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Anmodning om omgjøring av vedtak om avkortning av partistøtten i 2023 

Partilovnemnda vedtok 4. oktober 2022 å avkorte hele partistøtten for 2023 til Pensjonistpartiet 

Innlandet fordi partileddet ikke har overholdt sin plikt etter partiloven 17. juni 2005 nr. 102 § 18 

andre ledd til å innberette sin økonomi for regnskapsåret 2021 i tide til å komme med i 

grunnlaget for Statistisk sentralbyrås rapport om partifinansiering i 2021.1 

I e-post av 30. oktober 2022 skriver Ida Mellesdal, nestleder i Pensjonistpartiet Innlandet:  

 

«Gjennom vedtatte arbeidsinstrukser i fylkespartiet er det leder som har ansvaret for 

rapporteringen. Pensjonistpartiet Innlandet har hatt en turbulent tid i år med skifte av leder to 

ganger. Ny leder Rune Sørlie er også varaordfører i Åsnes. På grunn av stort arbeidspress og 

sykdom har han dessverre ikke rapportert i tide. Leder er sykmeldt og etter søknad permittert 

som leder av partiet. 

 

Pensjonistpartiet Innlandet er et forholdsvis lite parti med begrenset økonomi. Den statlige 

partistøtte er svært viktig for å drive politisk arbeid, spesielt viktig er dette neste år som er et 

valg år. Partiet rydder nå opp i manglende rapportering. Vedtaket fra dere bygger på riktig 

grunnlag, men omstendighetene for vedtaket beror også på uheldige omstendigheter for 

Pensjonistpartiet Innlandet. 

 

Det anmodes om at vedtaket om avkortning av den statlig partistøtte for 2023 omgjøres med 

bakgrunn i rotasjon i ledervervet, stort arbeidspress hos leder og sykdom. Tilskuddet er svært 

viktig for et lite parti som Pensjonistpartiet Innlandet, spesielt i et valgår.» 

 

Partilovnemndas syn på saken  

Partilovnemndas vedtak kan ikke påklages, men nemnda vil selv kunne ta et vedtak opp til ny 

vurdering dersom det skulle vise seg å bygge på et feilaktig grunnlag eller omgjøring ellers kan 

skje på grunnlag av reglene i forvaltningsloven § 35. 

Partilovnemnda har forståelse for at spesielle omstendigheter gjorde det vanskelig for 

Pensjonistpartiet Innlandet å oppfylle rapporteringsplikten for 2021. At varselet om mulig 
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sanksjon gjorde oppmerksom på at det fortsatt var mulig å innrapportere innen en nærmere 

angitt frist ga imidlertid god mulighet til å unngå avkortning av partistøtten. Denne muligheten 

ble ikke benyttet.  

Det står fast at Pensjonistpartiet Innlandet ikke har bidratt til å realisere lovens mål om åpenhet 

om partienes økonomi ved å avgi økonomirapport regnskapsåret 2021 innen tidsfristens utløp. 

Praktiske problemer av den art som er anført i e-post av 30. oktober 2022 er ikke unike for 

mindre partiledd. Det er partienes eget ansvar å organisere sin virksomhet slik at lovens krav blir 

respektert, og sviktende interne rutiner gir ikke grunn til å bryte loven.  

På denne bakgrunn finner Partilovnemnda ikke grunn til å omgjøre vedtaket av 4. oktober 2022.  

 

 
For Partilovnemnda 

Eivind Smith 

leder 

 

Daniel Giske 

sekretariatsleder 
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