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Vedtak om formell advarsel for brudd på partilovens frist for innberetning av 
bidrag mottatt i valgår 
 
I brev av 10. juni 2021 varslet Partilovnemnda at det kunne komme på tale å treffe vedtak om formell 
advarsel eller avkortning fordi Øvre Eiker Arbeiderparti 28. mai 2021 innrapporterte et bidrag først etter 
at fristen var utløpt. Det gjaldt et bidrag på kr. 20 000,-, mottatt fra LO Midtfylket 22. juni 2021 og 
innrapportert 8 dager etter utløpt frist.  

 

Merknader fra partiet/partileddet 
I e-post av 2. juni 2021 skriver Lasse Haugen, leder i Øvre Eiker Arbeiderparti, at de beklager det 
inntrufne:  

"Øvre Eiker AP har rapportert for selve regnskapsåret, og vi tok også fatt på punktet om innberetning om 
partistøtte i valgår ganske tidlig. Dette har imidlertid vært et krevende år med tanke på den rådende 
pandemien. Det har vært lite informasjon fra partikontoret, og vi har vært i en fase hvor vi har skiftet 
kasserer. Det tok tid for oss å kunne møtes for å ordne med det regnskapstekniske, og det har vært 
vanskelig å overlappe kassererjobben på en god måte. Det har vært restriksjoner knyttet til det å kunne 
møtes, og det nåværende partistyret har måtte vente en stund for å få den etterspurte informasjonen om 
når partistøtten pålydende 20 000 kroner kom inn på kontoen. 

Det foreligger som nevnt dokumentasjon på at vi på et relativt tidlig tidspunkt var i kontakt med 
partiportalen. Der har vi hele veien fått gode bekreftelser, og det har ikke manglet på påminnelser. Det er 
selvsagt uheldig at vi klarer å bomme på fristen, og vi skal gjøre vårt aller beste for å få på plass 
hensiktsmessige rutiner som gjør at dette unngås i fremtiden. Vi ber om å bli behandlet på mildest måte, 
og tar til etterretning at overskridelsen av innrapporteringen kan avstedkomme en reaksjon."  

Nemndas syn på saken  
En av Partilovnemndas oppgaver er å treffe vedtak om administrative sanksjoner når et parti eller 
partiledd har overtrådt bestemmelsene i partiloven § 18 nr. 4 (jf. partiloven § 24 nr. 2 bokstav c) og 
partilovforskriften 5. februar 2014 nr. 107 § 6-1 nr. 1). 

Partilovnemnda nevner for ordens skyld at partileddet ikke har fremlagt dokumentasjon for sin kontakt 
med ansvarlige for partiportalen. Slik dokumentasjon kan likevel hentes ut fra portalen. Men siden det er 
enighet om at Øvre Eiker Arbeiderparti, tross "påminnelser", har oversittet fristen for innrapportering, vil 
ikke dette påvirke bedømmelsen av saken. 

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 
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interne rutiner gir ikke grunn til å bryte loven. Det er partiets/partileddets eget ansvar å organisere sin 
virksomhet slik at den blir overholdt, og tross pandemien er de aller fleste bidrag til andre partiledd i 2021 
innrapportert innen fristen.  

På denne bakgrunn har Partilovnemnda kommet til at partiets/partileddets oversittelse av fristen for 
innrapportering i valgåret i 2021 bør gjøres til gjenstand for administrativ sanksjon i form av en formell 
advarsel. Advarselen innebærer en prøvetid på to år fra vedtakstidspunktet. I prøvetiden kan nye 
overtredelser av partiloven eller regelverk fastsatt med hjemmel i partiloven bli sanksjonert strengere enn 
det som ellers ville ha vært praksis for tilsvarende overtredelser. Herunder kan det bli aktuelt å vedta 
avkortning i den statlige partistøtten.  

På denne bakgrunn treffe Partilovnemnda, i samsvar med partiloven § 24 andre ledd jf § 28, følgende 

vedtak: 

Øvre Eiker Arbeiderparti gis formell advarsel.  

Advarselen gjelder i to år med virkning fra vedtakets dato. 

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at bidraget også vil være innberetningspliktig som et ledd i 
rapporteringen for regnskapsåret 2021. 

** 

Saken er behandlet på sirkulasjon og vedtak truffet med tilslutning av samtlige medlemmer, jf. 
partilovforskriften § 7-2 nr. 2.  

** 

Partilovnemndas vedtak kan ikke påklages, jf. partiloven § 28 nr. 2, og søksmål for domstolene er eneste 
mulighet for å få vedtaket overprøvd. Partilovnemnda kan likevel selv omgjøre et vedtak dersom det 
skulle vise seg å bygge på feilaktig grunnlag eller omgjøring ellers kan skje på grunnlag av reglene i 
forvaltningsloven § 35. 

 
For Partilovnemnda 

Eivind Smith 

leder 

 

Daniel Giske 

sekretariatsleder 
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