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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 fordi bidrag på kr. 25 000,- fra Grandal Trevare AS, bidrag på kr. 20 000,- 
fra Horisont Eiendom AS og bidrag på kr. 20 000, - fra Strandgata 6 AS, er rapportert inn etter absolutt 
siste frist ifølge partiloven 18 fjerde ledd (jf. www.partifinansiering.no).  

Merknader fra partileddet 

Saken ble behandlet av Partilovnemnda i møte 9. desember 2021. Vedtaksbrevet opplyser at partileddet 
ikke hadde benyttet anledning til å besvare varselet eller kommentere saken på annen måte.  

I e-post av 13. desember 2021 opplyser imidlertid Jannecke Beyer Guttormsen, fylkessekretær/daglig 
leder i Agder Høyre, at varselet var besvart allerede 4. november og dermed innen fristen for å gi 
tilbakemelding. Uansett hvorfor svaret ikke kom med i grunnlaget for nemndas behandling av saken, 
finner vi grunn til å beklage det inntrufne.  

I e-posten av 4. november 2021 heter det: 

«Redegjørelse fra Høyres regnskapssjef: 

Årsaken til for sen innmelding av bidrag var at regnskapsfører som til vanlig følger opp kunde Agder Høyre 
dessverre ble sykemeldt. Måten disse innbetalingene var merket på gjorde at den som vikarierte ikke 
fanget opp innen fristen at dette var bidrag. Feilen avdekket en svakhet i våre rutiner som vil bli endret. 
Dette kommer derfor ikke til å gjenta seg.» 

Fra nemndas side ble mottakelse av e-post av 13. desember vedlagt partileddets svar av 4. november 
bekreftet, og Agder Høyre fikk spørsmål om det ønsket at Partilovnemnda skulle foreta en ny vurdering av 
saken. I e-post av 15. desember 2021 svarer Beyer Guttormsen: 

«Agder Høyre har ikke andre tilbakemeldinger å gi enn [tilsvaret] som ble sendt inn til Partilovnemnda 
innen fristen …  

Vi ber om at saken oppdateres med at tilsvar er mottatt innenfor fristen for tilbakemelding. 
Partilovnemnda får selv vurdere om tilsvaret gir grunnlag for annet utfall gitt vedtak i andre saker.» 

På denne bakgrunn har Partilovnemnda funnet grunn til å gjennomgå saken i lys av de 
tilleggsopplysningene som ikke tidligere var tatt i betraktning. Nedenstående vedtak trer i stedet for det 
opprinnelig vedtaket av 13. desember 2021 (ref. 2021/3796/347). 
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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. Som Agder Høyre selv gjør oppmerksom på, er det i denne saken 
nettopp tale om en svakhet i partileddets interne rutiner.  

Nemnda er tilfreds med opplysningen om at rutinene på dette punkt vil bli endret og forsikringen om at 
tilsvarende feil ikke vil gjenta seg. Det grunnleggende formålet om åpenhet overfor velgerne er likevel 
ikke ivaretatt når bidrag blir registrert og publisert lenge 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 den avgjørende valgdagen.  

Partilovnemnda finner det derfor 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. 65 000,-) og størrelsen på den partistøtten som partileddet vil ha rett til (i 
2021 mottok Agder Høyre kr. 881 699,61,- i statsstøtte etter partiloven). Avveiningen må skje under 
hensyn til behovet for likebehandling, forholdsmessighet og effektiv allmennprevensjon (jf. 
partilovforskriften § 6-1 nr. 2).  

I dette tilfellet er det tale om forsinket innrapporterte valgbidrag av ikke ubetydelig størrelse og om et 
partiledd med en økonomi som bør gjøre det mulig å ivareta partilovens minimumskrav. Selv om 
reaksjonen må stå i et rimelig forhold til partiets samlede økonomi, tilsier forsinkelsen at straffen bør 
være tydelig.  

I lys av tidligere praksis har Partilovnemnda etter en samlet vurdering kommet til at avkortningen bør 
settes til 10 % av den statlige partistøtten til Agder Høyre i 2022. 

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

vedtak: 

Partistøtten til Agder Høyre i 2022 avkortes med 10 %. 

** 

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 til å få vedtaket overprøvd. Partilovnemnda kan likevel selv omgjøre et vedtak dersom det skulle 
vise seg å bygge på et feilaktig grunnlag eller omgjøring ellers kan skje på grunnlag av reglene i 
forvaltningsloven § 35. 
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For Partilovnemnda 

Eivind Smith 

leder 
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