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Bodø Arbeiderparti
v/ Ann-Kristin Moldjord
ann-kristin.moldjord@lostat.no

Vedtak om avkortning av statlige partistøtte for 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 har Bodø Arbeiderparti innrapportert to bidrag den
13.09.2019:
• kr. 25 000,- fra Forretningspartner AS mottatt av partileddet den 08.08.2019, dvs. 8 dager etter fristens
utløp.
• kr. 25 000,- fra Gigante Havbruk AS mottatt av partileddet den 22.07.2019, dvs. 25 dager etter fristens
utløp (opprinnelig feilregistrert på partifinansiering.no som et tilleggsbidrag fra Forretningspartner AS,
men i ettertid korrigert).
Innrapporteringen skjedde 7 dager etter den absolutte fristen for rapportering, siste fredag før valgdagen
og altså etter at valgkampen var avsluttet og valget gjennomført.
På denne bakgrunn varslet Partilovnemnda ved brev av 26.09.2019 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
I brev av 27.09.2019 til Partilovnemnda påpeker leder Ann-Kristin Moldjord i Bodø Arbeiderparti at bidraget
mottatt 22.07.19 kom fra Gigante AS, ikke fra Forretningspartner AS, slik som angitt i varselet. Dette er
korrigert i oversikten ovenfor her.
Moldjord skriver videre at "vi har hatt en stor glipp i våre rutiner som i så måte ikke sikret at dette ble
korrekt innrapportert innen fristen til tross for tidligere utsendt informasjon.
Vi beklager dette på det sterkeste og vil sette i verk tiltak som sikrer at dette ikke skjer igjen."
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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.
Det grunnleggende formålet om åpenhet overfor velgerne svikter absolutt når bidrag blir registrert og
publisert etter at den absolutte fristen for rapportering, som er siste fredag før valgdag, ikke er respektert.
Dette innebærer jo at velgerne verken direkte eller indirekte (via media) kan bli kjent med slike bidrag før
den avgjørende valgdagen.
I denne situasjon er det nødvendig med en reaksjon som er egnet til å understreke alvoret («effektiv
allmennprevensjon», jf. partilovforskriften § 6-1 (2). Samtidig skal reaksjonens størrelse i det enkelte tilfelle
ta hensyn til likebehandling og forholdsmessighet. Partilovnemnda har kommet til at partiets/partileddets
oversittelse av den absolutte fristen for innrapportering i valgåret 2019 bør gjøres til gjenstand for
administrativ sanksjon i form av avkortning av statsstøtten til partileddet med et beløp som tilsvarer
halvparten av de bidragene som er innrapportert etter lovens absolutte frist.
På denne bakgrunn treffe Partilovnemnda, i medhold av partiloven § 24 andre ledd jf § 28, følgende
vedtak:
Den statlige partistøtten til Bodø Arbeiderparti i 2020 avkortes med 25 000 kroner.

Nemnda gjør for ordens skyld oppmerksom på at bidragene også vil være innberetningspliktige som et ledd
i rapporteringen for regnskapsåret 2019.
**
Saken ble behandlet på Nemndas møte 29. november 2019. 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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