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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. 

 

I e-post av 10. juni 2022 opplyser partilederen i Industri- og næringspartiet, Owe Ingemann Waltherzøe, 

at partiet ikke har oppfattet at det har revisjonsplikt og derfor ikke har revisor som tilfredsstiller de 

kravene som er nevnt i Partilovnemndas brev av 7. juni 2022. Waltherzøe har kontaktet diverse 

regnskapsførere som alle sier de ikke kan avhjelpe på grunn av at de har fullt opp medio august. Partiet vil 

knytte seg opp mot BDO i Telemark ved Geir Bjarne Sørensen, men ber om forståelse for at partiet da vil 

trenge en utsettelse til medio september. Om dette er i orden vil partiet bestille revidering av sitt 

regnskap. 

 
På denne bakgrunn ga Partilovnemnda 24. juni 2022 partiet utvidet frist til 4. august 2022 med å 

dokumentere at det har avgitt (revidert) økonomirapport til SSB på grunnlag av korrekt revidert regnskap, 

og stilte i utsikt at den i så fall ville vurdere ikke å treffe vedtak om avkortning av partistøtten til Industri- 

og næringspartiet. Denne fristen er den samme som ble satt for partiledd som hadde oversittet den 

opprinnelige fristen for å innlevere økonomirapport til SSB.  

 

I e-post av 2. august 2022 opplyser fylkesleder og medlemsansvarlig i Møre og Romsdal, Finn Arne 

Follestad, at partiet beklageligvis ikke har klart å få på plass en revisor. Han beklager også at det ikke 

undersøkte slike endringer i lovverket siden det fra regnskapsåret 2020 til 2021 ikke var endringer i 

inntektsgrunnlaget, men nevner samtidig at partiet ikke erindrer å ha fått noe varsel om lovendringen, 

ikke har ansatte, men drives på engasjement og ikke mottok noen form for støtte fra det offentlige i 

regnskapsåret 2021. Verken ved inngangen til regnskapsåret eller ved utgangen hadde partiet omsetning 

eller gjeld. 
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Industri- og næringspartiet gir endelig uttrykk for at det mener å ha handlet i god tro, beklager at det ikke 

har fått med seg revisjonsplikten og ønsker å finne en løsning.  

Partilovnemndas syn på saken  

Partilovnemnda presiserer innledningsvis at bestemmelsene om revisjonsplikt for sentralpartiene går 

tilbake til 2013 og ikke er endret i 2021-22. Det er også grunn til å nevne at selv om partiet ikke fikk 

offentlig støtte etter partiloven i 2021, oppnådde det 10 031 stemmer ved stortingsvalget i 2021 og kan 

derfor gjøre krav på partistøtte i årene 2022-2025. 

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.  

Verken ved innberetningsfristens utløp 1. juni 2022 eller før utløpet av den forlengede fristen har Industri- 

og næringspartiet oppfylt sin plikt etter partiloven § 21 a til å få årsregnskapet for 2021 revidert tidsnok til 

å tjene som grunnlag for partiets innberetning av sin økonomi til Statistisk Sentralbyrå. Dette innebærer 

også at den innberetningen til Statistisk Sentralbyrå som partiet avga innen utløpet av den lovbestemte 

fristen 1. juni 2022, ikke bygde på et ferdig revidert regnskap.  

Partiet ble registrert i Partiregisteret så sent som 6. mai 2020. Det går derfor an å forstå at det ikke 

umiddelbart har satt seg inn i alle juridiske konsekvenser av registreringen. Det har likevel vært i stand til 

å ivareta sin innberetningsplikt for 2021. Men dette har altså skjedd på grunnlag av et regnskap som ikke 

var revidert i samsvar med partilovens regler.  

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 til Industri- og næringspartiet 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.  

 

For Partilovnemnda 
 
 
Eivind Smith 
leder        Daniel Giske 
        sekretariatsleder 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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