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Vedtak om formell advarsel for brudd på partilovens rapporteringsfrist: Etnedal MDG
Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som kontrollerer at bestemmelsene i partiloven om
finansiering av politiske partier og partiledd blir overholdt. En av Nemndas oppgaver er å vedta
«administrative sanksjoner og inndragning» (partiloven § 24 nr. 2 bokstav c). Slike sanksjoner kan blant
annet fastsettes når partiet eller partileddet ikke oppfyller lovens krav innen gjeldende frister, jf.
partilovforskriften 5. februar 2014 nr. 107 § 6-1 nr. 1.
I oktober 2019 sendte Partilovnemnda varsel om mulig vedtak om formell advarsel til alle partiledd som har
innberettet sine inntekter og kostnader til Statistisk sentralbyrå (SSB), men først etter gjeldende frist.
Varselet til Etnedal MDG ble gitt etter at SSB i sin årlige rapport til Partilovnemnda hadde informert om at
partileddet ikke hadde oppfylt sin plikt til å levere økonomirapport for regnskapsåret 2018 senest fem
måneder etter regnskapsårets slutt, det vil si 1. juni 2019. Frist for skriftlig uttalelse ble satt til 11.
november 2019. Varselet gjorde oppmerksom på at forhold som skulle tilsi at Nemnda ikke skulle treffe
vedtak om formell advarsel, måtte dokumenteres.
Partileddets merknader
I e-post av 3.11.19 skriver Ole Morten Fossli, leder i Etnedal MDG at:
"Vårt lag var inne på nettside for rapportering før fristen for å legge inn vår info og trodde det var i orden,
men det viste seg at det ikke var det likevel. Fikk styremedlem Mari Nustad til å godkjenne i etterkant da det
tydeligvis var nødvendig med en ekstra underskriver. Til info er laget vårt er inaktivt og har ingen møter,
aktivitet eller inntekter."
Nemndas syn på saken
Etnedal MDG har i 2018 ikke overholdt regelverket for innberetning av inntekter og kostnader etter
partiloven kapittel 4,
Nemnda viser til at i henhold til partifinansiering.no var partileddet registrert som aktivt i 2018 og hadde
dermed rapporteringsplikt for 2018.
Partilovnemnda har derfor kommet til at det bør treffes vedtak om formell advarsel for oversittelse av
rapporteringsfrist etter partiloven § 18 nr. 2.
Advarselen innebærer at Etnedal MDG får en form for prøvetid i to år fra vedtakstidspunktet, med den
følge at nye overtredelser av partiloven eller regelverk fastsatt med hjemmel i partiloven som skjer i
prøvetiden, kan bli sanksjonert strengere enn det som ellers ville ha vært normen for tilsvarende
overtredelser. Herunder kan det bli aktuelt å avkorte hele eller deler av den offentlige partistøtten.
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Med hjemmel i partiloven § 28 jf. § 18 nr. 2 treffer Partilovnemnda på denne bakgrunn følgende
vedtak:
Etnedal MDG gis formell advarsel for brudd på rapporteringsfristen i partiloven ved innberetningen
i 2018. Advarselen gjelder i to år med virkning fra vedtakets dato.
Saken ble drøftet på Nemndas møte 29. november 2019 og vedtatt med tilslutning av samtlige medlemmer
som deltok i møtet, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.
**
Partilovnemnda kan selv omgjøre sine vedtak dersom grunnlaget for vedtaket viser seg å ha vært
utilstrekkelig eller kompetanse til omgjøring følger av forvaltningsloven § 35 nr. 1 og nr. 5. Ellers er søksmål
for domstolene eneste mulighet for å få vedtaket overprøvd, jf. partiloven § 28 nr. 2.
**
Nemnda minner om partileddets lovpålagte plikt til å oppdatere kontaktinformasjon minst én gang årlig i
Partiportalen (www.partiportalen.no), og til å innlevere økonomirapport innen utløpet av gjeldende frist i
2019.
For Partilovnemnda

Eivind Smith
Leder

Daniel Giske
Sekretariatsleder

Kopi: Fylkespartiet

2

