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Tolkningsuttalelse
Bidrag fra LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og
Barne- og ungdomsråd (BUR) skal innrapporteres
Partilovnemnda har behandlet en rekke enkeltsaker som avdekker tvil om hvordan de politiske
ungdomsorganisasjoner skal kategoriseres bidrag fra LNU (Landsrådet for norske barne- og
ungdomsorganisasjoner) i relasjon til partilovens bestemmelser om årlig økonomirapport og om
særskilt innrapportering av bidrag mottatt i valgår.
Denne uttalelsen får tilsvarende anvendelse på regionale paraplyorganisasjoner (Barne- og
ungdomsråd/BRU) som bidrar økonomisk til virksomheten i partienes ungdomsorganisasjoner
På denne bakgrunn finner Partilovnemnda grunn til å tydeliggjøre reglene om rapporteringsplikt
gjennom en formell tolkningsuttalelse, jf. partiloven § 24 (2) bokstav a om Nemndas myndighet til
å avgi generelle uttalelser om hvordan reglene i partiloven og partilovforskriften skal forstås.
Hvilke inntekter partileddene skal innrapportere, er som utgangspunkt definert i partiloven § 19
(2). Et hovedskille går mellom «offentlig støtte» mv. og «bidrag fra andre».
Flere partier eller partiledd ser ut til å ha regnet støtte til kurs, opplæring mv. fra LNU (Landsrådet
for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) som «annen offentlig støtte» etter partiloven § 19
(2) bokstav c. Tidligere har et slikt syn hatt en viss støtte i informasjon fra organer som deltar i
forvaltningen av systemet for statsstøtte til politiske partier. Det stemmer imidlertid ikke med en
korrekt tolkning av loven, og all slik feilinformasjon skal nå være fjernet.
LNU bygger deler av sin virksomhet på offentlig støtte. Men dette innebærer ikke at støtte som
LNU selv bevilger til de politiske partiene, kan regnes som "offentlig støtte" i relasjon til partiloven.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en egen juridisk enhet med et stort
antall organisasjoner og foreninger som medlemmer. Landsrådets styringssystem er oppbygd i
samsvar med dette. Dessuten vil støtte fra LNU typisk bli gitt etter andre kriterier enn partistøtte
fra stat, fylkeskommuner eller kommuner, der hensynet til likhet ut fra objektive kriterier som
antall mottatte stemmer ved valg, typisk vil være avgjørende.
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Dette innebærer for det første at bidrag fra LNU må regnes med når det skal avgjøres om
partileddet omfattes av unntaksbestemmelsen i partiloven § 18 (3) for partiledd som i løpet av
regnskapsåret har hatt samlede inntekter på under 12 000 kroner etter at all offentlig støtte er
trukket fra. I denne sammenheng kan bidrag fra LNU ikke regnes som offentlig støtte.
Når den samlede verdien av bidrag fra LNU overstiger de beløpsgrensene som følger av partiloven
§ 20 (1), innebærer det videre at bidraget særskilt skal innrapporteres og giveren identifiseres i
partileddets årlige økonomirapport til SSB.
For det tredje skal bidrag over 10 000 kroner som er mottatt fra LNU eller tilsvarende instanser
senest siste fredag før valgdagen i valgår, innberettes særskilt innen utløpet av de fristene som er
angitt i partiloven § 18 (4). Dette gjelder også når bidraget er gitt med sikte på spesielle formål
(kurs mv.).
***
Tolkningsuttalelsen ble behandlet og enstemmig vedtatt i Nemndas møte 15. oktober 2019, men
slik at uttalelsens endelige utforming ble overlatt til lederen.
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