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Vedtak om avkorting av partistøtte 11 partilag av Kristent 

Samlingsparti 
 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordanes, som samordner fylkesmennenes behandling av søknader om 

statlig partistøtte, har varslet Partilovnemnda om at de for 2014 hadde mottatt 16 søknader fra 

ulike partilag av Kristent Samlingsparti (KSP) som var sendt inn av de samme to personene.  

På bakgrunn av denne informasjon tok Partilovnemndas sekretariatsleder 25. februar 2014 

muntlig kontakt med partiet ved landsleder Morten Selven. Nemnda ba om en redegjørelse for 

bakgrunnen for at de samme personene sto bak så mange søknader, og ba samtidig om en 

tilbakemelding som kunne sannsynliggjøre at de aktuelle partilagene eksisterer, jf. kravet i 

partilovforskriften § 6-1 første ledd bokstav b – som sier at det ikke skal foreligge tvil om partiet 

eller partileddets eksistens for å få utbetalt statlig partistøtte. 

Merknader fra partiet  

Partilovnemnda mottok tilbakemelding i e-post fra landsleder Selven 27. februar 2014. Han skrev 

bl.a.: 

Kristent Samlingsparti (KSP) hadde ved lokalvalget i 2011 lister i de fleste fylker. I 
perioden etter gikk partiet igjennom en vanskelig periode hvor demokratiet i partiet sto i 
fare. Etter forslag fra ulike personer innen partiet, endte det hele opp med at en gruppe 
markerte tillitsvalgte ble ekskludert.  

Flere av disse gikk til andre partier og prøvde å få med seg andre fra KSP i fylket, noe de 
også delvis greidde. Konsekvensen ble at flere fylker ikke hadde gode nok ledere. Det ble 
derfor besluttet i KSPs Sentralstyre at den sentrale ledelse skulle finne frem til potensielle 
ledere i disse fylker. Disse skal møte på vårt Landsmøte 8. mars, samt organisere 
fylkesmøter i sine respektive fylker etterpå. På fylkesårsmøtene skal partiets vedtekter 
følges, og normale valg av fylkesstyrer vil bli avholdt. Det samme skal skje i de byer hvor vi 
hadde lokalparti. 

 

Selven gjorde videre rede for at partiets landsledelse derfor hadde besluttet at landsleder og 

landssekretær skulle sende inn søknader om partistøtte. Partistøtten skulle settes inn på 
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hovedorganisasjonens konto og fordeles ut til de aktuelle partiene etter hvert som ledelse kom 

på plass. 

Partiet skriver at de har et valgår bak seg med betydelige kostnader og at partistøtten både er 

budsjettert med og meget viktig å få inn. 

Videre saksgang   

Etter å ha mottatt tilbakemeldingen fra partiet sendte Partilovnemnda 12. mars 2014 en e-post 

til Selven (med kopi til sekretær) der det ble bedt om fremleggelse av siste årsmøtereferat eller 

annen dokumentasjon som kan vise at det er aktivitet og at de aktuelle partilagene faktisk 

eksisterer. Partiet blir gjort oppmerksom på at nemnda kan fatte vedtak om avkorting av statlig 

partistøtte dersom det er tvil om partiet eller partileddets eksistens. 

Partiorganisasjonene det ble etterspurt dokumentasjon for var: Østfold KSP, KSP Sarpsborg, KSP 

Fredrikstad, Akershus KSP, Oslo KSP, Oppland KSP, Vestfold KSP, KSP Horten, Telemark KSP, Vest-

Agder KSP, Hordaland KSP, Sogn og Fjordane KSP, Møre og Romsdal KSP, Sør-Trøndelag KSP, 

Trondheim KSP og Nordland KSP.  

20. mars 2014 mottok Fylkesmannen i Sogn og Fjordane dokumenter signert av partilagets ledere 

som bekreftet at Sør-Trøndelag KSP og Trondheim KSP er i ordinær drift. Tilsvarende dokument 

ble mottatt av Partilovnemnda 24. mars 2014 fra leder i Hordaland KSP. 

En ny e-post ble sendt Selven (med kopi til sekretær) 9. april 2014 med etterlysning av tidligere 

etterspurt dokumentasjon. Frist for tilbakemelding ble satt til 7. mai 2014 for de resterende 

partilagene. På ny blir det gjentatt at nemnda kan komme til å fatte vedtak om avkorting av 

statlig støtte ved tvil om partileddets eksistens. 

Nemnda har etter dette, verken innen fristen 7. mai eller senere, hørt mer fra partiets 

hovedorganisasjon eller de øvrige partilagene. 

Nemndas syn på saken   

Partilovnemnda kan etter partiloven § 24 annet ledd bokstav c ”fatte vedtak om bruk av 

administrative sanksjoner og inndragning”. Av forskrift 5. februar 2014 nr. 107 om visse forhold 

vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) § 6-1 første ledd følger at kompetansen kan 

brukes i to tilfeller, når: 

a) partiet eller partileddet har overtrådt bestemmelsene i partiloven § 17a, § 18, § 18a, § 

18b, § 19, § 20, § 20a, § 20b, § 21, § 21a første til tredje ledd og § 23, eller  

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

11 av de partilagene som ikke har oversendt etterspurt dokumentasjon, har ifølge data i 

Partistøtteportalen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

(http://prosjekt.fylkesmannen.no/partistotte/) mottatt stemmer ved siste valg, og følgelig har de 

– om ikke annet bestemmes – krav på statsstøtte for 2014 etter partiloven § 3. Vest-Agder KSP 

og Nordland KSP oppnådde ingen stemmer ved lokalvalget i 2011 og vil uansett ikke være 
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berettiget støtte. Alle de gjeldende 11 partilagene har ifølge Partistøtteportalen fått utbetalt sin 

partistøtte for 2014. Denne ble utbetalt 1. mars 2014. 

Etter Partilovnemndas vurdering har de 11 aktuelle partilagene ikke godtgjort at de eksisterer. 

Det foreligger følgelig slik «tvil» som omtalt i partilovforskriften § 6-1 første ledd bokstav b, og 

dermed brudd på forutsetningene for rett på utbetalt statlig partistøtte.  Nemnda mener at 

partiet har fått tilstrekkelig anledning til å dokumentere at det ikke foreligger brudd på 

bestemmelsen.  

Det følger av forskriften § 6-1 annet ledd at vedtak om avkorting av statlig partistøtte gjelder for 

inntil ett år av gangen, og det følger av § 6-1 tredje ledd at i tilfeller av vedtak etter første ledd 

bokstav b så gjelder avkortingen for hele støtten. På denne bakgrunn treffes følgende 

vedtak: 

Østfold KSP, KSP Sarpsborg, KSP Fredrikstad, Akershus KSP, Oslo KSP, Oppland KSP, 

Vestfold KSP, KSP Horten, Telemark KSP, Sogn og Fjordane KSP og Møre og Romsdal KSP 

har ikke rett til statlig partistøtte i 2014. 

I det støtten allerede er utbetalt, innebærer vedtaket at støtten må tilbakebetales.  

Nemnda overlater til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane å foreta det som er nødvendig for å 

inndrive de krav som følger av dette vedtaket.  

 

Alle de 11 partilagene har fått utbetalt stemmestøtte, mens ingen har mottatt grunnstøtte. 

Totalt har disse partilagene ifølge data i Partistøtteportalen mottatt 72 999,09 kroner som skal 

tilbakebetales. Støtten fordeler seg slik på partilagene: 

- Østfold KSP  kr 9 211,73 

- KSP Sarpsborg  kr 587,02  

- KSP Fredrikstad kr 670,88  

- Akershus KSP kr 10 658,89 

- Oslo KSP kr 9 355,35 

- Oppland KSP kr 5 844,30 

- Vestfold KSP kr 11 104,17 

- KSP Horten kr 658,90 

- Telemark KSP kr 7 597,59 

- Sogn og Fjordane KSP kr 5 092,89 

- Møre og Romsdal KSP kr 12 217,37 

--- 

Nemndas vedtak om avkorting av støtte skal etter forskriften § 6-4 meddeles partiet eller 

partiledet og departementet.  
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Saken ble drøftet under nemndas møte 26. mai 2014, og dette vedtak ble senere enstemmig 

godkjent ved sirkulasjon av e-post, jf. partilovforskriften § 7-2 annet ledd. 

Partilovnemndas vedtak etter loven § 24 annet ledd bokstav c, jf. partilovforskriften § 6-1, kan 

ikke påklages, jf. forskriften § 6-3 første ledd. Partilovnemnda kan omgjøre et vedtak om 

avkorting dersom grunnlaget for vedtaket faller bort, eller når omgjøringskompetanse følger av 

forvaltningsloven § 35 første og femte ledd, jf. forskriften § 6-3 annet ledd. Vedtaket kan bringes 

inn for domstolene. 

For Partilovnemnda  

 

Tor Henriksen 
Sekretariatsleder 
 
 
Vedtaket sendes kun på e-post. 
 
Kopi:   
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, fmsfpolitiskeparti@fylkesmannen.no 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, postmottak@kmd.dep.no  
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