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Høringsuttalelse fra Harstad Kristelig Folkeparti vedrørende: ”Forslag til 
endringer i partiloven som følge av Europarådet v/GRECOs evaluering av 
partifinansieringen i Norge”, jfr. deres ref. 09/1375 i brev av 17.11.2010. 
 

Harstad Kristelig Folkeparti er enig med Departementet i at selv om rekommandasjonene 

ikke er folkerettslig forpliktene bør Norge etterkomme anbefalingene fra GRECO. Norge 

ønsker å være pådriver i arbeidet mot korrupsjon, et arbeid også Harstad Kristelig Folkeparti 

støtter. 

Med hensyn til de 6 rekommandasjoner vil vi uttale: 

1. Av hensyn til et levende demokrati er det viktig at det frivillige og aktive arbeidet som 

utføres i de respektive partiers lokallag ikke må profesjonaliseres og dermed utelukke 

alle frivillige ulønnede amatørers arbeid. Harstad Kristelig Folkeparti forslår derfor at 

grensen for å rapportere økes fra kr 10.000 til kr 20.000, og at dette skal være 

eksklusiv all offentlig støtte og medlemskontingent. Dette er støtte som ikke 

befordrer uheldige bindinger av korrupsjonmessig karakter.  

2. Det vil være nyttig med retningslinjer, og disse må være enkle å følge for partilag 

uten at de må søke profesjonell hjelp. 

3. Vi er enig med Departementet i at også valgkampfinnansiering må være gjenstand for 

innsyn. Av departementets 5 alternativer vil vi anbefale alternativ 2 og at 

rapporteringen foregår fra valgårets begynnelse til fredag før valget. 

4. Slik vi forstår det er det ikke aktuelt med uavhengige revisorer på lokallagsnivå, noe 

vi ville avvist nødvendigheten av. Vi har i våre lokallagslover bestemmelser om å 

velge 2 revisorer for ett år av gangen. Da vi i stor grad lever av frivillige gaver, 

loddsalg og kontingent, er det viktig for oss at lagets regnskap og styrets 

disposisjoner kontrolleres av revisorer som har vårt Årsmøtes tillit. Uavhengige 

revisorer eller revisjonsfirma er unødvendig på lokallagsnivå. 

5. Vi støtter forslaget om å gi Partilovnemnda fullmakter slik at de kan be om 

dokumentasjon fra partiene dersom de har mistanke om at noe er galt. Vi er også 

enig i at nemnda ikke skal gis en generell adgang til regnskapsinformasjon. 

6. Ved brudd på rapporteringsplikten og mottak av ulovlig støtte må det innføres 

strengere sanksjoner. Det må åpnes for fengselsstraff i tillegg til inndragning av 

ulovlig mottatte gaver/beløp.                                                                                                   

For Harstad Kristelig Folkeparti                                                                                                                                           

Ivar Østberg, leder (sign)                       
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