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Vedtak om avkortning av den statlige partistøtten i 2020 for gjentatt 
brudd på partiloven: Rana Arbeiderparti  
 
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.  

Av www.partifinansiering.no fremgår det at bidrag på kr. 15 000,- fra Øijord og Aanes entreprenør, mottatt 

av Rana Arbeiderparti 21. mai 2019, ble innrapportert 9. juli, dvs. 21 dager etter utløpet av de frister for 

innberetning som følger av partiloven § 18 nr. 4, som lyder: 

På denne bakgrunn sendte Partilovnemnda 07.08.2019  (ref. 2019/7893/347) varsel om enten formell 

advarsel eller avkortning av statlig partistøtte. Svarfrist ble satt til 21. august 2019.  

Merknader fra partiet 

Ved e-post av 14.08.2019 svarte Rana Arbeiderparti blant annet: 

"Viser til e-post der dere varsler om mulig sanksjon på partiloven. Vår kasserer Elin Dahlseng Eide har 

rapportert inn alle bidragene Rana Ap har fått i valgkampstøtte. 

Det første bidraget til valgkampstøtte var, som dere viser til, meldt inn for sent. Elin Dahlseng Eide hadde da 

kontakt med SSB (Anders Sønstebø og Terje Risberg)  per telefon og e-post.  I merknadsfeltet til 

innrapporteringen til SSB  ble det skrevet at rapportering var for sen da Eide var sykemeldt i perioden mai til 

juli. 

De øvrige bidragene til valgkampstøtte er meldt innen fristen, og det vil Rana Ap fortsette med. Rana Ap 

beklager på det sterkeste at det først bidraget ble for sent rapportert inn, og håper på en positiv behandling 

da det var spesielle omstendigheter som bidro til at dette skjedde. " 

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

om åpenhet om partienes finansiering og deres økonomiske støttespillere. 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, også i perioder da nøkkelpersoner i dette 

arbeidet er sykmeldt. Det er partienes og partileddenes ansvar å sørge for at de til enhver tid har 

organisatoriske rutiner på plass slik at lovens bestemmelser overholdes. 

Så lenge innrapporteringen senest har skjedd siste fredag før valgdag, tilsier praksis at reaksjonen på 

fristoversittelse vil være en forvaltningssanksjon i form av en formell advarsel med en prøvetid på to år. 

Imidlertid mottok Rana Arbeiderparti allerede 01.03.2018 (ref.  2017/1915/347) en formell advarsel for et 

tilsvarende brudd på partiloven. I Nemndas vedtak ble det da presisert at nye overtredelser av partiloven 

eller regelverk fastsatt med hjemmel i partiloven i løpet av prøvetiden kan bli sanksjonert strengere enn det 

som ellers ville vært normen for tilsvarende overtredelser, herunder ved at den statlige partistøtten helt 

eller delvis kan bli avkortet.  

Ved gjentatte lovbrudd er en følbar avkortning nødvendig for å oppnå den nødvendige avskrekkende 

virkning på et område av stor betydning for åpenheten om partifinansieringen og dermed for tilliten til vårt 

politiske system. Avkortningen vil måtte skje ved redusert eller ingen utbetaling av statlig partistøtte i året 

etter at Nemndas vedtak blir truffet (i dette tilfelle i 2020). I tråd med praksis i sammenlignbare saker om 

forsterket sanksjon som følge av gjentatt brudd de to første årene etter en formell advarsel, bør avkortning 

ved fristoversittelser likevel ikke overstige 50 prosent av den statlige partistøtten for vedkommende år.  

På denne bakgrunn treffes følgende  

vedtak: 

I medhold av partiloven § 28 jf. § 18 nr. 4 avkortes den statlige partistøtten til  

Rana Arbeiderparti i 2020 med på 50 %. 

 

Partilovnemndas vedtak om avkortning av partistøtte er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 nr. 1 

bokstav b, men kan likevel ikke påklages. Den eneste muligheten for å få vedtaket overprøvd vil derfor 

være gjennom søksmål for domstolene, jf. partiloven § 28 nr. 2. Partilovnemnda kan likevel omgjøre vedtak 

om avkortning av statlig partistøtte dersom grunnlaget for vedtaket faller bort eller kompetanse til 

omgjøring følger av forvaltningsloven § 35 nr. 1 og nr. 5. 

 
For Partilovnemnda 
 
 

Eivind Smith                                                                                             
Leder  Daniel Giske 
 Sekretariatsleder 
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