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Demokratene i Norge: Klage over vedtak om nektet registrering av 

utøvende organ i Partiregisteret 

 

I følge partiloven § 8 kan klage på Partiregisterets vedtak om registrering av opplysninger om 

hvem som sitter i partiets utøvende organ, påklages til Partilovnemnda. Skriftlig og begrunnet 

klage fremsettes for registerfører (Brønnøysundregistrene – Partiregisteret) som første instans.   

Kim Steinar Kjærner-Strømberg klaget 30. desember 2016 over Partiregisterets vedtak av 9. 

desember 2016 om ikke å godta melding om registrering av utøvende organ i Demokratene i 

Norge (DiN). Klagen er dermed rettidig, jf. partiloven § 8 nr. 1. Brønnøysundregistrene – 

Partiregisteret oversendte 24. januar 2017 (ref. 2017/27600) klagen med tilhørende 

saksdokumenter til Nemnda, jf. partiloven § 8 jf. § 24. Ved e-post av 26. januar 2017 fra klager, 

har Nemnda mottatt tilleggsopplysninger.  

Partilovnemnda har to ganger tidligere avgjort klager over nektet registrering av styre i DiN 

(vedtak 7. oktober 2016, ref. 2016/3382/347, vedtak 5. desember 2016, ref. 2016/4144/347).  

 

Sakens bakgrunn 

Partiregisteret mottok 6. desember 2016 melding om registrering av nytt styre/utøvende organ 

for DiN. Med meldingen fra Kim Steinar Kjærner-Strømberg fulgte protokoll fra landsmøte i DiN 

16.-17. april 2016, der Kjærner-Strømberg ifølge protokollen ble valgt som partiets leder. 

Partiregisteret nektet å registrere styret ifølge registermeldingen. Den sentrale begrunnelsen er 

at det innmeldte styret ikke samsvarte med vedtektsbestemmelsene om antall styremedlemmer.  

I klagen vektlegges det blant annet at partiet i mange år har fått registret styrevalg uavhengig av 

hva som framgår av vedtektene. Det vises til andre parti, eksempelvis Sosialistisk Venstreparti, 

som også har et styre som ikke samsvarer med vedtektene. Det vises også til at sentralstyret iht. 

partivedtektene kan tolke vedtektene, og det hevdes at den avvikende styresammensetningen er 

begrunnet i slik tolkning.  
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I sine bemerkninger til klagen fremholder Partiregisteret blant annet at de normalt kontrollerer 

at det som meldes om utøvende organ er i overensstemmelse med vedlagt protokoll, men ikke at 

antall styremedlemmer som er registrert er i samsvar med partiets vedtekter. I det foreliggende 

tilfelle viser de tidligere klagesakene imidlertid med stor tydelighet at det er intern konflikt om 

hvilket styrevalg som er gyldig og hvem som skal lede partiet. Når sakskomplekset nå igjen er 

gjenstand for klage, fant Partiregisteret det derfor nødvendig å kontrollere registermeldingen 

opp mot vedtektsbestemmelsene om styresammensetning. 

I begrunnelsen for Partiregisterets vedtak som førsteinstans i klagesaken heter det videre: 

En forening står fritt til å bestemme i sine vedtekter hvor mange medlemmer et styre skal 

ha, eller unnlate å vedtektsregulere dette. Politiske parti organisert som forening er på lik 

linje med andre sammenslutninger bundet av sine vedtekter, så lenge 

vedtektsbestemmelsene ikke er i strid med ufravikelig lov. Når landsmøtet i Demokratene 

i Norge velger et sentralstyre, må altså vedtektenes bestemmelser om 

styresammensetning følges. Anførselen om at sentralstyret kan tolke vedtektene er ikke 

relevant etter Partiregisterets mening, da de forskjellige vedtektene alle angir hvor mange 

styremedlemmer styret skal ha, og hvilke funksjoner disse skal inneha. Det er altså ikke 

snakk om vedtektsbestemmelser som åpner for tolkning. Vedtektene ville ha hatt svært 

liten selvstendig betydning hvis det var slik at styret alltid kunne fravike vedtektene i form 

av «tolkning». Korrekt fremgangsmåte hvis styret ønsker å fremme forslag i strid med 

vedtektene er samtidig å foreslå vedtektsendring for avstemning på medlemsmøte. 

Styrevalget på landsmøtet 16. og 17. april 2016 er ikke i samsvar med partiets vedtekter 

hva gjelder antall styremedlemmer, siden det er valgt et lavere antall enn alle de ulike 

vedtektssettene til partiet forutsetter. Brud på vedtektene vil imidlertid ikke nødvendigvis 

føre til ugyldighet i alle tilfeller, og at man har valgt et ikke fulltallig styre vil ikke 

automatisk medføre ugyldighet for valget som faktisk ble foretatt. I et tilfelle som det 

foreliggende, hvor et pågår en konflikt rundt partiets ledelse og hvor valget på landsmøte 

16. og 17. april 2016 er omstridt, vil likevel Partiregisteret ville være særlig påpasselig og 

påse at det som blir registrert er korrekt. Når vi nå har blitt oppmerksom på 

uoverensstemmelsen mellom valget og vedtektene, mener Partiregisteret at det ikke vil 

være riktig å registrere som utøvende organ et sentralstyre som ikke er korrekt 

sammensatt iht. partiets vedtekter.   

 

Partilovnemndas syn på saken 

Partilovnemnda er rett klageinstans, jf. partiloven § 24 nr. 2 bokstav d, som bestemmer at 

nemnda skal «avgjøre klager over vedtak om registrering, jf. § 8». 

Ifølge partiloven § 6 nr. 1 jf. § 3 nr. 2 b, skal det ved endringer av tidligere registrerte 

opplysninger om hvem som er medlemmer av partiets utøvende organ, sendes melding til 

Registerenheten i Brønnøysund. Både opprinnelig registrering og registrering av endringer må 

skje på grunnlag av stiftelsesprotokoll eller senere protokoll fra møte i det partiorgan som ifølge 

vedtektene utpeker medlemmene av partiets utøvende organ.  
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Om sakens fakta og hovedargumenter finner Partilovnemnda det nå tilstrekkelig å vise til de 

foreliggende saksfremstillinger fra Partiregisteret og fra klageren, med vedlagte saksdokumenter. 

Nemnda har allerede én gang behandlet en klage over Partiregisterets nektelse av å registrere 

styre i DiN på grunnlag av protokollen fra landsmøtet 16.-17. april 2016. Den viktigste ulikheten 

av faktisk karakter mellom de to registermeldingene synes å være at personnumrene for tre av 

de som ifølge protokollen ble innvalgt, nå er oppgitt. På dette punkt er meldingen altså mer 

fullstendig enn i forrige sak fra samme klager. 

På den annen side må saken behandles i lys av at situasjonen i partiet allerede har vært 

gjenstand for omfattende saksbehandling, og av opplysninger som er fremkommet i tidligere 

saker om DiN, jf. forvaltningsloven § 34 (klageinstansen kan «prøve alle sider av saken og 

herunder ta hensyn til nye omstendigheter» samt «ta opp forhold som ikke er berørt av» 

klageren). 

På denne bakgrunn har Partilovnemnda ingen innvendinger mot Partiregisterets begrunnelse for 

å nekte registrering.  

Standpunktet støttes også av en rekke forhold som ikke eksplisitt er tatt opp der. Nemnda nøyer 

seg her med å nevne at det i e-post av 18. januar fra Kjærner-Strømberg til rådgiver Kjetil Glad 

Vangen, saksbehandleren i Brønnøysundregistrene, fremgår at de styremedlemmene hvis 

personnummer nå er oppgitt, har «opprettet eget styre». Denne tilsynelatende beskjedne 

tilleggsopplysningen er i seg selv egnet til å kaste et skarpt lys over situasjonen i partiet. 

I interne konfliktsituasjoner av den foreliggende karakter er det ikke registermyndighetenes 

oppgave å skifte sol og vind mellom stridende fraksjoner. De to fraksjonene vil tjene partiet 

bedre med å løse striden internt, kanskje helst ved å gå sammen om å innkalle til ekstraordinært 

landsmøte med sikte på valg av nytt styre. I verste fall kan tvisten bringes inn for de alminnelige 

domstolene. 

På denne bakgrunn treffer Partilovnemnda, samlet til møte 2. mars 2017, følgende 

 

vedtak: 

Klagen over Partiregisterets vedtak av 9. desember 2016 tas ikke til følge.  

 

** 

Partilovnemndas vedtak etter partiloven § 8 kan ikke påklages videre, jf. § 24 nr. 1. Klageren kan 

bringe vedtaket inn for domstolene. 
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For Partilovnemnda      

 
 

Eivind Smith        Tor Henriksen 
Leder         Sekretariatsleder 
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