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Klage fra Tverrpolitisk Folkevalgte, org.nr. 985 388 369, over Partiregisterets
vedtak 2. november 2017 om sletting av partiet fra Partiregisteret
Det vises til rettidig klage 18. november 2017 fra Tverrpolitisk Folkevalgte. Klagen retter seg mot
Partiregisteret sitt vedtak av 2. november 2017 om å slette partiet fra Partiregisteret.
I samsvar med forvaltningsloven § 33 nr. 2 har Partiregisteret som underinstans vurdert om det
er grunnlag for å oppheve eller endre vedtaket. Partiregisteret konkluderte med at loven ikke
åpner for omgjøring, og har sendt klagen til Partilovnemnda for avgjørelse, jf. partiloven § 8 og
forvaltningsloven § 33 nr. 4. I oversendelsen av 4. desember 2017 (deres ref. 2016/2409285),
som klageren har fått kopi av, er det begrunnet nærmere hvorfor Partiregisteret ikke har tatt
klagen til følge.
Klagen, Partiregisterets oversendelse, samt sakens øvrige dokumenter er mottatt hos
Partilovnemnda 7. desember 2017.

Sakens bakgrunn
Registrering i Partiregisteret innebærer at et politisk parti får enerett til å stille valglister under
det registrerte navnet, jf. partiloven § 2 nr. 3. For å bli registrert må en rekke vilkår være oppfylt
(jf. partiloven § 3).
Dessuten må partiet registreres i Enhetsregisteret i samsvar med de krav som følger av
enhetsregisterloven § 5. Tverrpolitisk Folkevalgte ble registrert i Enhetsregisteret 5. mars 2003,
og tildelt organisasjonsnummer 985 388 369 (jf. vedlegg 3 i Partiregisterets oversendelse til
Nemnda). De opplysningene som til enhver tid inngår her, er lagt til grunn for Partiregisteret.
Ifølge partiloven § 5 nr. 1 opphører virkningen av registreringen når partiet ikke har stilt liste i
noe valgdistrikt ved to påfølgende stortingsvalg. Loven bestemmer at partinavnet i så fall skal
strykes fra Partiregisteret.
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Merknader fra partiet
I klagen viser formann Erik B. Næss i Tverrpolitisk Folkevalgte, til at det formelt sett er riktig at
partiet ikke stilte liste i noe valgdistrikt ved stortingsvalgene i 2013 og 2017. Ved begge tilfeller
ble det likevel gjort forsøk på å oppfylle de lovfestede kravene til listeforslag. Partiregisterets
vedtak har gjort Tverrpolitiske Folkevalgte oppmerksomme på at de ikke har lest loven med
tilstrekkelig nøyaktighet.
Klageren viser for øvrig til at partiet har et særskilt politisk program der partiets budskap og
forslag til politiske reformer avviker fra andre politiske partier sine programmer og således er
vanskelig å vinne igjennom med uten støtte i et tilstrekkelig partiapparat.
Forklaringen vi byr på er kanskje ikke begrunnelse nok til å få opphevet vedtaket, skriver Næss.
Men samlet er de reformene vi ønsker å lansere, av en karakter som vil gagne ikke bare det
norske folk, men også ha tidløs global gyldighet.

Partiregisterets begrunnelse for vedtaket
Manglede deltakelse ved de to siste stortingsvalgene synes å være hovedbegrunnelsen for
Partiregisterets vedtak om å slette partiet fra Partiregisteret. Vedtaket av 2. november 2017 viser
til melding om at Tverrpolitiske Folkevalgte ikke har stilt liste i noe valgdistrikt ved de to siste
stortingsvalgene, jf. partiloven § 5. Partiet er derfor slettet fra Partiregisteret, med den virkning
at partinavnet fritt kan brukes av andre.
I brev av 4. desember 2017 til Partilovnemnda fastholder Partiregisteret vedtaket om å stryke
partiet fra registeret. Det vises til at partiloven ikke åpner for å gjøre unntak fra kravet om
avregistrering på skjønnsmessig eller annet grunnlag, og til at avgjørelser om godkjenning eller
stryking av partinavn, ifølge lovforarbeidene skal være minst mulig skjønnsmessige.

Nemndas syn på saken
Partilovnemnda er rett klageinstans, jf. partiloven § 8 og § 24 nr. 2 bokstav d om at Nemnda skal
«avgjøre klager over vedtak om registrering». Klagen fra Tverrpolitisk Folkevalgte er framsatt
skriftlig og i rett tid, og er begrunnet, jf. partiloven § 8 nr. 1 annet punktum og partilovforskriften
§ 1-8 nr. 3.
Klageren erkjenner at partiet ikke har stilt liste i noe valgdistrikt ved de to siste stortingsvalgene
(2013 og 2017). Dersom klagen skal kunne tas til følge, måtte det derfor bygges på at loven åpner
for å gjøre unntak.
Partilovnemnda legger til grunn at Tverrpolitisk Folkevalgte ikke har deltatt ved de to siste
stortingvalgene. I slike situasjoner er bestemmelsen i partiloven § 5 nr. 1, absolutt. Dette trer
særlig tydelig frem i andre setning, som bestemmer at partinavnet «skal» strykes. Mulige
særtrekk ved partiprogrammet gir altså ikke grunnlag for unntak.
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Nemnda slutter seg etter dette til Partiregisterets syn om at partiloven § 5 ikke åpner for skjønn.
Partiregisterets vedtak av 2. november 2017 om å stryke partiet fra registeret, er korrekt.
På denne bakgrunn treffer Partilovnemnda følgende
vedtak:
Klagen over Partiregisterets vedtak av 2. november 2017 tas ikke til følge.

**
Saken ble behandlet på Nemndas møte 28. februar 2018. Utkast til vedtak ble lagt fram og
uttrykkelig akseptert av samtlige medlemmer som var tilstede på møtet, jf. partilovforskriften §
7-2 nr. 2.

**
Partilovnemndas vedtak etter partiloven § 8 kan ikke påklages videre, jf. § 24 nr. 1, men kan
bringes inn for domstolene. Inntil eventuell rettskraftig dom legges Partilovnemndas vedtak til
grunn, jf. partilovforskriften § 1-8 nr. 5.

For Partilovnemnda

Eivind Smith
Leder

Tor Henriksen
Sekretariatsleder
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