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Vedtak om avkortning for brudd på partilovens frist for innberetning av bidrag 
mottatt i valgår 

I brev av 2. november 2021 varslet Partilovnemnda at det kunne komme på tale å treffe vedtak 

om formell advarsel eller avkortning på grunn av forsinket innrapportering av bidrag mottatt i 

valgår. Forsinkelsen gjelder bidrag på kr. 455 124,- fra Landsrådet for barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU), jf. partiloven § 18 nr. 4 (jf. www.partifinansiering.no). Bidraget 

ble innrapportert etter valget og dermed etter absolutt siste lovbestemte frist.   

Partileddet har ikke kommentert saken.  

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.  

Det grunnleggende formålet om åpenhet overfor velgerne er tilsidesatt når bidrag blir registrert 

og publisert etter den absolutte fristen for rapportering (siste fredag før valget). En slik 

forsinkelse innebærer at velgerne verken direkte eller indirekte (via media) kan bli kjent med 

bidraget før valgdagen.  

Til dette kommer at Sosialistisk Ungdom allerede 7. juli 2021 (ref. 2021/3796/347) ble gjenstand 

for et vedtak om formell advarsel som reaksjon på forsinket innrapportering av et annet bidrag i 

valgåret 2021. Advarselen ble gitt med en prøvetid på to år fra vedtakstidspunktet, og det ble 

presisert at nye overtredelser i prøvetiden kan bli sanksjonert strengere enn det som ellers ville 

ha vært praksis for tilsvarende overtredelser, eventuelt gjennom vedtak om avkortning i den 

statlige partistøtten. Den fristoversittelsen som nå er til behandling, har utvilsomt inntrådt i løpet 

av prøvetiden. 
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Partilovnemnda finner det etter dette nødvendig å understreke alvoret gjennom en administrativ 

sanksjon i form av avkortning i statsstøtten til partileddet i 2022. Avkortningens størrelse må 

fastsettes i lys av lovbruddets karakter, den samlede størrelsen på de for sent innrapporterte 

bidragene (kr.  455 124,-) og størrelsen på den partistøtten som partileddet vil ha rett til (i 2021 

mottok Sosialistisk Ungdom kr. 513 282,- i statsstøtte etter partiloven). Avveiningen må skje 

under hensyn til behovet for likebehandling, forholdsmessighet og effektiv allmennprevensjon 

(jf. partilovforskriften § 6-1 nr. 2).  

Partilovnemnda er oppmerksom på at bidrag fra LNU ikke kan regnes som særlig sensitivt etter 

en politisk vurdering. Det er likevel tale om et bidrag av betydelig størrelse som er innrapportert 

så sent at det ikke var kjent for velgerne før valget, om et partiledd hvis økonomi bør gjøre det 

mulig å ivareta partilovens minimumskrav og om et gjentatt lovbrudd i løpet av prøvetiden. 

Samlet tilsier dette at reaksjonen bør være tydelig.  

I lys av tidligere praksis og under hensyn til gjentatt lovbrudd i prøveperioden, har 

Partilovnemnda etter en samlet vurdering kommet til at avkortningen bør settes til 15 % av den 

statlige partistøtten til Sosialistisk Ungdom i 2022. 

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

vedtak: 

Partistøtten til Sosialistisk Ungdom i 2022 avkortes med 15 %. 

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

** 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at bidragene 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 
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