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Høringsuttalelse om forslag til endringer i partiloven som følge av Europarådet 
v/GRECOs evaluering av partifinansieringen i Norge 
 
Det vises til departementet høringsbrev av 17. november 2010 om forslag til endringer i partiloven 
som følge av Europarådet v/GRECOs evaluering av partifinansieringen i Norge.  
 
I denne sammenheng vises det til felles høringsuttalelse fra partiene Arbeiderpartiet, 
Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre.  
Nærværende høringsuttalelsen er således å anse som en supplerende uttale fra Fremskrittspartiet. 
 
Terskelverdier for rapportering av navn på givere; 
Det er et behov for en økning av terskelverdien for når rapportering for mottatte gaver inntrer for 
partienes ulike organisasjonsledd. Terskelverdiene har stått stille siden loven ble innført – noe som i 
realiteten betyr at de er lavene i dag enn ved innføringen. Det er viktig å bidra til at partienes 
avhengighet av offentlig støtte reduseres – og således bør det stimuleres til at private kan gi gaver – 
uten at navnene deres må offentliggjøres. For å sørge for en harmonering mot lønns- og prisvekst, 
samt en rimelig avgrensning i forhold til å begrense byråkrati foreslås følgende terskelverdier:  
 
- Lokallag:   kr 15 000,-  
- Fylkeslag:   kr 25 000,-  
- Hovedorganisasjon:  kr 40 000,-   
 
Fremskrittspartiet mener også primært at verdiene bør indeksreguleres etter på forhånd faste 
intervaller.  
 
Rapporteringsrutiner for gaver  
 
Løpende rapportering av gaver i valgår, med en siste frist til fredag før valget slik det foreslås, er 
svært uhensiktsmessig fordi det bl.a. vil kunne bidra til at mediefokuset siste helgen før valget blir på 
å ”avsløre” partienes ”rike venner”.   
 
Et tilsvarende prinsipp ble vurdert av utvalget som forberedte loven i 2005, der partiene var 
representert. Flertallet gikk i mot dette ut fra de praktiske vanskelighetene og ut fra at 
oppmerksomhet rundt bidrag ville kunne gå bekostning av fokus på det politiske innhold i 
valgkampen.  
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Bestemmelsen kan også svært lett omgås ved at det avtales mellom giver og mottaker at gavene 
overføres etter valget.  Det er således lett å se at hensikten med den foreslåtte bestemmelsen 
overhodet ikke blir ivaretatt med forslaget slik det ligger nå. Det er etter vår vurdering derfor ikke 
hensiktsmessig med en egen frist i valgkamper. Egne regler i valgkamper fordrer dessuten mer 
byråkrati, mer mistenkeliggjøring og som nevnt aktiviteter for å omgå reglene. 
 
Fremskrittspartiet har ingen problemer med å støtte at innrapporteringspliktige bidrag fortløpende 
publiseres på partiets nettside, eventuelt også på SSBs nettsider. Dette er i det alt vesentlige praksis i 
deg, og fungerer tilfredsstillende.  
 
Innrapportertingsfrist for inntekter (og utgifter) 
 
Fristen for innrapportering endres fra 1. juli til 1. juni. Dette samsvarer mer med aktiviteten i 
partilagene.  Det vises i den sammenheng til at fristen for rapportering er lagt til starten av den 
tradisjonelle ferieperioden.  Dette er uheldig all den tid de fleste rapporteringspliktige enheter er 
basert på frivillig tillitsarbeid. 
 
Både denne endring og praksis i dag, tilsier for øvrig at SSB får forholdene lagt til rette for å løse det 
oppdrag de her er pålagt. Praksis siste årene har vært at SSB til dels har vært svært sent ute med sin 
del – noe som igjen har gjort at tiden lagene har hatt til respons har vært tilsvarende kort. 
Departementet bør således vurdere å lovfeste også fristen for utsendelse av veiledning og materiell til 
lagene. Fremskrittspartiet mener denne i så fall minst bør være på en måned.  
 
Det fremstår også som logisk å heve terskelverdien for når innrapportering av inntekter skal skje. I 
dag er denne på kr. 10 000,- etter at offentlig støtte er fratrukket. Fremskrittspartiet foreslår denne 
økt til kr. 15 000,- etter at offentlig støtte og medlemskontingent er fratrukket. En slik endring vil være en 
betydelig lettelse for hundrevis av små partilag som hovedsakelig har offentlig støtte og 
medlemskontingent som inntekter. Endringen vil heller ikke være til skade for hensikten og formålet 
med slik innrapportering.  
 
En slik endring kan medføre en problematisering av begrepet ”medlemskontingent”. 
Fremskrittspartiet mener ikke at dette vil utgjøre noe stort praktisk problem, da alle partiene i sine 
vedtekter har klare definisjoner på hva et medlem er. Dersom det likevel skulle være behov for en slik 
definisjon bør den slå fast at medlemskontingent er kontingent betalt av enkeltpersoner i partiet i den 
hensikt å oppnå medlemsrettigheter som valgbarhet og stemmerett.   
 

Med vennlig hilsen 
Fremskrittspartiet  
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