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Avslutning av sak om mulig brudd på partiloven 

Partilovnemnda viser til varsel av 18. mai 2021 om mulig vedtak om formell advarsel eller avkortning av 

statlig partistøtte for brudd på partiloven.  

I e-post av 27. mai 2021 til Partilovnemnda svarte Marianne Gunnerud, fylkessekretær i Innlandet Høyre, 

at partileddet byttet regnskapsfører fra 2021 og nå fører regnskap helt i tråd med bestemmelsene i 

partiloven kapittel 4, noe årsregnskapet for 2021 kan vise. Rutiner og prosedyrer rundt utlegg og 

reiseregninger er endret, og partiet benytter nå elektronisk system (Visma Expense) for å sikre god 

dokumentasjon, behandlingsflyt og gjenfinning. Systemet er knyttet opp mot lønnssystemet, noe som 

også sikrer nødvendig rapportering av ytelser til ansatte. 

Partilovnemnda ba særskilt om partileddets kommentarer til Partirevisjonsutvalgets påpekning om at den 

fremlagte dokumentasjonen for betydelige kostnader til gaver, mobiltelefon og timer hos naprapat, ikke 

anga formålet i tilstrekkelig grad til at PRU kunne vurdere kostnadenes gyldighet for partileddets 

aktiviteter. I e-post av 8. juni 2021 svarte Gunnerud slik:  

«Gaver: Det dreier seg i hovedsak om blomster, gavekort, bilder og pins gitt til medlemmer. Det er snakk 
om frivillige (tillitsvalgte / folkevalgte) som har gjort en innsats for partiet. Året 2019 var et valgår, og 
mange ble takket av for sin innsats både gjennom arbeidet som folkevalgt over flere år – og for innsats 
gjennom valgkampen. Det er også snakk om vervepremier (oppmerksomhet til medlemmer som har 
vervet nye medlemmer/H-partnere).  

Naprapat: Tidligere fylkessekretær hadde avtale om å få dekket kostnader til naprapat, og er innberettet 
og ført som «Annen fordel i arbeidsforhold» i regnskapet (konto 5280) og regnes således ikke som gave. 

Mobiltelefon: Dette er arbeidsgivers telefon/eiendom, og regnes heller ikke som gave.» 

Partilovnemnda er tilfreds med at Innlandet Høyre har iverksatt en rekke reformer for å sikre korrekt 

regnskapsføring mv. og med de supplerende opplysningene om formålet med dets kostnader til gaver 

mv., og legger til grunn at de krav til bokføring og dokumentasjon som følger av partiloven og 

partilovforskriften, i hovedtrekk har vært ivaretatt på de ovenfor nevnte punkter.   

Så lenge dokumentasjonen er tilstrekkelig til å oppfylle lovens krav, følger det av partiloven § 10 fjerde 

ledd at myndighetene ikke skal føre kontroll med partienes eller gruppenes disponering av støtten.  

På denne bakgrunn finner Partilovnemnda ikke grunn til å foreta seg noe mer i saken.   
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