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Avslutning av sak 

I brev av 10. september 2021 varslet Partilovnemnda at det kunne komme på tale å treffe vedtak 

om formell advarsel eller avkortning fordi Oslo Arbeiderparti har innrapportert et delbidrag for 

sent. Bidraget inngår i et samlet bidrag på kr. 10 935,-. fra Rune Tokle, og fristoversittelsen 

gjelder et beløp på kr 206,50 som ble mottatt 3. august 2021 og innrapportert 10. september 

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 av 16.september 2021 skriver Øyvind Slåke, partisekretær i Oslo Arbeiderparti: 

"Innbetalingen som er rapportert for sent gjelder en innbetaling 3. august 2021 på kroner 206,50 

fra Rune Tokle. Beløpet er serviceavgift, også kalt partiskatt, som personer med honorerte verv 

betaler til Oslo Arbeiderparti. Regnskapsfører overså innbetalingen til vår konto og den ble først 

oppdaget ved en gjennomgang hun foretok 10. september. Beløpet ble innrapportert av meg 

med en gang jeg fikk informasjon om det samme dag. Fra tidligere var det innrapportert kroner 

10 729 fra Rune Tokle. Dette beløpet er innrapportert innen fireukers fristen. Det er altså ikke 

hele beløpet på kroner 10 935 som er rapportert for sent, bare den siste innbetalingen fra han på 

kroner 206." 

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.  

Størrelsen på mottatte bidrag over terskelen på kr. 10 000,- er i utgangspunktet uten betydning 

for innrapporteringsplikten etter partiloven § 18 nr. 4. I dette tilfellet fremstår saken imidlertid 

som bagatellmessig, og partileddet har for øvrig oppfylt sin rapporteringsplikt i valgåret 2021. På 

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