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Avkortning av partistøtte på grunn av manglende oppfølging av revisjonsplikten 

Hovedorganisasjonene til registrerte politisk partier har plikt til å påse at årsregnskapet blir revidert av et 
revisjonsforetak eller en statsautorisert revisor som ikke selv er medlem av partiet og ikke har en 
engasjementstid i partiet som overstiger åtte år (partiloven 17. juni 2005 nr. 102 § 21 a). Av lovens system 
følger at partiets årlige økonomirapport til Statistisk Sentralbyrå skal bygge på et ferdig revidert regnskap. 
 

Partilovnemnda anmodet 7. juni 2022 alle registrerte politiske partier som ikke er representert på 
Stortinget, om innen 21. juni å sende navn og adresse på den revisor som hadde revidert partiets 
regnskap for 2021.  
 
Helsepartiet besvarte ikke anmodningen. I e-post av 24. juni 2022 varslet Partilovnemnda derfor at den 
vurderte å treffe vedtak om avkortning i partistøtten for 2023, med svarfrist 21. juli 2022. Heller ikke 
varselet ble besvart.  
 
På denne bakgrunn sendte nemnda 18. august 2022 e-post til partiets nye leder, Erik Hexeberg, for å gjøre 
oppmerksom på forholdet og på muligheten for at tausheten skyldes manglende oppdatering av partiets 
kontaktinformasjon, og beskjed om eventuelt å ta kontakt med nemndas sekretariat. E-posten avfødte en 
automatisk melding om at henvendelser skulle sendes konstituert leder Anne-Lise Juul. Nemndas 
henvendelse ble umiddelbart videresendt til den oppgitte e-postadresse.  
 
I fortsatt mangel av svar, søkte nemnda i Enhetsregisteret, som viser at Mazars AS er partiets revisor. 
Nemndas etterfølgende korrespondanse direkte med revisjonsforetaket viste at årsregnskapet for 2021 
ble revidert av statsautorisert revisor og at revisjonen ble sluttført 8. juli 2022.  
 
Partilovnemndas syn på saken  

Plikten til å få regnskapet revidert av statsautorisert revisor er et viktig ledd i systemet for å sikre at 
partilovens formål om åpenhet om partienes økonomi blir ivaretatt på grunnlag av mest mulig pålitelig 
informasjon.  
 
Opplysningene i saken viser at Helsepartiet ikke har oppfylt sin revisjonsplikt etter partiloven § 21 a. Dette 
innebærer også at den innberetningen til Statistisk Sentralbyrå som partiet avga innen fristen utløpet av 
den lovbestemte fristen 1. juni 2022, ikke bygde på et ferdig revidert regnskap.  
 
Helsepartiet ble registrert i Partiregisteret allerede 10. januar 2017 og har dermed hatt god tid til å sette 
seg inn i sine plikter etter partiloven. I motsatt retning har Partilovnemnda merket seg at Helsepartiet 8. 
juli 2022 fullførte prosessen med revisjon av regnskapet for 2021. I mangel av svar fra partiet selv har 
nemnda imidlertid ingen mulighet til å vektlegge andre formildende omstendigheter som måtte foreligge.  
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På denne bakgrunn finner Partilovnemnda grunn til å treffe et vedtak om forvaltningssanksjon som er 
egnet til å understreke alvoret («effektiv allmennprevensjon») og samtidig ivaretar hensynet til 
likebehandling og forholdsmessighet (jf. partilovforskriften § 6-1 (2)). Med hjemmel i partiloven § 28 
treffer Partilovnemnda etter dette følgende enstemmige  
 

vedtak: 

 
Den statlige partistøtten som Helsepartiet vil ha rett til i 2023, avkortes med 50 %. 

 

For å unngå vedtak om forvaltningssanksjon i 2023 må partiet senest 1. juni 2023 overfor Partilovnemnda 
dokumentere at revisjonsplikten for 2022-regnskapet er oppfylt.   

** 

Søksmål for domstolene er eneste mulighet til å få vedtaket overprøvd, jf. partiloven § 28 andre ledd. 
Men Partilovnemnda kan selv omgjøre det 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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