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Rødt  
Benedikte Pryneid Hansen 
benedikte@roedt.no 

Vedtak om formell advarsel for brudd på partilovens frist for 
innberetning av bidrag mottatt i valgår 
 

I brev av 3.mars 2021 varslet Partilovnemnda at det kunne komme på tale å treffe vedtak om 
formell advarsel eller avkortning fordi Rødt har innrapportert følgende bidrag i valgåret 2021      
etter utløpet av den fristen som er fastsatt i partil. § 18 nr. 4 (jf. www.partifinansiering.no):  

• Kr. 12 000,- fra Elin Aarum mottatt 12. januar 2021, innrapportert 14 dager etter fristens utløp. 
• Kr. 24 526,- Stein Kristiansen mottatt 13. januar 2021, innrapportert 13 dager etter fristens utløp.  
• Kr. 14 606,- fra Gunhild Lurås mottatt 18. januar 2021, innrapportert 8 dager etter fristens utløp.  
• Kr. 17 472,- fra Mimir Kristjansson mottatt 18. januar 2021, innrapportert 8 dager etter fristens 
utløp.  
• Kr. 24065,- fra Gunvald Lindset mottatt 18. januar 2021, innrapportert 8 dager etter fristens utløp.  
• Kr. 26 224,- fra Jorge Rocabado mottatt 25. januar 2021, innrapportert 1 dag etter fristens utløp.  
• Kr. 47 500,- fra Malena Malakzadeh mottatt 25. januar 2021, innrapportert 1 dag etter fristens 
utløp.  
 

Merknader fra partiet/partileddet 

I e-post av 9. mars 2021 skriver Finn Olav Rolijordet, økonomiansvarlig i Rødt, at alle bidragsyterne 
er kommunestyrerepresentanter for Rødt. Rødt har vedtektsbestemt at det skal betales partiskatt 
av mottatte godtgjørelser fra kommunene og de aller fleste folkevalgte innbetaler partiskatt enten 
månedlig eller kvartalsvis. Denne type partiskatt går inn på en,  for formålet opprettet konto i 
Cultura Bank – et valg Rødt har gjort av etiske årsaker. Den ordinære banken for daglig drift er DNB, 
der partiet har et mangfoldig kontosystem for ulike oppgjør. Kontoen i Cultura Bank ligger dermed 
utenfor det daglige statusbildet. 

Rolijordet skriver at han er godt kjent med at innbetaling av partiskatt i valgår er å regne som 
valgbidrag. At flere folkevalgte i januar 2021 betalte store beløp som årsavregning for 2020 fanget 
han ikke opp da arbeidet med årsregnskap for 2020, som pågikk intenst i januar og første del av 
februar på grunn av uvanlig tidlig landsmøte (4.-7. mars).  

Rolijordet skriver at det dermed utelukkende er hans feil at disse bidragene er innrapportert for 
sent, og presiserer at dette vil ikke gjenta seg. Fordi mange folkevalgte betaler partiskatt månedlig 
vil det fremover bli flere som passerer beløpsgrensen for rapportering. Fram til valget vil dette bli 
rutinemessig rapportert. 

mailto:benedikte@roedt.no
http://www.partifinansiering.no/


 
 

2 
 

Partilovnemndas 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).  

Korrekt innrapportering og publisering av bidrag i valgår er av særlig betydning for å realisere lovens 
formål om åpenhet om partienes finansiering. Av svaret fremgår det at Rødt hadde den nødvendige 
kunnskapen om regelverket, men at de interne rutinene sviktet. Det er imidlertid partiets/ 
partileddets eget ansvar å organisere virksomheten slik at reglene i partiloven blir overholdt. 

På denne bakgrunn har Partilovnemnda kommet til at partiets oversittelse av fristen for 
innrapportering i valgåret i 2021 bør gjøres til gjenstand for administrativ sanksjon i form av 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 tilsvarende overtredelser ellers ville ha medført. Herunder kan det bli aktuelt å vedta 
avkortning i den statlige partistøtten.  

På denne bakgrunn treffe Partilovnemnda, i medhold av partiloven § 24 andre ledd jf. § 28, 
følgende 

vedtak: 

Rødt 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 vedtaket er truffet med tilslutning av samtlige medlemmer, jf. 
partilovforskriften § 7-2 nr. 2.  

Partilovnemndas vedtak om avkortning 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 
 
 
Kopi:  Finn Olav Rolijordet, økonomiansvarlig i Rødt, finno@raudt.no 

 
 

mailto:finno@raudt.no

