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Brudd på partiloven: Vedtak om avkortning av partistøtte 

Partilovnemnda viser til varsel av 18 .mai 2021 om mulig vedtak om formell advarsel eller avkortning av 
statlig partistøtte for brudd på partiloven.  
 

I e-post av 2. juni 2021 til Partilovnemnda svarer Svein Erik Indbjo, kasserer i Haugesund Fremskrittsparti, 
at de nå er nå blitt klar over at de over flere år feilaktig har levert forenklet innberetning til SSB. Dette er 
gjort i god tro og har dessverre vært etablert rutine under flere lokalpartiledere og flere styrer. De har 
ikke vært klar over plikten til å levere full innberetning.  

Nå som forholdet er avklart har de gjennomført følgende korrigeringer: 

1. "Styret i Haugesund FrP har behandlet kritikkverdig innberetning til SSB, og også diskutert 
tiltak i det å sikre at avviket korrigeres, nå og for fremtiden. 

2. Vi tar kontakt med SSB i det å korrigere regnskapstallene for 2020 og ved det sikre at 
innberetningsplikten overholdes for 2020, jmf kravet om full innberetning. 

3. For regnskapsåret 2021 har vi i styret besluttet å innføre og benytte regnskapsmalen 
tilgjengelig via Partiportalen.no. Dette mener vi vil underbygge og sikre at nåværende og 
fremtidige styrer følger regnskapsbestemmelsene i partilovforskriften, og at dette 
overholdes. Se  
https://www.partiportalen.no/no/Rapportering/Regnskapsmaler/ 

4. Vi har etablert rutiner i lokallaget i det at forenklet oppgave ikke skal anvendes" 

Partileddet håper at disse tiltak bidrar til at det behandles på mildeste måte og understreker at ingen 
enkeltpersoner eller lokallaget selv har hatt gevinster knyttet til avviket. 

 

Partilovnemnda er tilfreds med at partileddet har tatt skritt for å sikre at det i fremtiden vil føre regnskap 
og innrapportere i samsvar med reglene i partiloven. 

 

Det må imidlertid legges til grunn at Haugesund Fremskrittsparti leverte forenklet innberetning for 
regnskapsåret 2019 selv om de underliggende regnskapstallene innebar at partileddet hadde full 
innberetningsplikt etter partiloven § 18 andre ledd. Etter det partileddet selv opplyser, har det samme 
skjedd også i flere foregående år.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.partiportalen.no%2Fno%2FRapportering%2FRegnskapsmaler%2F&data=04%7C01%7Ctofis%40equinor.com%7C74bd879336244368744308d8e9ee4177%7C3aa4a235b6e248d591957fcf05b459b0%7C0%7C1%7C637516556816511197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HJ8wFCn%2B28%2FDUVct2YfTIDmXnzzSxvkS4iE3ad5Rf7E%3D&reserved=0
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Partilovnemnda konstatere derfor at Haugesund Fremskrittsparti ikke har overholdt sin rapporteringsplikt 
regnskapsåret 2019. Et rettvisende bilde av partileddets økonomi er viktig for å sikre partilovens formål 
om åpenhet (se § 1). Forenklet innberetning etter unntaket i § 18 andre ledd innebar ikke bare at det ble 
unndratt fra det offentlige innsynet som ville ha fulgt av ordinær innberetning i samsvar med loven, men 
også at det ble tegnet et direkte misvisende bilde av partileddets reelle økonomi. Det er partileddets eget 
ansvar at det er i stand til å oppfylle sine plikter etter partiloven.  

Etter praksis fører manglende innberetning til vedtak om avkortning av støtte etter partiloven kap. 3 i 
første kalenderår etter vedtaket. Ettersom Haugesund Fremskrittsparti tross alt har rapportert, selv om 
det har skjedd i en form som ikke sikrer det offentlige innsyn som loven skal sikre, finner Partilovnemnda 
likevel grunn til å nøye seg med 50 % avkortning. 

 

I medhold av partiloven § 24 andre ledd jf. § 28 og § 18, treffer treffe Partilovnemnda følgende  

vedtak: 

I 2022 mottar Haugesund Fremskrittsparti bare halv støtte etter reglene i partiloven kap. 3. 

 

** 

Saken er behandlet på nemndsmøte 22. juni 2021 og vedtaket er truffet med tilslutning av samtlige 
medlemmer, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.  

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. 

Partilovnemndas vedtak om avkortning av støtte skal etter partilovforskriften § 6-4 meddeles partiet eller 
partileddet og departementet. Nemnda legger til grunn at departementet varsler statsforvalteren, som er 
ansvarlig for utbetaling av støtte til alle andre partiledd enn de nasjonale. 
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