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Vedtak i klagesak: 
 

Klage fra Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti, org.nr. 985 240 892, over 
Partiregisteret vedtak 17. desember 2013 om sletting av partiet fra Partiregisteret. 
 

Det vises til rettidig klage 3. januar 2014 fra Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti (SáB/SfP) 

v/John Nystad. Klagen retter seg mot Partiregisteret vedtak 17. desember 2013 om å slette 

Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti fra Partiregisteret. 

Klagen er framsatt overfor Partiregisteret, som i samsvar med forvaltningsloven § 33 annet ledd 

har vurdert om det er grunnlag for underinstansen til å oppheve eller endre vedtaket. 

Partiregisteret har konkludert med at det ikke er slikt grunnlag, og derfor oversendt klagen til 

Partilovnemnda for avgjørelse, jf. partiloven § 8 og forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

Partiregisteret har i oversendelsen til nemnda, som har gått i kopi til klageren, begrunnet 

nærmere hvorfor klagen ikke er tatt til følge. 

Klagen, Partiregisterets oversendelse, samt sakens øvrige dokumenter er mottatt hos 

Partilovnemnda (PLN) 22. januar 2014.  

Partiregisterets begrunnelse for vedtaket: 

Partiregisteret viser i vedtaket og i oversendelsen til Partilovnemnda til at partiet «Sámeálbmot 

Bellodat/Samefolkets Parti» ikke har stilt liste i noe valgdistrikt ved de to siste storingsvalgene, og 

at partinavnet derfor skal strykes fra Partiregisteret, jf. partloven § 5 første ledd.  

Klagerens anførsler: 

SáB/SfP v/Nystad anfører i klagen at partiet stilte liste til stortingsvalget i Finnmark i 2009. Listen 

ble imidlertid ikke godkjent og partiets klage til valgstyret i Finnmark fylke førte ikke frem. Det 

anføres at nemnda må ta hensyn til dette slik at SáB/SfP igjen har mulighet til å stille til 

stortingsvalget 2017, 

Partilovnemndas syn på saken: 

Partilovnemnda er rett klageinstans. I henhold til partiloven § 24 annet ledd bokstav d skal 

nemnda «avgjøre klager over vedtak om registrering, jf. § 8», jf. også partiloven § 8 første ledd. 

Klagen fra SáB/SfP er framsatt skriftlig og er begrunnet, jf. partiloven § 8 første ledd annet 

punktum og partilovforskriften § 1-8 tredje ledd. 

Partilovnemnda legger til grunn at klagen retter seg mot Partiregisterets tolkning av partiloven § 5 

første ledd, som lyder: 



Virkningen av registreringen opphører og partinavnet blir fritt når partiet ikke har stilt liste i 

noe valgdistrikt ved to påfølgende stortingsvalg. Partinavnet skal da strykes fra 

Partiregisteret. 

Spørsmålet i saken er hva som menes med ordlyden «har stilt liste».  

Partiregisteret har i sin oversendelse til nemnda lagt til grunn at begrepet kun omfatter lister om 

er godkjente og framlagt for velgerne. Når listen ikke ble godkjent, må dette likestilles med at 

partiet ikke har stilt liste. Selv om hva som skal til for å ha stilt liste ikke er kommentert i 

forarbeidene, verken til partiloven eller dens forgjenger, kan det ikke være tilstrekkelig eller 

forenlig med lovens ordlyd at partiet har prøvd å stille liste. Det vises videre til at partiloven § 5 

ikke er en bestemmelse som åpner for skjønn. 

Partilovnemnda kan fullt ut slutte seg til Partiregisterets lovtolkning. Kun godkjente lister som 

faktisk ble framlagt for velgerne som et valgalternativ kan være omfattet av formuleringen «har 

stilt liste». Det er enighet om at Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ikke stilte lister under 

stortingsvalget i 2009 og 2013 – de to siste stortingsvalgene – og Partiregisterets slettingsvedtak 

er derfor gyldig. 

Partilovnemnda er enig med Partiregisteret i at partiloven § 5 første ledd ikke er en 

skjønnsmessig bestemmelse, og at dersom forutsetningen for sletting av parti fra partiregisteret 

er til stede i henhold til denne bestemmelsen, så skal slettingen foretas. 

Selv om partiet deltok ved stortingsvalgene i 2001 og 2005, ved kommune- og fylkestingsvalgene 

i 2007 og 2011, og ved de siste valgene til Sametinget, knyttes gyldigheten av registreringen i 

Partiregisteret kun opp til deltakelse ved de siste to stortingsvalgene. 

Som også Partiregisteret nevner, innebærer slettingen i registeret ikke at partiet mister sin rett til 

å stille listeforslag til valg til storting, fylkesting eller kommunestyrer, men det blir avskåret fra å 

sende listeforslag etter forenklet modell i valgloven § 6-3 første ledd. Så fremt partiet ikke på ny 

oppfyller de vilkår som stilles til registrering av partinavn i Partiregisteret, jf. partiloven § 3, må 

listeforslag ved kommende valg følge de regler som gjøres gjeldende i valgloven § 6-3 annet 

ledd. Denne bestemmelsen lyder: 

(2) For øvrige forslagstillere gjelder følgende regler:  

a)  Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst 

500 personer med stemmerett i fylket ved det aktuelle valget.  

b)  Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer 

med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede 

innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum 

være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det 

skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle 

tilfeller tilstrekkelig. 

 

På denne bakgrunn treffer Partilovnemnda følgende vedtak: 

Partiregisterets vedtak 17. desember 2013 om sletting av Sámeálbmot 

Bellodat/Samefolkets Parti fra Partiregistertet stadfestes. 

Vedtaket er enstemmig og avsagt 10. mars 2014 etter at utkast til vedtak ble godkjent med 

sirkulasjon av e-post blant nemndas medlemmer, jf. partilovforskriften § 7-2 annet ledd. 



 

Partilovnemndas vedtak etter partiloven § 8 kan ikke påklages videre, jf. § 24 første ledd. 

Klageren kan bringe vedtaket inn for domstolene. Søksmål må i tilfelle reises innen to uker fra det 

tidspunktet melding om nemndas vedtak med opplysning om søksmålsfristen kom fram til 

klageren.  

 

Partilovnemndas vedtak sendes Partiregisteret, som skal kunngjøre vedtaket i samsvar med 

partiloven § 8 første ledd, jf. partilovforskriften § 1-7 første ledd annet punktum.  

 

Inntil eventuell rettskraftig dom foreligger, legges Partilovnemndas vedtak til grunn, jf. 

partilovforskriften § 1-8 femte ledd. 

 

 
 
For Partilovnemnda  

 

Tor Henriksen 
Sekretariatsleder 
 
 
 


