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Rødt Moss og omegn 
Lars Tveiten 
larstveiten@hotmail.com      

 

Brev om rapportering av valgkampbidrag: Rødt Moss og omegn 

Nemnda takker for svar den 24. september 2015 på forespørsel vedrørende bidrag gitt til Rødt 

Moss og omegn. Saken ble behandlet på nemndas møte 7. oktober 2015.  

Nemnda forutsetter at partiloven er kjent og at bestemmelsene etterfølges av partiene. Med 

bakgrunn i foreliggende informasjon mener nemnda at det ikke er noen grunn til å anta at partiet 

bevisst har søkt å unngå partilovens bestemmelse om innberetningsplikt av valgkampbidrag.  

Nemnda har forståelse for at partiet ikke innberettet bidraget når størrelsen først ble kjent etter 

utløpt innberetningsfrist. Nemnda understreker like fullt betydningen av at valgkampbidrag som 

faktisk benyttes i lovens definerte valgkampperiode fra 1. januar til siste fredag før valgdag, er 

offentlig kjent før valget avholdes. Ved endringen av partiloven i 2013 ble det innført en særskilt 

innberetning av valgkampbidrag. I Prop. 140 (2011-2012) s. 51 begrunnes forslaget med at 

«oppdatert informasjon ligg føre når han er mest relevant» - og ikke først i tilknytning til 

offentliggjøringen av partienes regnskaper ett til ett og et halvt år etter valgdagen. Denne fristen 

er derfor av stor betydning for å kunne innfri lovens og lovbestemmelsens formål.  

Dersom tilsvarende situasjon oppstår ved en senere anledning – og det kan anslås at verdien av 

bidraget overstiger terskelverdien for innberetning på 10.000 kroner – anbefaler nemnda at 

bidraget rapporteres til det sentrale registeret for ordningen, og at det offentliggjøres med 

informasjon om at den totale verdien av bidraget på innberetningstidspunktet ikke er endelig 

kjent. Så raskt den totale verdien er kjent innberettes denne av partiet, og offentliggjøringen på 

www.partifinansiering.no endres. 
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For Partilovnemnda  

 

Tor Henriksen 
Sekretariatsleder 
 
 
 
 
 
Brevet sendes kun på e-post. 
 
Kopi: 
Statistisk sentralbyrå, partifin@ssb.no  
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