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Vedtak om avkortning av partistøtte – Piratpartiet 

Partilovnemnda sendte 6. februar 2017 varsel til Piratpartiet om mulig vedtak om hel eller delvis 

avkortning av den statlige partistøtten i 2017. Bakgrunnen var at partiet ikke syntes å ha oppfylt 

de krav om revisjon for regnskapsåret 2015 som følger av lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse 

forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) § 21 a. 

 

Merknader fra partiet 

I partiets svar på Partilovnemndas varselbrev 27. februar 2017 viser generalsekretær Anders 

Kleppe til at partiet i 2014 og starten av 2015 ble utsatt for underslag. Piratpartiet har iverksatt 

tiltak for rydde opp i forholdet og å bedre interne rutiner slik at tall for regnskapsårene 2014 og 

2015 kan ferdigstilles til revisjon. Partiet har hatt dialog med Nemnda og underrettet om 

forholdet.  

Piratpartiet bekrefter at det ikke hadde reviderte regnskap for 2015 da rapporteringen fant sted, 

noe Nemnda ble informert om. Rapporteringen ble derfor foretatt på bakgrunn av de beste 

estimatene generalsekretæren kunne gjøre av de tall som forelå på dette tidspunktet. I 

samarbeid med revisor Moore Stephens DA ble det vurdert som mest praktisk å revidere 

regnskapene for 2014 og 2015 sammen med tallene for 2016. En ettersendt uttalelse av            

28. februar 2017 fra revisor Merisma v/ autorisert regnskapsfører Heidi Sigurdsen bekrefter en 

framdriftsplan avtalt i samarbeid med Kleppe, og at årsregnskapet for 2016 vil være klart for 

revidering 20. mars 2017. Med denne tidsplanen burde derfor revidert regnskap for 2016 være 

klart for rapportering til Statistisk sentralbyrå i god tid før fristen 1. juni. 

Kleppe gir uttrykk for forståelse for Nemndas mandat, men ber om at det blir tatt hensyn til at 

partiet har blitt offer for et underslag som ble skjult under dekke av manglende regnskapsføring; 

underslaget er politianmeldt, og partiet har ryddet opp i problemene dette skapte og er nå tett 

ved å levere årsregnskap for de siste tre år. I tillegg har partiet hatt ekstra kostnader i prosessen 

med to regnskapsførere som ikke har levert resultater på tross av løpende betalinger for utført 

regnskap. Nemnda anmodes derfor om å akseptere fortsatt partistøtte, slik at partiet etter mye 

hardt arbeid og kostnader for å få dette til, nå kan komme i rute. 
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Videre viser partiet til at de har økonomiske forpliktelser, særlig i tilknytning til forberedelser til 

valgkampen. Om Partilovnemnda kommer til en beslutning om avkortning av partistøtten, vil det 

derfor hjelpe at selve implementeringen blir utsatt til tidligst ved utbetalingen 1. juni 2017, eller 

– sekundært – at avkortning først trer i kraft etter at valgåret er avsluttet. Men partiet vil 

selvfølgelig akseptere Partilovnemndas avgjørelse fullt og helt og takker for forståelsen gjennom 

disse to årene når vi har gjort det vi kan for å redde organisasjonen, skriver Kleppe. 

Etter muntlig forespørsel fra Partilovnemnda om hvorvidt regnskapene til Piratpartiet for 2013 

var revisorgodkjent, sendte Kleppe en uttalelse 28. februar 2017 der det framgår at så ikke er 

tilfellet, og at dette er en glipp i oversikten over hva Piratpartiet er forpliktet til i rapporteringen 

av sin økonomi.  

 

Nemndas syn på saken 

Etter partiloven § 24 annet ledd bokstav c, er det en av nemndas oppgaver å ”fatte vedtak om 

bruk av administrative sanksjoner og inndragning”. Dette skal 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 5. februar 2014 nr. 107 om visse forhold vedrørende de politiske partiene 

(partilovforskriften) § 6-1 første ledd, følger at kompetansen kan brukes blant annet når partiet 

eller partileddet har overtrådt bestemmelsene i partiloven § 21 a første til tredje ledd 

Ved stortingsvalget i 2013 fikk Piratpartiet i følge valgdata lagt ut på Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets hjemmeside 

(www.regjeringen.no/html/kmd/valgresultat/2013/bss.html) 9869 stemmer (0,3 prosent). 

Partiet vil derfor som utgangspunkt ha krav på statsstøtte i 2017 etter partiloven § 11. 

Det følger av partiloven § 21 a nr. 1 at politiske partiers hovedorganisasjon har revisjonsplikt 

etter revisorloven § 2-1, og at unntakene i revisorloven § 2-1 nr. 2 ikke får anvendelse. Av § 21 a 

nr. 2 følger at det i tillegg til regnskapet, årlig skal gis revisorerklæring om alle innberetnings-

pliktige forhold etter kapittel 4 i partiloven.  

Det er på det rene at Piratpartiet har brutt revisjonsplikten for regnskapsåret 2015. Partiet 

innberettet sin økonomi etter partiloven § 18 nr. 2 og fikk sin økonomi for regnskapsåret 2015 

registrert hos SSB 7. juli 2016. Siden dette skjedde etter fristens utløp 1. juni 2016, vedtok 

Partilovnemnda 3. februar 2017 å gi Piratpartiet formell advarsel for brudd på partilovens 

rapporteringsfrist, jf. partiloven § 18 nr. 2.  

Både i svaret på Nemndas varselbrev og av partiets svar av 21. november 2016 om bruddet på 

rapporteringsfristen, framkommer det at innberetningen for 2015 ble rapportert uten at 

tallgrunnlaget var revidert av statsautorisert eller registrert revisor. Revidert regnskap for 2015 

vil etter planen foreligge først innen utløpet av rapporteringsfristen for regnskapsåret 2016. 

Dette utgjør et klart brudd på revisjonsplikten etter partiloven. 
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Nemnda forstår at partiet har befunnet i en vanskelig situasjon med underslag i 2014 - 2015. 

Men dette fritar ikke partiet fra dets plikt til å følge revisorbestemmelsen. Informasjonen som 

framkommer tyder dessuten på at ansvarlige i partiet heller ikke ved tidligere rapporteringer har 

hatt kjennskap til lovbestemmelsen om revisorgodkjente regnskaper.     

Det følger av partiloven § 28 at Nemnda ved fastsettelsen av avkortning bl.a. skal legge vekt på 

hvor mye støtte partiet kan søke om det aktuelle året, overtredelsens grovhet og varighet. Av 

partilovforskriften § 6-1 nr. 2 følger dessuten at Nemnda skal ta "hensyn til likebehandling, 

forholdsmessighet og effektiv allmennprevensjon".  

Partiets brudd på en viktig bestemmelse i partiloven er klar. På bakgrunn av hva som ser ut til å 

være en sterk vilje til å ordne opp i forholdet, og av at regnskapene for 2014, 2015 og 2016 nå vil 

bli overlevert revisor med tanke på godkjenning før rapporteringsfristen i 2017, finner Nemnda 

det likevel riktig å fastsette en forholdsvis mild reaksjon. Skjønnsmessig begrenses avkortningen 

derfor til 10 prosent av tilskuddet for 2017. 

 

På denne bakgrunn treffes følgende 

vedtak: 

Den statlige partistøtten til Piratpartiet avkortes for 2017 med 10 – ti – prosent. 

 

** 

Nemndas vedtak om avkortning i støtten skal etter forskriften § 6-4 meddeles både partiet og 

departementet. 

Saken ble drøftet under nemndas møte 2. mars 2017. Endelig utkast til vedtak ble deretter sendt 

på sirkulasjon ved e-post av 8. mars 2017, og uttrykkelig akseptert av samtlige medlemmer. 

Partilovnemndas vedtak om avkortning av partistøtte kan ikke påklages, jf. partiloven § 24 nr. 1 

og § 28 nr. 2 samt partilovforskriften § 6-3 nr. 1. Den eneste muligheten for å få vedtaket 

overprøvd vil derfor være gjennom søksmål for domstolene. Partilovnemnda kan likevel omgjøre 

vedtak om avkortning dersom grunnlaget for vedtaket faller bort eller kompetanse til omgjøring 

følger av forvaltningsloven § 35 nr. 1 og nr. 5, jf. forskriften § 6-3 nr. 2. 
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For Partilovnemnda      

 
 

Eivind Smith        Tor Henriksen 
Leder         Sekretariatsleder 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, postmottak@kmd.dep.no  
Piratpartiet, leder Tale Haukbjørk Østrådal, tale@piratpartiet.no   
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