
 
   

 Dato:  05.11.2021 
 Vår referanse: 2021/3796/347 

 

 
E-postadresse: Kontaktperson: Postadresse: 
post@partilovnemnda.no Daniel Giske Partilovnemnda 
Internett: Tlf. 22 24 68 73 Postboks 14 
www.partilovnemnda.no  6801 FØRDE 

 

Liberalistene 
Ronny Skjæveland 
ronny@liberalistene.org 

 

 

Vedtak om avkortning for brudd på partilovens frist for innberetning av bidrag 

mottatt i valgår 

 
I brev av 17. september 2021 varslet Partilovnemnda at det kunne komme på tale å treffe vedtak 

om formell advarsel eller avkortning fordi Liberalistene har innrapportert en del av et samlet 

bidrag på kr. 90 000, - fra John Eystein Willoch for sent. Delbidraget på kr. 10 000,- ble mottatt 5. 

juli 2021 og innrapportert 24. august 2021, dvs. 22 dager etter fristen som er fastsatt i partiloven 

§ 18 nr. 4 (jf. www.partifinansiering.no).  

 

Merknader fra partiet/partileddet 

I e-post 17. september 2021 skriver Ronny Skjæveland, leder i Liberalistene:  

"Liberalistene drives på frivillig basis av personer som jobber ubetalt med partiet på sin fritid, i 

tillegg til faste jobber. Som følge av covid-restriksjoner ble vårt landsmøte utsatt fra april til juni 

2021 og deretter til august 2021. Enkelte av sentralstyremedlemmene som skulle avtre i juni, 

sluttet å jobbe med sine vanlige oppgaver da. Vi har derfor i en kort periode brukt for lang tid å 

rapportere. Dette skyldes at vi har fått nye personer som har måttet få ansvaret for oppgaver 

som de tidligere aktive sentralstyremedlemmer har gjort til og med juni. Dette inkluderer 

rapportering av donasjoner. Vi beklager så mye den forsinkede rapporteringen av denne ene 

donasjonen på 10 000 kr, og bekrefter at vi per i dag har en rutine og en person som er ansvarlig 

for å rapportere donasjoner innen fristene, slik at dette ikke skal være et problem fremover." 

 

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.  

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.  

Så lenge innrapporteringen har skjedd før siste fredag før valgdag, har Partilovnemndas praksis 

vært å sanksjonere oversittelse av fristen på fire uker ved formell advarsel med en prøvetid på to 

år. Imidlertid var Liberalistene 12. desember 2019 (vår referanse: 2019/7893/347) gjenstand for 

et vedtak om formell advarsel for et tilsvarende brudd på partiloven. I vedtaket ble det presisert 
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at nye overtredelser av partiloven i løpet av to år fra vedtakstidspunktet kan bli sanksjonert 

strengere enn det som ellers ville vært normen for tilsvarende overtredelser, herunder gjennom 

vedtak om avkortning i den statlige partistøtten for det følgende kalenderåret.  

Avkortningens størrelse må fastsettes i lys av lovbruddets karakter, samlet størrelse på bidrag 

som er for sent innrapportert (her kr. 10 000, -) og størrelsen på den partistøtten som partileddet 

ellers vil ha rett til (i 2021 mottok Liberalistene kr. 571 916,- i støtte etter partiloven). 

Partilovforskriften § 6-1 nr. 2 klargjør at avveiningen må skje under hensyn til behovet for 

likebehandling, forholdsmessighet og effektiv allmennprevensjon. 

I dette tilfellet tilsvarer det forsinket innrapporterte bidraget terskelverdien for plikt til særskilt 

innrapportering, og det samlede bidraget fra samme giver (kr. 90.000,-) var innrapportert i god 

tid før valget. Gjentagelsen tilsier likevel at reaksjonen bør være tydelig. I lys av praksis har 

Partilovnemnda etter en samlet vurdering kommet til at avkortningen i den statlige partistøtten 

til Liberalistene i 2022 bør settes til det dobbelte av det for sent innrapporterte beløpet. 

Med hjemmel i partiloven § 24 andre ledd jf. § 28 treffer Partilovnemnda følgende  

 

vedtak: 

 

Partistøtten til Liberalistene i 2022 avkortes med kr. 20 000,-. 

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

 

** 

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at bidraget også skal tas med i rapporten for 

regnskapsåret 2021. 

** 

 

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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