
 

 

Fra: Hans Jørgen Lysglimt Johansen <hanslysglimt@gmail.com> 

Dato: 27. mars 2020 kl. 12:58:03 CET 

Til: Postmottak KMD <postmottak@kmd.dep.no> 

Emne: Re:  20/1811-1 Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, lov om 

interkommunale selskaper og partiloven - Høring 

 

Høringssvar fra partiet Alliansen 

 

20/1811-1 Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper 

og partiloven - Høring 

 

Når det gjelder forenklet rapportering fra partiene er det også satt en grense satt til 12 000 kr 

inntekter som medfører full rapporteringsplikt og revisjon mm. Dette beløpet fremstår 

vilkårlig og har stått fast svært lenge og beløpet er så lavt at det nesten alle uansett faller inn 

under dette og blir dermed meningsløst. Poenget med å ha en slik grense må være å ha en 

nedre grense som noen faller under noen ganger og dermed slipper dette. Vi mener beløpet 

bør settes høyere og at det justeres årlig automatisk. Alliansen foreslår at beløpet settes til 2 

G. Da vil en del mindre partier og partiledd slippe mye byråkrati, kostnader og møter med 

smitterisiko. Det å sette sammen regnskap med revisjon krever møter med regnskapsfører 

revisor osv osv dette bør forenkles så mye som mulig for de som uansett har relativt små 

beløp i sine budsjetter. 

 

Dessuten, 

 

Partiene - Partiloven / valgloven 

 

Vi mener at denne loven nå, eller snarlig tillegg til denne senere bør ha med noe endring i 

valgloven vedrørende innsamling av underskrifter for partier som ikke faller inn under de 

forenklede reglene for å stille til valg, Stortingsvalg 2021. De partiene som må samle 

underskrifter er påkrevet å samle 500 underskrifter for hvert av de 19 valgdistrikter de ønsker 

å stille til valg. Det betyr 9500 underskrifter per parti for å stille i samtlige fylker. Innsamling 

av underskrifter gjøres tradisjonelt ved å gå ut blant folk med blokk og papir. Slik innsamling 

er nå ikke lenger mulig å få til på grunn av koronasituasjonen. Dette betyr at disse partiene 

effektivt kan være satt ut av spill i demokratiet i Norge og ikke vil kunne stille til 

stortingsvalget 2021. 

 

Dette gjelder disse registrerte partiene i partiregisteret; 

Alliansen 

Kystpartiet  

Norges Kommunistiske Parti 

Samfunnspartiet 

 

Alliansen foreslår en midlertidig endring i valgloven Valgloven §6 6-3 der alle registrerte 

partier får anledning til å delta til stortingsvalget 2021 etter de forenklede reglene hvor da 

disse fire partiene ikke trenger å hente underskrifter slik loven nå krever. 

 

Det er direkte uforsvarlig at disse partiene skal måtte ut blant folk nå for å hente titusenvis av 

underskrifter (som krever titusenvis/hundretusenvis av nære møter med blokk penn papir), 

men det kan partiene nærmest bli tvunget til å gjøre for å kunne fortsette å være et parti, de 
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må da gjøre en egen sikkerhetsvurdering som ikke er klokt. Innhentingen av underskrifter var 

allerede i gang før det ble brått stoppet med koronakrisen. Og dersom disse partiene ikke i 

praksis får anledning til å hente underskrifter er det meget problematisk for demokratiet, hvor 

da de etablerte partiene på stortinget da effektivt blir enige om å innføre nye regler (stenge 

ned norge, maks 5 mennesker grensen mm) som gjør at opposisjonspartiene settes ut av spill. 

Det riktige er å vise demokratisk raushet å la disse partiene få delta som ved forrige valg etter 

de forenklede reglene i valgloven uten at noen kan oppleves som å tape noe på dette. 

 

Et alternativ til dette er at innsamling av underskrifter digital med Bank ID sidestilles med 

innhenting av fysisk underskrifter. Men dette innser vi er et mye mer komplisert felt og mye 

mer tungt å få til på kort sikt. Å innlemme alle registrerte partier i de forenklede reglene er i 

slik sammenheng mye enklere og har lavere terskel og noe få vil ha motforestillinger imot. 

 

Takk. 

 

Med vennlig hilsen 

Hans Jørgen Lysglimt Johansen 

Partileder Alliansen 

 

 


