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Vedtak om formell advarsel for brudd på partilovens frist for innberetning av bidrag mottatt i 

valgår 

Etter partiloven § 18 nr. 2 har alle politiske partier, herunder organisatoriske ledd av slike partier, plikt til 

årlig å innberette sine inntekter og kostnader, eventuelt gi en forenklet erklæring etter § 18 nr. 3.  

I brev av 10. august 2021 varslet Partilovnemnda at det kunne komme på tale å treffe vedtak om formell 

advarsel eller avkortning fordi Alliansen – Alternativ for Norge har innrapportert et bidrag på kr. 100 000,- 

fra Alliansen, mottatt 19. mars 2021, dvs. 81 dager etter utløpet av den fristen som er fastsatt i partiloven 

§ 18 nr. 4 (jf. www.partifinansiering.no).  

Merknader fra partiet/partileddet 
I e-post 22. august 2021 skriver Hans Jørgen Lysglimt Johansen, leder av Alliansen - Alternativ for Norge:  

«De rapporterte 100 000 kr er basert på skjønn, et skjønn som vi kom frem til i dialog med 
Partifinansiering Fylkesmannen, se vedlegg. 

Som Partilovnemnda kjenner til anså vi (og anser vi fremdeles) at Alliansen og Alliansen - Alternativ for 
Norge er de facto ett og samme parti. Og at vi urettmessig udemokratisk er fraranet betydelig vedtatt 
stemmestøtte på grunn av dette, ved endring av vedtak - et skammens kapittel i norsk demokrati. 

Vi fastholdt på dette synet og insisterte på det helt frem til Partilovnemndas endelige avgjørelse i juni 
2021 om at det måtte ses som to ulike partier. Da måtte vi forholde oss til det, selv om vi fremdeles er 
uenige i det. 

Da meldte vi de 100 000 kr som en gave innen 4 uker fra det endelige vedtaket, slik loven krever. Etter å 
ha rådført oss med Partifinansiering, se vedlegg. 

Men! noter at disse pengene de facto ikke er overført fra en konto til en annen. Vi har kun etter beste 
evne skjønnsmessig sagt at ca. 100 000 av den stemmestøtten som ble utbetalt til Alliansen antagelig bør 
regnes som en gave til Alliansen - Alternativ for Norge. Og vi satte en skjønnsmessig dato for dette til  
19 03 2021, et skjønn som like gjerne kunne vært et annet og kan endres. 
 

Per i dag er det fremdeles ikke satt opp noe egen ny bank konto for Alliansen - Alternativ for Norge, alt 
kjøres på kontoen til Alliansen. På grunn av valgkampen har vi ikke rukket og heller ikke helt tatt stilling til 
hvordan vi skal gjøre dette. Dette skjønnet vi har brukt for å rapportere disse 100 000 kr kan om 
nødvendig endres. Både dato og beløpets størrelse kan godt endres etter ny skjønnsmessig vurdering. For 
disse pengene er fremdeles ikke brukt i sin helhet etter at vi skjønnsmessig anså at vi nå var Alliansen - 
Alternativ for Norge etter 19 03 2021. 

Vi anså det slik at det var bedre å forsøke å rapportere noe skjønnsmessig en å ikke rapportere noe. 

http://www.partifinansiering.no/
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Dersom dere mener dette var for sent ber vi om å skjønnsmessig får endre dato for denne gaven på 100 
000 kr til samme dag som dere fattet det endelige vedtaket i juni eller enda senere.  
Noter også at Partifinansiering hadde en noe avventende holdning rundt dette og at de ikke gav oss nytt 
Parti ID nummer for rapportering før dette ble endelig avklart. Så lenge vi ikke hadde Parti ID nummer var 
det ikke åpenbart enkelt for oss å vite hvordan vi skulle rapportere. 

Det viste seg at det fantes en manuell måte å rapportere på, men dette var ikke åpenbart.  

Det var genuin usikkerhet rundt dette og alle partene gjorde som best vi kunne. 

Det ville være helt urimelig om vi skal straffes for å ha brukt best mulig skjønn, og konsultert med 
Partifinansiering for å styrke dette skjønnet. 

Dersom Partilovnemnda vil finne på å straffe oss for dette vil vi holde døren åpen for å endre på denne 
rapporteringen etter nytt skjønn, og eller at Partilovnemnda uttaler seg om hvordan de mener det burde 
vært gjort og at vi retter oss etter den vurderingen. Konsulter i så fall også Partifinansiering som hjalp oss 
med vårt skjønn.»  

I e-post 30. august 2021 skriver Lysglimt Johansen at de velger «å bare la ting stå som det nå står, ikke for 

at det nødvendigvis er perfekt, men for at vi ikke har noe bedre vi kan gjøre med den informasjonen vi har 

nå». Han etterlyser dessuten «konkrete råd fra dere på hva som eventuelt dere mener bør endres fra det 

som ligger nå».  

Nemndas syn på saken  

Korrekt innrapportering og publisering av bidrag i valgår er av særlig betydning for å realisere lovens 

formål om åpenhet om partienes finansiering. Manglende kunnskap om regelverket eller sviktende 

interne rutiner gir ikke grunn til å bryte loven. Det er partiets/partileddets eget ansvar å organisere sin 

virksomhet slik at den blir overholdt.  

Partifinansiering.no angir at partiet Alliansen – Alternativ for Norge har mottatt et bidrag på kr. 100 000,- 

fra «Alliansen», som ikke lenger er registrert i Partiregisteret. At beløpet ifølge Lysglimt Johansen per 22. 

august 2021 «fremdeles ikke [var] brukt i sin helhet», gir ikke grunnlag for å se bort fra informasjonen på 

partifinansiering.no. Det er heller ikke avgjørende at bidraget ikke er overført fra en konto til en annen 

fordi de to foreningene bruker samme bankkonto.  

Partilovnemnda vil imidlertid ikke unnlate å påpeke det uheldige i at et registrert politisk parti ikke 

opererer med en separat bankkonto som gjør det mulig å avlegge korrekt regnskap for virksomheten og 

som kan benyttes som mottaker av statsstøtte som partiet etter årets valg måtte få rett til. Felles konto 

med en annen juridisk enhet står åpenbart i strid med partilovens formål om åpenhet om partienes 

finansiering.  

Nemnda nevner for ordens skyld at den ikke har grunnlag for å gi «konkrete råd» om eventuelle endringer 

opplysningene om partiet på partifinansiering.no. Partiloven forutsetter at rapporter om bidrag mv. gis 

etter partienes eget beste skjønn. 

Partiet Alliansen – Alternativ for Norge ble registrert i Partiregisteret per 16. februar 2021 og 

registeringen har ikke vært formelt bestridt. Registreringsdatoen står fast uten hensyn til Partilovnemndas 

vedtak av 4. juni 2021 i klagesak om «Alliansens» rett til statsstøtte for tiden etter avregistreringen per 

16. februar 2021.  

Partilovnemnda legger etter dette til grunn at «Alliansen – Alternativ for Norge» har mottatt et bidrag 

stort kr. 100 000 fra «Alliansen». Bidraget er innrapporteringspliktig i valgår, men ble ikke innrapportert 

senest fire uker etter at det ble mottatt. At de deler av beløpet som ennå ikke er brukt av «Alliansen – 
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Alternativ for Norge» står på en konto som er felles for de to foreningene, er uten betydning for de plikter 

til innrapportering som følger av partiloven.  

På denne bakgrunn har Partilovnemnda, i samsvar med sikker praksis i slike saker, kommet til at partiets 

oversittelse av fristen for innrapportering i valgår bør gjøres til gjenstand for administrativ sanksjon i form 

av formell advarsel. Advarselen innebærer en prøvetid på to år fra vedtakstidspunktet. I prøvetiden kan 

nye overtredelser av partiloven eller forskrifter fastsatt med hjemmel i loven bli sanksjonert strengere 

enn det som ellers ville ha vært praksis for tilsvarende overtredelser. Herunder kan det bli aktuelt å vedta 

avkortning i den statlige partistøtten.  

På denne bakgrunn treffe Partilovnemnda, i samsvar med partiloven § 24 andre ledd jf. § 28, følgende 

vedtak: 

Alliansen – Alternativ for Norge gis formell advarsel.  

Advarselen gjelder i to år med virkning fra vedtakets dato. 

 

Vedtaket er truffet med tilslutning av samtlige medlemmer, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.  

** 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at bidraget også vil være innberetningspliktig som et ledd i 

rapporteringen for regnskapsåret 2021. 

** 

Partilovnemndas vedtak kan ikke påklages, jf. partiloven § 28 nr. 2, og søksmål for domstolene er eneste 

mulighet for å få vedtaket overprøvd. Partilovnemnda kan likevel selv omgjøre et vedtak dersom det 

skulle vise seg å bygge på feilaktig grunnlag eller omgjøring ellers kan skje på grunnlag av reglene i 

forvaltningsloven § 35. 

 
For Partilovnemnda 

Eivind Smith 

leder 

 

Daniel Giske 

sekretariatsleder 
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