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

I brev av 31. mars 2022 varslet Partilovnemnda at det kunne komme på tale å treffe vedtak om formell 

advarsel eller avkortning for Bergen Sosialistisk Venstreparti på grunn av for sen innrapportering av flere 

mottatte bidrag i valgåret 2021:  

• Partileddet har i løpet av valgåret mottatt flere bidrag på til sammen kr. 16 763,- fra Eira 

Martinsen Garrido. Et delbidrag på kr. 2 344,- mottatt 14. juli 2021 ble først innrapportert 31. 

august 2021, dvs. 20 dager etter fristens utløp.  

 

• Partileddet har i løpet av valgåret mottatt flere bidrag på til sammen kr. 17 763,- fra Jarle 

Brattespe. Et delbidrag på kr. 3 124,- mottatt 14. juli 2021 ble først innrapportert 31. august 2021, 

dvs. 20 dager etter fristens utløp.  

 

• Partileddet har i løpet av valgåret mottatt flere bidrag på til sammen kr. 14 940,- fra Camilla 

Ahamath. Et delbidrag på kr. 2 310,- mottatt 14. juli 2021 ble først innrapportert 31. august 2021, 

dvs. 20 dager etter fristens utløp.  

Varselet ble sendt etter at partileddet i september 2021 var forsøkt varslet per e-post til en person som 

ikke var oppført som kontaktperson for Bergen SV.  

Partileddets svar 

I e-post av 11. april 2022 skriver Audun Syltevik, leder i Bergen SV, at partileddet beklager at de aktuelle 

bidragene ble innrapportert for sent og i utgangspunktet trodde at de var korrekt rapportert. Han skriver 

videre at de har gjort et forsøk på å rapportere inn og derfor mener at de har handlet i god tro. 

Daværende kasserer Aslak Owren forsøkte 7. august 2021 å innrapportere bidragene på Statistisk 

sentralbyrås (SSB) sitt nettskjema, men dessverre ble ikke prosessen sluttført, da den elektroniske 

signeringen gjenstod. Partileddet beklager dette, sier at det har forbedret sine rutiner og ber om 

forståelse for at de aldri har hatt andre intensjoner enn å rapportere bidragene etter gjeldende lover og 

regler.  

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).  
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Politiske partier som omfattes av loven, herunder organisatoriske ledd av slike partier, har plikt til å 

innrapportere bidrag til en samlet verdi av mer enn 10 000,- kroner fra en og samme giver, som er 

mottatt i perioden fra 1. januar til og med fredag før valgdag i valgår, jf. partiloven § 18 nr. 4. Slik 

innberetning skal skje innen fire uker etter at bidraget er mottatt, men senest i løpet av siste fredag før 

valgdag. 

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 plikten blir overholdt. Manglende kunnskap om regelverket eller sviktende interne 

rutiner gir ikke grunn til å bryte loven.  

Etter Partilovnemndas praksis vil innrapportering som skjer etter fristens utløp, men likevel før siste 

fredag før valgdagen, som regel føre til et vedtak om forvaltningssanksjon i form av formell advarsel. 

Bergen Sosialistisk Venstreparti har innrapportert alle tre bidrag før valget. Imidlertid vedtok 

Partilovnemnda allerede 26. mars 2021 (ref. 2021/3796/347) formell advarsel til Bergen SV for et 

tilsvarende forhold. I vedtaket ble det presisert at nye overtredelser av partiloven i løpet av to år fra 

vedtakstidspunktet kan bli sanksjonert strengere enn det som ellers ville vært normen for tilsvarende 

overtredelser, herunder gjennom vedtak om avkortning i den statlige partistøtten.  

Avkortningens størrelse må fastsettes i lys av lovbruddets karakter, samlet størrelse på bidrag som er for 

sent innrapportert (kr. 7 778,-) og størrelsen på den partistøtten som partileddet ellers vil ha rett til (i 

2022 har Bergen SV som utgangspunkt rett til kr. 156 804,56). Partilovforskriften § 6-1 nr. 2 klargjør at 

avveiningen må skje under hensyn til behovet for likebehandling, forholdsmessighet og effektiv 

allmennprevensjon.  

I dette tilfellet gjelder forsinkelsene samlet et relativt lite beløp, de foregående delbidragene ble korrekt 

innrapportert og den forsinkede innrapporteringen skjedde en viss tid før valgdagen. Partilovnemnda 

finner dessuten grunn til å legge vekt på at det varselet som dette vedtaket bygger på, ble sendt mer enn 

et halvt år etter at opplysningen om de forsinkede innberetningene var tilgjengelig på 

partifinansiering.no. 

Gjentagelsen tilsier likevel at reaksjonen bør være tydelig. I lys av praksis har Partilovnemnda etter en 

samlet vurdering kommet til at det bør treffes vedtak om avkortning i den statlige partistøtten til Bergen 

SV i 2022. Avkortningen settes skjønnsmessig til et avrundet beløp som tilsvarer summen av de beløp som 

forsinkelsen gjelder.  

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

vedtak: 

Partistøtten til Bergen Sosialistisk Venstreparti i 2022 avkortes med kr. 8 000,-. 

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 viser 
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seg å bygge på feilaktig grunnlag eller omgjøring ellers kan skje på grunnlag av reglene i forvaltningsloven 

§ 35. 

 

For Partilovnemnda 

 

Eivind Smith  
leder 
 

Daniel Giske  
sekretariatsleder 

 

 

 

Kopi:  

Kommunal- og distriktsdepartementet postmottak@kdd.dep.no 

Audun Syltevik, leder i Bergen SV  asyltevik@gmail.com 

Fylkesleddet vestland@sv.no 
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