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Partiet Alliansen: Klage over Statsforvalterens vedtak av 25. oktober 2021 om å 
oppheve vedtak om statlig partistøtte for tiden etter 16. februar 2021 

 
Statsforvalteren i Vestland traff 26. oktober 2021 følgende vedtak: 

«Statsforvalterens vedtak av 19.03.2021 om tildeling av statlig partistøtte til «Alliansens» partiledd i Oslo, 
Viken og Drammen er ugyldige, og oppheves i medhold av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.» 

Vedtaket bygger på opprinnelig forhåndsvarsel av 4. mai 2021, jf. også Statsforvalterens vedtak av 17. juni 

2021, som konkluderer med et krav om tilbakebetaling av de aktuelle beløpene samt mellomliggende 

korrespondanse mellom Statsforvalteren og partiet Alliansen.  

Vedtaket av 26. oktober 2021 ble rettidig påklaget av Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Det må legges til 

grunn at klagen er fremsatt på vegne av de fem partileddene som det opprinnelige varselet var rettet til 

og som han ifølge Partiregisteret var leder for.  

I samsvar med forvaltningsloven § 33 har Statsforvalteren foretatt en ny vurdering av saken på grunnlag 

av klagen. Statsforvalteren fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket, og saken ble 16. november 

oversendt Partilovnemnda for videre behandling.  

I motsetning til departementet, som utbetaler partistøtte til de sentrale partiorganisasjonene i fire årlige 

terminer, utbetaler Statsforvalteren partistøtte til regionale og lokale partiledd samlet for hele året, 

Dermed gjelder nærværende sak Alliansens rett til å beholde størstedelen av den støtte for 2021 som 

allerede er mottatt.  

For øvrig står klagesaken i omtrent samme stilling som saken avgjort av Partilovnemnda 4. juni 2021 (ref. 
2021/8548/347),1 og nemnda kan i det vesentlige vise til den gjennomgangen av de rettslige spørsmålene 
som er gjort der. 
Begge saker springer ut av at partiet «Alliansen» ble slettet i Partiregisteret 16. februar 2021 (samtidig 

som partiet «Alliansen – Alternativ for Norge» ble registrert). Det følger da direkte av partiloven §§ 11-13 

jf. § 1 tredje ledd, at retten til partistøtte falt bort ikke bare for sentralpartiet (som var adressat for 

nemndsvedtaket av 4. juni 2021), men også for regionale og lokale ledd av samme parti.  

 
1 klagesaksvedtak.-partiet-alliansen.-klage-om-rett-til-statlig-partistotte.pdf (partilovnemnda.no) 

https://www.partilovnemnda.no/siteassets/dokumenter/vedtak-2021/klagesaksvedtak.-partiet-alliansen.-klage-om-rett-til-statlig-partistotte.pdf
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Siden søknad og vedtak om tildeling av partistøtte treffes for hele valgperioden (eller så lenge partiet 

fortsatt eksisterer), jf. partiloven § 12 fjerde ledd og § 13 tredje ledd, må det derfor legges til grunn at de 

vedtak om partistøtte til regionale og lokale ledd av «Alliansen» som (daværende) Fylkesmannen i Sogn 

og Fjordane traff ved valgperiodens begynnelse i 2019, er ugyldige med virkning fra avregistreringen 16. 

februar 2021 og for resten av valgperioden. Statsforvalterens ovenfor nevnte vedtak av 26. oktober 2021 

må forstås i samsvar med dette. 

Johansen anfører at et slikt resultat er urimelig, blant annet fordi pengene allerede er brukt. Slik saken 

ligger an, er det imidlertid ikke plass for å vurdere rimeligheten av Statsforvalterens vedtak («kan», jf. 

forvaltningsloven § 35 første ledd). Partilovnemnda vil likevel ikke unnlate å nevne at Statsforvalterens 

opprinnelige varsel ble sendt allerede 4. mai 2021. Det ville derfor ha vært mulig for adressatene å 

innrette seg på grunnlag av den usikkerheten om berettigelsen av (deler av) den mottatte støtten som 

dermed ble tydeliggjort.  

I medhold av partiloven §§ 15 og 24 andre ledd bokstav e), treffer Partilovnemnda følgende  

vedtak: 

Klagen tas ikke til følge.  

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

** 

Partilovnemndas vedtak kan ikke påklages, jf. partiloven § 24 nr. 1 og forvaltningsloven § 28. Søksmål for 

domstolene er eneste mulighet til å få vedtaket overprøvd, men Partilovnemnda kan 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 
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