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Avslutning av sak om forsinket innberetning av bidrag i valgår 

I brev av 2. november 2021 varslet Partilovnemnda at det kunne komme på tale å treffe vedtak 
om formell advarsel eller avkortning fordi Nordland Venstre innrapporterte et bidrag på kr. 
31 913,- fra Eidissen Consult AS 6. oktober 2021, det vil si 26 dager etter siste frist ifølge 
partiloven § 18 nr. 4 (jf. www.partifinansiering.no). Bidraget utgjør ett av flere bidrag på til 
sammen kr 81 913,- Eidissen Consult AS til Nordland Venstre. 

Merknader fra partiet/partileddet 

I e-post av 6. desember 2021 etterlyser Anja Johansen, styreleder i Nordland Venstre, svar på sin 
e-post av 4. november 2021, som er formet som svar på varselbrevet av 2. november. Sistnevnte 
melding er ikke registrert mottatt i Partilovnemnda, men dette er uten betydning for sakens 
realitet, som fremgår av det videre innholdet i Johansens melding:  

«Den siste uka av valgkampen ble det kjørt en større koordinert og felles annonsekampanje for 
de borgerlige partiene. Kampanjen var bestilt av Ben Eidissen, utforma av God Strek. Innholdet 
var godkjent av valgkamputvalget i Nordland Venstre, men vi var ikke informert om omfang, og 
dermed heller ikke den økonomiske verdien av denne annonsen.   

Kasserer i Nordland Venstre var i kontakt med Terje Risberg, Partifinansiering, Statistisk 
sentralbyrå, 92628109 den 8. eller 9. september og spurte hvordan man skulle rapportere dette. 
Svaret var at vi måtte estimere en verdi og legge dette inn som en kommentar i 
partifinansieringa, og så legge inn endelig beløp når dette ble klart. Slik gjorde vi det også (på 
linja med partifinansiering fra Ben Eidissen; 50 000,- + kommentar om naturaliagaven).  

Den 11. oktober1 ble vi kjent med den reelle verdien på gaven, ved at vi fikk en henvendelse om å 
innbetale 31 913,- til God Strek og info om at vi skulle få et tilsvarende beløp refundert fra Ben 
Eidissen. Beløpet lagt til i partifinansieringsportalen, med at vi oppjusterte partifinansiering fra 
Ben Eidissen fra 50 000,- til 81 913,- samt at vi betalte regninga til God Strek. Pr. dato har vi ikke 
mottatt de 31 913,- som er lovet fra Ben Eidissen, men vi har likevel rapportert dette i 
partiportalen da vi stoler på at han kommer til å betale det han har lovet.» 

  

 
1 Partifinansiering.no viser at innberetningen faktisk skjedde 6. oktober 2021.  

http://www.partifinansiering.no/
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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. Det er partiets/partileddets eget ansvar å 
organisere sin virksomhet slik at loven blir overholdt. Manglende kunnskap om regelverket eller 
sviktende interne rutiner gir ikke grunn til å bryte loven.  

Etter forslag fra styrelederen har Partilovnemnda 7. og 8. desember 2021 hatt telefonisk kontakt 
med kassereren i Nordland Venstre, Terje Cruickshank, som har håndtert disse spørsmålene. Han 
har opplyst at det bidraget på kr. 50 000,- som partileddet har innrapportert korrekt, var et rent 
pengebidrag fra Eidissen Consult AS uten kobling til annonsekampanjen.  

Det beløpet på kr. 31 913,- som Partilovnemndas varsel sikter til, gjelder derimot verdien av en 
«større koordinert og felles annonsekampanje for de borgerlige partiene». Selv om innholdet var 
«godkjent av valgkamputvalget i Nordland Venstre», var ikke partileddet «informert om omfang, 
og dermed heller ikke den økonomiske verdien av denne annonsen». Verdien ble først kjent for 
Nordland Venstre 6. oktober 2021, da det mottok faktura («henvendelse om å innbetale») på kr. 
31 913,- fra reklamebyrået God Strek. Samtidig fikk partileddet «info om at vi skulle få et 
tilsvarende beløp refundert fra Ben Eidissen».  

Selv om refusjonen per 4. november 2021/6. desember 2021 ennå ikke var mottatt, har 
partileddet «likevel rapportert dette i partiportalen da vi stoler på at [Eidissen] kommer til å 
betale det han har lovet». Partilovnemnda har ingen annen mulighet enn å legge dette til grunn 
for sin videre behandling.  

Den økonomiske verdien av annonsen må utvilsomt regnes som en naturalytelse til Nordland 
Venstre og omfattes dermed av den særskilte innberetningsplikten i valgår. I denne forstand er 
det som utgangspunkt innberettet for sent. 

I e-postkorrespondansen formidler styrelederen imidlertid kassererens opplysning om at han 
hadde fulgt rådet fra Terje Risberg, SSB, om å «estimere en verdi og legge dette inn som en 
kommentar i partifinansieringa, og så legge inn endelig beløp når dette ble klart. Slik gjorde vi det 
også (på linja med partifinansiering fra Ben Eidissen; 50 000,- + kommentar om naturaliagaven)».  

Hovedtrekk av dette synet på forhistorien bekreftes gjennom informasjon om korrespondansen 
med SSB som Partilovnemnda har innhentet fra underlagsmaterialet til partifinasiering.no. Som 
anmerkning til innrapporteringen av bidraget på kr. 50 000,- fra Eidissen 11. september 2021 
heter det:  

«Noen har betalt for og publisert en tosiders annonse for Høyre, Frp, Venstre og Krf i flere 
medier i Nordland der toppkandidatene presenteres. Vi har etterlyst hva vi skal rapportere og 
hvem som har betalt for dette, men ikke fått noe svar ennå. Det er valgkamputvalget hos oss 
som har gitt sin samtykke til annonsen. Hvordan skal vi mellom-rapportere dette til vi har fått 
nødvendig info om hvem som har betalt dette og hvordan vi skal kostnadsdele denne verdien 
mellom de fire partiene?» 

I kommentarfeltet til den innrapporteringen av kr. 31 913,- som skjedde 6. oktober 2021, heter 
det: 
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«Vi har tidligere meldt inn at vi mottok en annonsekampanje i naturalsponsing, men har ikke fått 
svar på hva dette utgjorde i kronebeløp før 06.10.2021.» 

Partilovnemndas inntrykk er etter dette at Nordland Venstre har gjort sitt beste for å følge 
reglene tross usikkerheten om annonsekampanjens økonomiske verdi. Dette skjedde senest ved 
at det «fulgte opp» gjennom å innrapportere verdien av den aktuelle naturalytelsen (= det 
fakturerte beløpet) så snart det selv ble kjent med den. At «riktig» fremgangsmåte i slike tilfeller 
kan by på tvil, er ikke egnet til å overraske.  

På denne bakgrunn har Partilovnemnda kommet til at den ikke vil foreta seg noe mer i saken.  

 

 
For Partilovnemnda 

Eivind Smith 

leder 
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