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Vedtak om avkortning i partistøtten for brudd på plikten til å innberette bidrag i form av 
naturalytelser som er mottatt i valgår 

Ifølge artikler 31. august 2021 og 10. september i avisa iTromsø, som blant annet bygde på 
intervju med lederen i Tromsø Arbeiderparti, Arild Hausberg, fikk partileddet under valgkampen i 
2021 leie et lokale fra Triko AS i Tromsø sentrum for 17 dager til en pris av kr. 10 000,-. Ifølge 
avisen hadde forrige leietaker betalt kr. 72 000,- per måned for samme lokale, noe som skulle 
tilsi en leiepris på om lag kr. 40 800,- for 17 dager. Differanse i favør av Tromsø Arbeiderparti for 
den aktuelle leieperioden skulle da være om lag kr. 30 000,-.  

I brev av 18. november 2021 ba Partilovnemnda, med hjemmel i partiloven § 24 tredje ledd, 
Tromsø Arbeiderparti om å redegjøre for verdien av leieforholdet og fremlegge nødvendig 
dokumentasjon for hvordan verdien var beregnet. Anmodningen ble ikke besvart. 

På denne bakgrunn varslet Partilovnemnda i brev av 10. januar 2022 om mulig vedtak om formell 
advarsel eller avkortning på grunn av manglende innrapportering av et ikke-monetært bidrag i 
valgåret 2021. Heller ikke varselet er besvart.  

Nemndas 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. Innberetningsplikten omfatter også verdien av bidrag i form av «varer, 
tjenester og andre tilsvarende ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris» 
(partiloven § 19 tredje ledd).  

Tross to formelle henvendelser har Tromsø Arbeiderparti ikke benyttet muligheten til eventuelt å 
korrigere de opplysningene om leieforholdet i Tromsø sentrum som er nevnt innledningsvis i 
nærværende brev. Partilovnemnda er derfor henvist til å bygge på disse opplysningene. Selv om 
det tas hensyn til at lokalet sto tomt før Tromsø Arbeiderparti tok det til bruk under valgkampen, 
legger den til grunn at det er tale om en naturalytelse til en verdi av inntil kr. 30 000,- som ikke er 
innberettet i samsvar med loven. 
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Plikten til å innberette bidrag i valgår er av særlig betydning for å ivareta partilovens formål om å 
sikre åpenhet om finansieringen av de politiske partienes virksomhet (§ 1). Partilovnemnda 
finner det derfor nødvendig å understreke alvoret i saken gjennom å vedta en administrativ 
sanksjon i form av avkortning i statsstøtten.  

Avkortningens størrelse må fastsettes i lys av lovbruddets karakter, herunder at bidraget – tross 
den offentlige omtalen av saken – ikke er innrapportert verken før eller etter fristens utløp. 
Videre må det legges vekt på størrelsen på det for sent innrapporterte bidraget og på den 
partistøtten som partileddet vil ha rett til (i 2022 vil Tromsø Arbeiderparti som utgangspunkt 
motta kr. 86 854,90 i støtte etter partiloven). Avveiningen må skje under hensyn til behovet for 
likebehandling, forholdsmessighet og effektiv allmennprevensjon (jf. partilovforskriften § 6-1 nr. 
2).  

Etter en samlet vurdering har Partilovnemnda kommet til at avkortningen skjønnsmessig bør 
settes til om lag halvparten av det ikke innrapporterte bidragets maksimale verdi. Med hjemmel i 
partiloven § 24 andre ledd jf. § 28, treffer Partilovnemnda, dermed følgende 

vedtak: 

Partistøtten til Tromsø Arbeiderparti i 2022 avkortes med kr. 15 000,-.  

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

** 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at bidraget også vil være innberetningspliktig som et 
ledd i rapporteringen for regnskapsåret 2021. 

** 

Partilovnemndas vedtak kan ikke påklages, jf. partiloven § 28 nr. 2. Søksmål for domstolene er 
derfor eneste mulighet for å få vedtaket overprøvd. Nemnda kan likevel selv omgjøre et vedtak 
dersom det skulle vise seg å bygge på feilaktig grunnlag eller omgjøring ellers kan skje på 
grunnlag av reglene i forvaltningsloven § 35. 
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