Dato: 18.10.2019
Vår referanse: 2019/7893/347

Narvik Arbeiderparti
v/ Roger Bergersen
roger.bergersen@dialognord.no

Vedtak om formell advarsel for brudd på partilovens frist for
innberetning av bidrag mottatt i valgår
Fristene 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 er bidrag på kr. 15 000,- fra LO i Ofoten mottatt av
Narvik Arbeiderparti 11.06.2019 og innrapportert 26.08.2019, dvs. 48 dager etter fristens utløp.
På denne bakgrunn varslet Partilovnemnda ved brev av 28 .08.2019 at det kunne komme på tale å treffe
vedtak om formell advarsel.
NB. I varsel av 28.02.2019 skrev vi vi at det aktuelle bidraget fra Lo i Ofoten var på kr. 12 000,-. Det var en
feil fra vår side. Nemda beklager det. Rett beløp er 15 000,-. Feilen har imidlertid ingen betydning for vår
konklusjon i vedtaket.
Merknader fra partiet/partileddet
I e-post av 09.09.2019 svarer Narvik Ap ved Roger Bergersen blant annet:
"Vi beklager på det sterkeste at vi ikke holdt oss til tidsfristen for innmelding av støtte på over 10.000
kroner. Det er utelukkende vår egen feil. Vi mottok beløpet fra LO i Ofoten 11. juni, direkte på konto.
Til tross for tidligere mottatt informasjon om meldeplikt, ble dette avglemt i sommer, og ble ikke
rapportert inn før 26.08.19.
Samtidig må vi meddele at vi oppga feil beløp. Korrekt beløp skal være 15.000 kroner, noe vi oppdaget
ved ny gjennomgang."

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
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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. 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.
På denne bakgrunn har Partilovnemnda kommet til at partiets/partileddets oversittelse av fristen for
innrapportering i valgåret i 2019 bør gjøres til gjenstand for administrativ sanksjon i form av en formell
advarsel. Advarselen innebærer en prøvetid i to år fra vedtakstidspunktet, slik at nye overtredelser av
partiloven eller regelverk fastsatt med hjemmel i partiloven av partiet/partileddet i prøvetiden kan bli
sanksjonert strengere enn det som ellers ville vært normen for tilsvarende overtredelser. Herunder kan det
bli aktuelt å avkorte hele eller deler av den offentlige partistøtten.
På denne bakgrunn treffe Partilovnemnda, i medhold av partiloven § 24 andre ledd jf § 28, følgende
vedtak:
Narvik Arbeiderparti gis formell advarsel.
Advarselen gjelder i to år med virkning fra vedtakets dato.
Nemnda ber om at Narvik Ap snarest sørger for at Statistisk Sentralbyrå får oppgitt korrekt bidragsbeløp, og
gjør samtidig oppmerksom på at bidraget også vil være innberetningspliktig som ledd i rapporteringen for
regnskapsåret 2019.
**
Saken ble behandlet på Nemndas møte 15. oktober. Vedtaket ble truffet med tilslutning av samtlige fem
(av seks) medlemmer som var til stede, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.
Partilovnemndas vedtak om formell advarsel kan ikke påklages, jf. partiloven § 28 nr. 2. Den eneste
muligheten for å få Nemndas vedtak overprøvd vil derfor være gjennom søksmål for domstolene.
Partilovnemnda kan likevel selv omgjøre vedtak om formell advarsel dersom grunnlaget for vedtaket skulle
vise seg å være feilaktig eller omgjøring ellers kan skje på grunnlag av reglene i forvaltningsloven § 35.
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