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Demokratene i Norge:
Klage over nektet registrering av utøvende organ i Partiregisteret
Partilovnemnda viser til oversendt klage datert 23. juni 2016 samt «tilleggsopplysninger» i brev
av 9. august 2016 fra Kim Steinar Kjærner-Strømberg. Den opprinnelige klagen med tilhørende
saksdokumenter ble oversendt fra Brønnøysundregistrene – Partiregisteret 4. juli 2016 (ref.
2016/1318428).
I følge partiloven § 8 kan klage på Partiregisterets vedtak om registrering av opplysninger om
hvem som sitter i partiets utøvende organ, påklages til Partilovnemnda. Klagen skal fremsettes
for registerfører (Brønnøysundregistrene – Partiregisteret) og skal være skriftlig og begrunnet.
Partilovnemnda kan imidlertid ikke se at det foreligger dokumentasjon som viser at
Partiregisteret faktisk har truffet noe vedtak om å nekte å godkjenne registermeldinger i denne
saken. Slik dokumentasjon er heller ikke lagt frem i forbindelse med svar av 17. august 2016 fra
rådgiver Kjetil Glad Vangen i Registerforvaltning, Brønnøysundregistrene, på nemndas e-posthenvendelse der slik dokumentasjon blir særskilt etterspurt.
Det er i og for seg riktig at Enhetsregisteret henholdsvis 9. og 13. juni 2016 avslo registrering i
samsvar med registermeldinger av 2. og 9. juni 2016 fra Kjærner-Strømberg om endringer i
styresammensetningen i partiet. I brev av 4. juli 2016 fra Partiregisteret heter det blant annet:
Når det meldes styreendring til Enhetsregisteret blir dette også registrert som utøvende
organ i Partiregisteret, dersom det ikke er gitt opplysninger om noe annet. For begge
registre foreligger krav om dokumentasjon i form av protokoll. Selv om det ikke er
presisert, omfatter vedtakene av 09.06.2016 og 13.06.2016 også en nektet registrering av
utøvende organ i Partiregisteret.
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Det ser altså ut til at (unnlatt) registrering i Partiregisteret er betraktet som faktisk refleksvirkning
av (unnlatt) registrering i Enhetsregisteret. Dette bekreftes også i ovennevnte e-post av 17.
august 2016 fra Brønnøysundregistrene ved Kjetil Glad Vangen.
En slik refleksvirkning av de to vedtak om nektet oppføring i Enhetsregisteret som utvilsomt er
truffet, kan imidlertid ikke karakteriseres som enkeltvedtak vedrørende nektet registrering i
Partiregisteret på en slik måte at det gir grunnlag for klage til og etterfølgende klagebehandling i
Partilovnemnda.
Nemnda er samtidig kjent med at klager av 19. og 23. juni 2016 fra Kjærner-Strømberg på
registermelding som ble mottatt hos Enhetsregisteret 20. juni 2016, er under behandling i
Nærings- og fiskeridepartementet som rette instans for dette registeret. Nemndas kan ikke se at
det under noen omstendighet ville gi god mening å behandle samme faktiske saksmateriale
parallelt i Nærings- og fiskeridepartementet og i Partilovnemnda.
På denne bakgrunn avviser Partilovnemnda kravet om behandling av de aktuelle spørsmål som
klage over nektet registrering i Partiregisteret.

**
Vedtaket er enstemmig. Utkast til vedtak ble sendt på sirkulasjon ved e-post 18. august 2016 og
uttrykkelig akseptert av samtlige medlemmer, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.
Partilovnemndas vedtak om å avvise klagen kan bringes inn for domstolene senest to uker fra det
tidspunkt da nærværende melding kom frem til klageren, jf. partiloven § 8 nr. 2.
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