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Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

Postboks 8004 Dep. 

0030 Oslo 

Deres ref: 09/1375 

 

Endrings av partiloven som følge av Europarådet v/GRECOs evaluering av 

partifinansieringen i Norge - høringsuttalelse  

 
Vi viser til departementets høringsbrev av 2010-11-17, og vil knytte et par kommentarer til spørsmål 

om innsyn i det materialet som skal rapporteres inn fra de politiske partiene. 

 

Norsk Redaktørforening leser departementets høringsnotat slik at det er meningen å gi samme innsyn i 

sammenstillinger av det utvidede rapporteringsgrunnlaget som lovendringen legger opp til, som for 

dagens mer begrensede rapportering.  

 

I utgangspunktet har vi heller ikke store motforestillinger mot å kutte § 23 i den nåværende partiloven, 

selv om den like gjerne kunne vært videreført. Vi er imidlertid svært skeptiske til at paragrafen 

foreslås strøket, uten at det i § 25 om offentliggjøring presiseres at det skal gis innsyn på forespørsel i 

de regnskapene partiene sender inn til det sentrale registeret – ikke bare de ”sammenstillingene” som 

registeret er pålagt å utarbeide, samt at offentlighetslovens regler gjelder for registeret. 

 

Dersom den innsynsretten som allmennheten i dag har i partienes regnskaper fullt ut erstattes av 

”sammenstillinger” som gjøres offentlig tilgjengelige, så vil dette svekke innsynet i partienes 

økonomi. Slik vi oppfatter konklusjonene i GRECOs evaluering, er hensikten den motsatte. Dette må 

derfor presiseres, enten i lovteksten eller i merknadene. 

 

Vi vil dessuten gi uttrykk for vår undring over at departementet ikke har valgt å gå inn for alternativ 5 

i høringsnotatet når det gjelder innrapportering av valgkampfinansiering. Dette til tross for at dette er 

det eneste alternativet som tilfredsstiller både GRECOs og OSCE/ODIHRs rekommandasjoner. Vi vil 

derfor sterkt anbefale alternativ 5 i høringsnotatet, og viser ellers på dette punkt til Norsk 

Presseforbunds høringsuttalelse. 

 

Oslo, 2011-02-14 

 

 

Med vennlig hilsen 

for Norsk Redaktørforening 

 
Arne Jensen 

ass. generalsekretær 


