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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 16. juni 2022 svarte Olav Handeland, nestleder i Piratpartiet, at Jens Petter Hilsen i Moore DA 

er partiets revisor. I e-post av 24. juni 2022 ba Partilovnemnda Jens Petter Hilsen om å bekrefte at han er 

statsautorisert revisor og har revidert partiets årsregnskap for 2021 i samsvar med bestemmelsene i 

partiloven 17. juni 2005 nr. 102 § 21 a. Jens Petter Hilsen svarte 7. juli 2022 arbeidet med Piratpartiets 

regnskapsavleggelse og revisjon for 2021 var i gang, men ennå ikke ferdigstilt. I telefonsamtale 10. august 

2022 bekrefter Hilsen at han er statsautorisert revisor og den som reviderer Piratpartiets årsregnskap.  

I en ny henvendelse 16. august 2022 til Piratpartiet og dets revisor ba Partilovnemnda om å få opplyst om 

og eventuelt når revisjonen var ferdigstilt. Ved e-post av 17. august 2022 fikk Partilovnemnda oversendt 

revisorberetning datert 10. august 2022 for Piratpartiets årsregnskap for 2021.  

På denne bakgrunn ble partiet 22. august 2022 varslet om at Partilovnemnda overveier å treffe vedtak om 

forvaltningssanksjon for brudd på plikten til å få regnskapet for 2021 revidert av statsautorisert revisor.  

I e-post av 29. august 2022 svarer Olav Handeland, organisatorisk nestleder i Piratpartiet, at 

økonomirapporten til SSB ble avgitt mens regnskapet fortsatt var til revisjon, men at partiet har «iverksatt 

endringer for å sørge for at revisjonen blir ferdig tidligere slik at rapportering til SSB fra og med neste år vil 

komme på plass i god tid innen 1. juni».  

Om bakgrunnen for forsinkelsen skriver Handeland blant annet:  

«Bakgrunnen for forsinket bokføring med tilhørende konsekvenser er at vår regnskapsfører fra Styreweb 
Regnskap AS ikke har informert oss om problemer med mottak av en samling av bilag som ble levert i 
oktober 2021, samt manglende ajourføring av deler av regnskapet som er brudd på oppdragsavtalen […]. 
Dette ble oppdaget av oss da vi startet arbeidet med ferdigstilling av regnskap i februar/mars 2022. Dette 
var vanskelig å oppdage ettersom kjente faktura som mottas via EHF automatisk bokføres når vi 
behandler de. Uten å gå gjennom regnskapet i detalj, som normalt sett ikke gjøres før ferdigstilling, 
plukket vi ikke opp på at den jobben ikke var utført før februar/mars 2022. 
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Etter en del kjappe avklaringer måtte likevel regnskapsfører få tilsendt en del av bilagene på nytt, og dette 
ble forsinket fordi de som hadde de aktuelle bilagene var på humanitært oppdrag i Ukraina [i perioden 26. 
februar til 18. april - altså da rutinesvikten hos vår regnskapsfører ble oppdaget] for å hjelpe flyktninger, 
frakte medisiner, etc. Da vi igjen fikk tilgang til bilagene medio april fikk vi dessverre ikke tilstrekkelig 
prioritet hos regnskapsfører, noe som igjen førte til at revisor ikke fikk sendt revisjonsberetningen selv om 
regnskapet i praksis var ferdig revidert før etter de kom tilbake fra sommerferie. […] 

Som nevnt ble omtalte bilag levert allerede i oktober 2021, og det at bilagene ikke var blitt mottatt burde 
vært oppdaget av vår regnskapsfører allerede da i henhold til oppdragsavtalen. Innkjøp av mer 
omfattende regnskapstjenester for å unngå lignende problemstillinger i fremtiden vil allerede ha en 
ganske tung økonomisk konsekvens for oss i et parti der alt annet arbeid gjøres av ulønnede frivillige. Vi 
ber derfor om forståelse for denne uheldige situasjon og en mulighet til å gjøre det bedre i tiden fremover 
uten en ekstra tung start med manglende midler til å leie nødvendige tjenester.» 

Handeland skriver videre at det «selvsagt [er] vårt ansvar å sørge for at alle regler og frister overholdes, 

og vi beklager på det sterkeste at vi kom i mål for sent etter at vi oppdaget problemene med bokføring og 

ferdigstilling av regnskap for 2021. Ettersom vi åpenbart er misfornøyde med tjenestene vi har fått levert 

har vi effektuert oppsigelse av vår avtale med tidligere regnskapstjenester, endret våre interne rutiner for 

kontroll av regnskapsarbeid, og vil etter oppsigelsesperioden sørge for profesjonell og kontinuerlig 

bokføring i tiden fremover selv om dette vil føre til betydelig økning i kostnader for regnskapstjenester». 

Han legger til at Piratpartiet «er et lite parti som er for åpenhet og ærlighet i politikken, og vi forsøker 

etter beste evne å overholde alle regler på best mulig måte. Dessverre har vi i denne omgang vært utsatt 

for både en teknisk og menneskelig svikt som har resultert i forsinkelsen og en feil, men håper på at det 

etter denne isolerte hendelsen ikke fattes vedtak om avkortning i partistøtte ettersom problemene 

skyldes eksterne forhold …» 

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 Piratpartiet ikke har oppfylt sin plikt etter partiloven § 21 a til å få 

årsregnskapet for 2021 revidert av et revisjonsforetak eller en statsautorisert revisor før utløpet av den 

lovbestemte fristen for å avgi rapport om partiets økonomi til Statistisk Sentralbyrå. Dette betyr også at 

den innberetningen som ble avgitt før fristens utløp 1. juni 2022, ikke har bygd på et ferdig revidert 

regnskap.  

Partilovnemnda har samtidig merket seg at Piratpartiet 10. august 2022 fullførte prosessen med revisjon 

av regnskapet for 2021 og vil ta skritt for å unngå tilsvarende problemer i fremtiden. De foreliggende 

opplysningene om årsaken til forsinkelsen trekker for øvrig i retning av en noe mildere reaksjon enn hva 

som ellers ville ha vært passende.  

På denne bakgrunn finner Partilovnemnda grunn til å reagere med en 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 Piratpartiet i 2023 avkortes med 20 %. 
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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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