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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 Ringerike Venstre har innrapportert et bidrag på kr. 15 924,- fra 

Per Nikolaisøn Hafnor for sent. Ifølge www.partifinansiering.no ble bidraget mottatt 10. mars 2021 og 

innrapportert 27. august 2021, dvs. 148 dager etter fristen som er fastsatt i partiloven § 18 nr. 4.  

Merknader fra partiet/partileddet 

I e-post av 14.september 2021 skriver Helge Grunstad, leder i Ringerike Venstre, at han "i vinter fikk en 

telefon fra nedlagte, Hole Venstre, om vi var interessert i å overta et beløp som de hadde på en konto. 

Hole Venstre var nedlagt, og pengene sto på en konto til ingen nytte. […] Hole Venstre satte en klausul 

for dette, det var at i tilfelle Hole Venstre skulle gjenoppstå, så skulle de ha beløpet betalt tilbake. Dette 

var vi enig om. Dermed så vi på dette som et rentefritt lån, som vi var klar over måtte betales tilbake 

dersom laget ble stiftet på nytt." 

 

Per telefon 28. september opplyser Per Nikolaisøn Hafnor, kasserer i Hole Venstre, at bidraget på kr. 15 

924,- er penger fra kassa til Hole Venstre som for tiden er inaktivt, men ikke formelt nedlagt. Ringerike 

Venstre fikk disse pengene i valgkampen mot å påta seg å bidra med litt startkapital når Hole Venstre 

etter hvert kommer i aktivitet igjen.  

 

Det ble også avklart at selv om Per N. Hafnor er oppgitt som bidragsyter på Partifinansiering.no, er det 

Hole Venstre som faktisk er giver.  

 

Partilovnemndas syn på saken  

Partilovnemnda konstaterer at Hole Venstre ikke er formelt nedlagt. Ringerike Venstre har dermed 

innrapportert et beløp som «bidrag» selv om det er tale om en overføring mellom partiledd som etter 

partilovens system ikke regnes som «bidrag fra andre», jf. partil. § 19 nr. 2 bokstav n). 

Innrapporteringen er altså misvisende og fristbestemmelsen i § 18 nr. 4 er ikke brutt.   

På denne bakgrunn vil ikke Partilovnemnda foreta seg noe i mer i saken.  
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