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Øk onomisk støtte gis i hovedsak på tre for s kjellige måt e r, nemlig som 
direk te partistøtte, som støtte til r eise- og oppholdsutgifter i for
bindelse med nominasjonsmøter og som direk te utbetali nger til r ~ pre
sentan ter/u tvalgsmedlemmer . Disse forsk; ~ llige støttene blir behandle t 
hver for seg nedenfor. 

PARTISTØTTE 

Denne bevilges av Stortinget for hvert år, men utbetales på tre for
skjellige nivåer, sent ralt, fylkesvis og kommunevis. Utgiftene dekkes 
til sist fullt ut av staten. Normalt still e s de t krav om·at søkna~ 
skal være innsendt på det reseeKtlve n1va. Ho r ~an-sø t en gong i 
rireårspe rioden (valgperioden) reg nes dette som søknad og så for resten 
av perioden. Jeg tro r det også kon finnes eksempler på kommuner som 
utbetaler aut omatisk ut e n søknad. 

Støtte sentra l t 

Denne utdeles av Forbruker- og adm ini st rasjonsdepartementet. Det gis 
penger etter antall s t emme r ved siste Storti ngsvalg. Imidlertid er 
det for å f6 denne støtten opp r e t tet en sperregrense på 2,5%. Portier 
som fikk færre stemme r enn 2 , 5% av det totale antall avgitte stemmer 
er ikke støttebe rettiget. 

Fvlkesvis støtt e 

Her legges stemmetolle t ved siste fylkestingsvalg til grunn . Ved denne 
utde lingen er det ingen sperregrense . Støtten går til fylkesorganisa
s jonene . 

Satsene er (for tide n): 
Støtte pr. stemme pr. år der det ikke fore ligger søknad fra un gdom s
organisasjonene: kr 4 1 - . Forel igger det søknad også fro ungdoms
orga nisasjonene er stønaden kr 5,50 pr. ste mm e . Forutsetninge n er do 
at kr 1,50 pr. stemme går til ungdomsorga nisasjonene . 

Hor mon fått valgt inn en representant i fy lkestinget, g1r dette rett 
til ytterligere støt t e . Det ytes et grunnbeløp til fylkesting sg rupp ene 
på kr 6 .100 1 -. I tillegg gis de t et representanttillegg på kr 1.230, 
pr . representant. Satsene er pr. år. Med fylkestingsgruppe r eg nes 
enhver liste som hor f å t t innvalgt minst en represe ntant . 
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Ko~munevi~ støtte 

Her er det stemme tollet ved siste ko~munevalg som legges til grunn . 
Det er sålede3 Jn forutsetning at de t ble stilt liste ved siste kom~une
valg for å få de nne støtten. Heller ikke her er det noen sperregrense . 
Det forutsettes videre at de nne støtten går til partienes kommune
organisasjoner. 

Satse ne er (for tiden pr . år) : 
Støtte pr. stemme kr 3,~0. Grunnbeløp til kommunestyregruppene kr 750,-. 
Representanttill egg til ko~munestyrcgruppene . kr 250{- pr. representa nt. 
En gruppe forstås her på somme måten ~om i .forbinde se med fylk es tings
gruppene . 

STØTTE TIL NOMINASJONSMØTER 

Denne støtten gis i forbindelse med nominasjonsmøter ved stortingsvalg 
og fylke sti ngsvalg. De nærmere reglen~ o~kr ing dette finner vi i Lov 
om nominasjon ve d stortingsvalg og fylkestingsvalg av 17.12.1920 nr . 2 . 

Hovedregelen finner vi i § l hvor det he ter: 

"Når et parti som ved an melde lse overen!?stemmende med loven om 
stortingsvalg § 11 har ervervet enerett til partinavn, holder 
nominasjonsmøte til nominas jon av stortingskondidater overens
stemmende med nærværende lov, hor de valgte utsendingene som deltar 
i møtet krav på skyss- og kostgodtgjøring av statskassen etter 
regulativet for reiser innenlands for statens regning." 

Det gis her såled es skyss- og kostgodtgjøring f ro det offentlige. Loven 
hor ingen regel om at tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Dette e r vel også 
noe av bakgrunne n for at nominosjons~øter i hovedregelen legges til 
helger. 

Loven stiller videre opp en del reg l e r om hvordan uts endingene skal 
v~ re valgt . Bl.a. er det et krav at de utsendingene som skal være tilstede 
må være valgt på et partimøte som er offentlig kunngjort minst 8 dager i 
forve ien, Det kon imidlertid bestemmes at bore medlemmer hor stemme rett. 
Loven setter dessuten i § 3 regler for hvor mange utsendinger det kan 
kr eves dekket utgifter for . Er det flere utsendinger, må utgiftene for 
disses vedkommende dekkes på annen måte. Alle utgifter som kreves dek
ket, må legiti~eres. 

Antall utsendinger som utgiftene blir dekket for, beregnes slik: 
Det tas utgangspunkt i de t foregående stort ingsvalg. 

For 20-150 stemmer (i valgkre tsen): l utsending. 
For overskytende antall inn til 1900: l utsending ekstra for hvert 

påbegynt 250. 
For ytterlig~re oversk)'tende antall inntil 7900: l utsending for 

hvert påbegynt 400. 
For yt t erligere ove rskytende antall: l utsending for hvert påbegynte 

700. 

Selv om det ikke ble stilt l" ste ve foregåen de valg, g1r lovens§ 6 
visse muligheter for likevel å få støtte: 

11 Hvi s et parti , som ikke h r oprstilt kandidater i distriktet ved 
det nærmest for e gåend e valg, holrler nominasjonsmøte i valgdistrik
tet, og dets utsendinger er valgt etter reglene i § 5, hor de krav 
på så dan godtgjorclse av statskassen som i § l beste mt, hvis deres 
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antall ikke vesenlig overs tiger det antall, som partiet skulle 
hatt etter § 3, n5r partiets stemme toll ved det valg, til hvi l ket 
nominasjonen skjer, legges til grunn for be re gningen. " 

Reglene som hel e r behandlet , gjelder i utgangspunktet for stortings
valg, men ved lovendring i 1974 ble d~ g jort gjeldende ru t ilsvarende 
m~te for f ylkest ings valg. 

STØTTE TIL DEN ENK ELTE REPRESENTANT /UTVJ\LGSt1 EDLEM 

Her er utgangspunktet at de t kommunale selvs tyret funger e r fullt ut . 
Det er kommunestyrene som beste ~me r i hvilken utstrekning de forskje llige 
tillitsval gte såvel i ko~rnunestyret som i utvalg skal ha møtegodtgjørelse 
mm . De t te F0laer nv §§ ~9 oa ~9 i kommunelov~n sl ik den lyder ette r lov
end ringene 18 . 4. logo . 

[t t er § 48 bestemmer l-orn!'1unes t yret hv or stor skyss- , kost- og ove r
nottingsgodtajn r e l scn skal 0~rc. Sol'1tirl ig har imid ler tid den enkelt e 
en rett p5 slike yte l ser , slik at det ka n ikke bare fasts e tt es sym
bolske belop . 

Etter § 49 har ordfører , varaordfører 'og formonnsskopsme dl em~er samt 
t illitsmenn i s~rlig byrdefull •.: formnn r1r\ve rv ret t til .godtgj"ring, men 
og:>å he r et t er m'!rr~ere vedtok i komm un es tyret-:-R"Vorvidt det skal yt es 
( møte- )god tojoring til andr e medlemme r, er de t opp til kommunestyr e t ~ 
avg jø re. Tidli gere s tod det i loven at ko rnm unestyre r cp rcscntnntc ne ikk e 
sk ull e ha møt e godt gjor ing for selve mø t e ne i kommunestyret , men denne 
r e gel e n e r n~ fj erne t slik at det ogs~ er adgang til ~ gi godtgjori~g 
for disse mo ten e . Hvordan denn e rege l en praktiseres er de t for e l Mpig 
for tidlig ~ si noe om, do den or s~ ny . Norske Kommuners Sentralforbund 
antyder i midl e rt id for e løpig veiled en de satser p~ fro kr 110,- til 
kr 140,- pr. kommu nesty re~ø t e . 

I till eg g til eventuel l godtgjøring har man i § 49,2.le dd kr~v p& er
statning for "tap i ordinær inntekt som er en følge av verv et og for 
utgifter som utøvelsen av verve t nødvendiggjør". Er kravet om e rstat
ning ikk e l eg iti l'1e rt, har Kommunal- oa arbeidsdepartementet fastsatt 
en ve iledende ma ksimu mssats på kr 300,-. Kommunene kon fastsette lavere 
sa ts er . Er kravet l eg itimert, e r det ingen maksimumsorense, ~en kommu ne
sty rene kon se lv vedta en sli k grens e . 

I forhold til fylk es tingsmø te r mm g je lder i hovedsa k de samme r e tnings
linjer . De n ~rmer e r eg len e her er fastsatt i lov om fyl keskommuner i 
§§ 45 og 46. Her er det do fylk e stinget som fatter de nærmer e vedtok 
og bestemme r eventuelle retninasli njcr . 

I forhold til en del ut valg finnes eanc regler om aodtgjorelse. Et 
eksempe l på de tte finner vi skattelove ns § 97, hvor det bl . a . heter: 

"~1edl emmcr a v f ylkess ka tt es tyret hor krav r~ vanlig r e iseaodt
gjørelse. De valgte medlemmer har dessu ten krav på arbeid sgodt
gjørelse etter n~rmer e regl e r som fasts e tte s av vedko mme nde de
parteme nt." 

J eg velger å ikk~ g& n~rmere inn rå diss e særre gl e ne her. Og så i forhold 
til andre spørs l'1å l som er t att opp, finnes det yt t e rligere de taljregler. 
Dersom det skulle v~ rc behov for n~rmere r ede g jørelser, står jeg ti l 
tjeneste med det . 

Med hilsen 

Or~vu &f?, 
Bfarne Be rg U 
adv. full m. 
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