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Avslutning av sak vedrørende innberetning av bidrag mottatt i valgår 
Frist for innberetning av bidrag mottatt i valgår følger av partiloven § 18 nr. 4, som lyder:  

Alle partier og partiledd har i valgår plikt til særskilt å innberette bidrag over 10 000 kroner som er mottatt i 

perioden 1. januar til og med fredag før valgdag. Innberetningen skal skje innen fire uker etter at bidraget er 

mottatt. Bidrag mottatt senere enn fire uker før utløp av innberetningspliktig periode i første punktum skal 

være innberettet innen utløpet av fredag før valgdag.   

I henhold til informasjon på www.partifinansiering.no har Sola Høyre den 20.09.2019 innrapportert bidrag i 

valgår på kr 20 000,- mottatt den 22.08.2019 fra Janne Stangeland Rege. Bidraget ble innrapportert etter 

utløpet av den absolutte fristen for innmelding av slike bidrag, som er siste fredag før valgdag (i 2019 altså 

fredag 6. september). 

På denne bakgrunn varslet Partilovnemnda ved brev av 25.09.2019 at det kunne komme på tale å treffe 

vedtak om avkortning av den statlige partistøtte for 2020 eller om formell advarsel for brudd på fristen 

etter partiloven § 18 nr. 4. 

Merknader fra partiet/partileddet 

Kontaktperson i Sola Høyre, Peter Schwarz, skriver i e-post 04.11.2019:  

"Vi mener at det ikke er grunnlag for dette ettersom bidraget fra Janne Stangeland Rege ble innrapportert 

29. august 2019. Viser til vedlegg 1 som viser e-post fra Dana Moe 30. august hvor det bes om at beløpet 

bekreftes.  

Det som imidlertid har bidratt til at denne saken foreligger skyldes at undertegnede sendte en e-post til dere 

19. september med spørsmål om mulighet til å justere beløpet fra kr 20.000 til kr 25.000. Se vedlegg 2.  

Dette var en misforståelse som jeg gjerne vil forklare.  

Vi vet at det er strenge regler for bidrag i valgkamp. Siden jeg som økonomiansvarlig selv skulle være 

bortreist til Canada hele valgkampen, i forbindelse med fødselen av min datter, var det viktig for meg å 

sørge for at all innrapportering ble gjort raskest mulig. (Jeg var borte 16. august til 2. oktober.)  

Vår ordførerkandidat Janne Stangeland Rege ønsket å betale sin egen valgkampvideo. Jeg ba henne derfor 

sjekke hva prisen på denne tjenesten ville være. Hun spurte produsenten hva det ville koste, han oppgav kr 

20.000 og hun videreformidlet dette til meg. Jeg innrapporterte dette 29. august via partiportalen. Dette 



Dato: 12.12.2019  Referanse: 2019/7893/347 
 

2 
 

skjedde altså før vi hadde mottatt faktura for filmen. Samtidig ba jeg Janne sende meg faktura som 

kvittering så snart hun mottok denne.  

Da jeg flere uker senere mottok selve fakturaen (vedlegg 3) så jeg at beløpet ikke var kr 20.000, men kr 

25.000. Det skyldtes at prisen vi hadde fått oppgitt for tjenesten hadde vært uten mva. Straks jeg så denne 

e-posten sendte jeg en e-post til SSB for å se hva som kunne gjøres.  

I ettertid ser jeg at jeg burde ha formulert meg annerledes enn jeg gjorde i denne e-posten. Jeg hadde ikke 

rukket å snakke med Janne siden jeg var i Canada. Det var aldri meningen at hun skulle dekke mer enn kr 

20.000. Vi ble derfor enige om at Sola Høyre skulle betale de overskytende kr 5000 av denne regningen.     

Dessverre hadde deres kollega allerede registrert min forespørsel som en endring i systemet. Se hele resten 

av korrespondansen i vedlegg 4. (merk at tidspunktene er canadisk tid). Det er min feil at dette ble upresist 

og det beklager jeg. Som sagt var det aldri meningen at Janne Stangeland Rege skulle dekke mer en kr. 

20.000." 

Hovedinnholdet av de vedleggene (korrespondanse mellom Sola Høyre og SSB) som Schwarz viser til, kan 

oppsummeres slik:  

- 30. august: SSB bekrefter innrapportert bidrag på kr. 20 000,- fra ordførerkandidat Janne Stangeland Rege. 

- 19. september: Sola Høyre ber om at det aktuelle bidraget blir oppjustert fra kr. 20 000,- til kr 25.000.  

- 20. september: SSB bekrefter at de kan oppjustere, men gjør oppmerksom på at deler av beløpet (kr. 

5000,-) da blir rapportert etter lovens frister (og etter siste frist, som var fredag 6. september).  

- 20. september: Sola Høyre forklarer SSB at Janne Stangeland Rege ønsket å dekke video til sin 

ordførervalgkamp. De spurte derfor produksjonsselskapet om pris og de oppga kr 20.000. Dette 

rapporterte de innen frist. I etterkant viste det seg at dette var uten mva. og Sola Høyre tilbyr seg å dekke 

de siste kr. 5000 dersom det gjør at de slipper reaksjon fra Partilovnemnda.  

- 23. september: SSB bekrefter at kr. 25 000 er publisert med merknaden. SSB tilbyr å ta den vekk, hvis Sola 

Høyre allikevel faktisk har dekket de kr 5000 slik som Sola Høyre sier. SSB gjør Sola Høyre oppmerksom på 

at Partilovnemnda likevel vil kunne komme til å etterspørre en forklaring på hvorfor det er rapportert for 

sent, og at den kan komme til å gi en sanksjon på forholdet.  

23. september: Sola Høyre forklarer at det hele tiden var meningen at Janne Stangeland Rege kun skulle 

støtte med de kr 20.000 som de innrapporterte innen frist. De har betalt henne tilbake kr 5000.  

26. september: SSB mottar beskjeden, og korrigerer publiseringen på partifinansisering.no til kr 20.000. 

Nemndas syn på saken  

Etter partiloven § 24 nr. 2 bokstav c er det en av Nemndas oppgaver å "fatte vedtak om bruk av 

administrative sanksjoner og inndragning". Av forskrift 5. februar 2014 nr. 107 om visse forhold vedrørende 

de politiske partiene (partilovforskriften) § 6-1 nr. 1 følger at kompetansen kan brukes blant annet når 

partiet eller partileddet har overtrådt bestemmelsene i partiloven § 18 nr. 4.  

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

om åpenhet om partienes finansiering. Det er partiets/partileddets eget ansvar å organisere sin virksomhet 
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slik at loven blir overholdt. Manglende kunnskap om regelverket eller sviktende interne rutiner gir ikke 

grunn til å bryte loven.  

Nemda har imidlertid kommet frem til at Sola Høyre har innrapportert bidraget på kr 20 000,- innen lovens 

frist. Saksdokumentene gir ikke grunnlag for å anta at partileddet har hatt til hensikt å skjule noen del av 

bidraget, der hoveddelen uansett var rapportert i samsvar med lovens krav. Det som fremstår som en 

misforståelse om karakteren av det overskytende beløpet (kr 5000,-) ble raskt avklart.   

På denne bakgrunn besluttet Nemnda i møte 29. november 2019 ikke å foreta seg noe mer i saken.  

For Partilovnemnda 

 
 
Eivind Smith 
Leder  Daniel Giske 
 Sekretariatsleder 
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