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Vedtak om avkortning for brudd på partilovens frist for innberetning av bidrag 

mottatt i valgår 

I brev av 8. februar 2022 varslet Partilovnemnda at det kunne komme på tale å treffe vedtak om formell 

advarsel eller avkortning for Miljøpartiet De Grønne Vestland på grunn av for sen innrapportering av flere 

mottatte bidrag i valgåret 2021.   

I henhold til informasjon på www.partifinansiering.no hadde Miljøpartiet De Grønne Vestland ved utløpet 

av den absolutte fristen for innrapportering av bidrag i valgår (10. september 2021) mottatt flere løpende 

bidrag fra samme bidragsyter på til sammen kr. 36 167. Bidragene ble først innrapportert samlet 31. 

januar 2022, dvs. 143 dager etter siste frist. 

Merknader fra partileddet 

I e-post av 28. februar 2022 skriver Torkil Vederhus, partisekretær i Miljøpartiet de Grønne:  

«I forbindelse med valgkamp leide MDG Vestland et lokale fra Sverres gate 3 AS i Bergen. Ved inngåelse 

av kontrakt ga selskapet MDG Vestland en fast rabatt på den månedlige husleien, løpende fra 1. juli. Dette 

blir vurdert av oss som et ikke-monetært bidrag til vår valgkamp. Fra inngåelse av kontrakt til fredag 10. 

september utgjorde bidraget, som da var et billigere lokale enn markedspris, tilsammen 36 167 kroner. 

Dette skulle vært rapportert inn i tråd med partiloven senest 10. september. Den manglende 

rapporteringen ble oppdaget i forbindelse med sluttføring av årsregnskap for Vestland MDG. Vi går 

igjennom våre rutiner og vil sikre at vi har avklart rapportering av slike bidrag ved inngåelse av lignende 

kontrakter i framtiden.» 

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).  

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 loven blir overholdt. Manglende kunnskap om regelverket eller sviktende interne 

rutiner gir ikke grunn til å bryte loven.  
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Det grunnleggende formålet om åpenhet overfor velgerne er 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 kan bli kjent med bidraget før den avgjørende 

valgdagen.  

Alvoret i saken tilsier at partileddet bør få en avkortning av partistøtten. Avkortningens størrelse må 

fastsettes i lys av lovbruddets karakter, samlet størrelse på de for sent innrapporterte bidragene (kr. 

36 167,-) og størrelsen på partistøtten som partileddet har rett til i 2022 kr. 676 447,-. Avveiningen må 

også ta hensyn til behovet for likebehandling, forholdsmessighet og effektiv allmennprevensjon (jf. 

partilovforskriften § 6-1 nr. 2).  

I dette tilfellet er det tale om sterkt forsinket innrapportering av et samlet bidrag på mellom tre og fire 

ganger beløpsgrensen for rapporteringsplikt til et partiledd som nyter godt av betydelig offentlig støtte. 

Dette tilsier at reaksjonen bør være tydelig.  

I lys av praksis har Partilovnemnda kommet til at avkortningen skjønnsmessig bør settes til kr. 30 000,-.  

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

 

vedtak: 

Partistøtten til Miljøpartiet De Grønne Vestland i 2022 avkortes med kr. 30 000,-.  

Vedtaket er truffet med tilslutning av samtlige medlemmer, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.  

** 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at bidraget 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 

skulle vise seg å bygge på feilaktig grunnlag eller omgjøring ellers kan skje etter reglene i forvaltningsloven 

§ 35. 

 

 
For Partilovnemnda 

Eivind Smith 

leder 

 

Daniel Giske 

sekretariatsleder 
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