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Brudd på partiloven: Vedtak om formell advarsel 

Partilovnemnda viser til varsel av 19.mai 2021 om mulig vedtak om formell advarsel eller avkortning av 
statlig partistøtte for brudd på partiloven.  

I e-post av 2. juni. mai 2021 til Partilovnemnda viser Terje Hansen i Partiet De Kristne Viken til vedlagte 
"Svar til Partilovnemda", med diverse vedlegg  med forklaring og oppretting av avvik. Han håper de 
rapporterte avvikene ikke får negative følger for Partiet De Kristne Viken.  
  
Partilovnemnda understreker at et rettvisende bilde av partiets / partileddets økonomi er viktig for å sikre 
partilovens formål om åpenhet (se § 1). Partilovnemnda er samtidig tilfreds med at Partiet De Kristne 
Viken nå har fremskaffet kvitteringene for utlegg på totalt kr. kr. 10 095 som Partrevisjonsutvalget (PRU) 
etterspurte, og med at dokumentasjonen for et kjøp er bedre dokumentert.  
 
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 betydelige 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 treffe Partilovnemnda, i medhold av partiloven § 24 andre ledd jf. § 28, følgende 

vedtak: 

Partiet De Kristne Viken gis formell advarsel.  

Advarselen gjelder i to år med virkning fra vedtakets dato. 

 

** 

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