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Avslutning av sak vedrørende mulig brudd på partilovens frist for 

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 er bidrag stort kr. 10 001,- mottatt fra Rune Ydstebø 
01.07. 2019, innrapportert av Sola Framstegsparti 26.08.2019, dvs. 27 dager etter fristens utløp. 
 
På denne bakgrunn varslet Partilovnemnda ved brev av 01 .10.2019 at det kunne komme på tale å treffe 
vedtak om formell advarsel.  
 
Merknader fra partiet/partileddet 

I e-post av 03.10.2019 skriver kontaktperson Arild Fosså: 

"Saken dere tar opp gjelder et bidrag som egentlig er på 10,000 kroner, som akkurat ligger under grensen 

for innrapportering. I forbindelse med innrapporteringen av de andre bidragene til Sola FrP valgte vi å feile 

på sikre siden og satte dette bidraget til 10,001 kroner, slik at det faktisk registrerte i systemet og ble tatt 

med. Dette for å være i hht. intensjonen med rapporteringen av finansiering av politisk partier i Norge. Det 

web baserte innrapporteringssystemet ville ikke la meg registrere bidraget på de faktiske 10,000 kronene og 

ga beskjed om at beløpet ikke var rapporteringspliktig. Jeg valgte allikevel å registrere dette ved å legge til 

en krone, slik at alle pengebidrag fra Sola FrP faktisk er registrert i systemet, slik at vi har alt på det rene. 

For oss er det svært viktig å være åpen om alle bidrag, uansett størrelse, siden vi ønsker full 

gjennomsiktighet på slikt. 

Dette ble diskutert via kvalitetskontrollen som dere gjorde av rapporterte tall, og verbalt ble jeg enig med 

saksbehandler at dette var en grei fortolking. Han nevnte også at dette muligens ville resultere i et brev fra 

dere av vedlagt karakter." 
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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. 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.  

Partileddets opplyser imidlertid at det mottatte bidraget fra Rune Ydstebø var lavere enn terskelverdien for 

pliktig innrapportering, men at de likevel valgte å legge til 1 krone for å få bidraget registrert. Formålet var å 

bidra til best mulig realisering av hensynet til åpenhet om partifinansiering i valgår.  

Siden det altså ikke var tale om et registreringspliktig bidrag, er det heller ikke grunnlag for å treffe vedtak 

om sanksjon for den aktuelle fristoversittelsen.  

** 

Saken ble behandlet på Nemndas møte 15. oktober, der avgjørelsen ble truffet med tilslutning av samtlige 

fire (av seks) medlemmer som var til stede, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.  

 
For Partilovnemnda 

Eivind Smith                                                                                             
Leder  Daniel Giske 
 Sekretariatsleder 
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