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Brudd på partiloven: Vedtak om formell advarsel 

Partilovnemnda viser til varsel av 20. mai 2021 om mulig vedtak om formell advarsel eller avkortning av 
statlig partistøtte for brudd på partiloven.  
I e-post av 1. juni. 2021 til Partilovnemnda svarer Knut E. Marheim at han på vegne av Lier 
Fremskrittsparti nå kan fremlegge de bilagene som ble etterspurt under Partirevisjonsutvalgets kontroll; 
bilagene følger som vedlegg til e-posten. Marheim trodde at han tidligere hadde oversendt disse 
bilagene, men har nå også forsikret seg om at de er i kasserers arkiv.   
 
Videre har partileddet notert seg følgende feil som vil bli rettet opp med korrigerende tiltak før 
regnskapsåret 2021 avsluttes: 
 
1. Fotnoter implementeres som en del av regnskapet. 
2. Det vil bli laget en balanseoppstilling med inngående og utgående balanse.  
 
Han håper at han med dette har oppklart misforståelsene, og ber om at sanksjoner uteblir, nå som de 
manglende bilagene og det opprinnelige utleggsskjemaet er fremskaffet.  
 
Partilovnemnda er tilfreds med at partileddet nå har klart å fremskaffe kvitteringen for et utlegg på kr. 
14 903 som Partirevisjonsutvalget etterspurte, og med at andre feil vil bli rettet opp.  
 
Partiloven krever imidlertid at all nødvendig dokumentasjon skal foreligge og være tilgjengelig fra og 
med tidspunktet for bokføring. Partilovnemnda legger til grunn at de aktuelle bilagene manglet eller var 
utilgjengelige da kontrollen ble iverksatt vinteren 2020-2021. Dette utgjør et brudd på bestemmelsene i 
partiloven § 18 første ledd, § 18 b og partilovforskriften § 4-6 f. Dertil kommer at det er tale om 
dokumentasjon av et ikke ubetydelig beløp og at regnskapsføring uten tilstrekkelig dokumentasjon 
medfører åpenbare muligheter for å skjule misbruk av partileddets midler.  
 
I tråd med praksis i tilsvarende saker finner Partilovnemnda derfor grunn til å treffe vedtak om formell 
advarsel.  Advarselen innebærer en prøvetid i to år fra vedtakstidspunktet. I prøvetiden kan nye 
overtredelser av partiloven eller regelverk fastsatt med hjemmel i partiloven bli sanksjonert strengere 
enn tilsvarende overtredelser ellers ville ha medført. Herunder kan det bli aktuelt å vedta avkortning i 
den statlige partistøtten.  
 
På denne bakgrunn treffer Partilovnemnda, i medhold av partiloven § 24 andre ledd jf. § 28, følgende 
 
 

vedtak: 
Lier Fremskrittsparti gis formell advarsel. 

 
Advarselen gjelder i to år med virkning fra vedtakets dato. 
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** 

 
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. 
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