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Rødt Hammerfest: Omgjøring av vedtak om avkortning  

Partilovnemnda vedtok 14. oktober 2021 å avkorte hele statsstøtten i 2022 til Rødt Hammerfest fordi 
partileddet ikke hadde overholdt sin plikt etter partiloven § 18 til å innberette sine inntekter og kostnader 
for 2020.  
 
I e-post av 8. november 2021 ber Silje M. Jensen, kasserer i Rødt Hammerfest, Partilovnemnda om å ta 
vedtaket opp til ny behandling. Hun forklarer at Rødt Hammerfest med ny parti-ID 0085406 etter 
kommunesammenslåing innrapporterte sin økonomi for 2020 i god tid innen fristen 1. juni. Det er det 
gamle Rødt Hammerfest med parti-ID 0022004 som har figurert i oversikten fra Statistisk Sentralbyrå over 
partiledd som ikke har rapportert inn sin økonomi innen fristen.  
 
Jensen vedlegger to skjermbilder som bekrefter at Rødt Hammerfest har innrapportert sin økonomi for 
2020.  
 
Oppsummert sier Jensen at siden Rødt Hammerfest faktisk har innrapportert sin økonomi i 2020 innen 
fristens utløp våren 2021, bør de slippe å få avkortning av partistøtten.  
 
Nemndas syn på saken  
Partilovnemndas vedtak kan ikke påklages. I praksis vil nemnda likevel som regel behandle senere 
henvendelser som kan gi grunnlag for å vurdere om det aktuelle vedtaket bør omgjøres etter reglene i 
forvaltningsloven § 35, jf. partilovforskriften § 6-3 nr. 2. 
 
Opplysningene fra partileddet bekreftes i Partiportalen.no, som viser at Rødt Hammerfest med parti-ID 
0085406 leverte komplett rapport for 2020 15. mai 2020.  
 
Partilovnemnda legger etter dette til grunn at Rødt Hammerfest har oppfylt sin rapportplikt  for 2020 
innen fristen og at avkortningsvedtaket av 14. oktober 2021 er dermed truffet på feil grunnlag. 
 
På denne bakgrunn treffer Partilovnemnda følgende  
 

vedtak: 
 

Partilovnemndas vedtak av 14. oktober 2021 om avkortning til Rødt Hammerfest oppheves. 
 
Vedtaket er truffet med tilslutning av samtlige medlemmer, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2. 
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