskrittspartiets Ungdom, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo  


