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Spørsmål vedrørende betaling av opplegg i utlandet

Det vises til ditt brev 8. desember 2011 med enkelte spørsmål om hvorvidt et tenkt
opplegg med ekstern finansiering av utenlandsopphold for ungdom fra Hordaland vil
være i strid med partiloven. Det vises også til din etterlysning av svar 13. april 2012.

Nemnda vil først få beklage at brevet ikke er besvart tidligere. Årsaken til dette er at
den forrige nemndas funksjonstid utløp 31. desember 2011 og ny nemnd ble ikke
oppnevnt av Kongen i statsråd før 15.juni 2012. Det har følgelig gått 5,5 måneder
uten at det har vært noen fungerende partilovnemnd. Den nye nemnda hadde sitt
første møte 7. september 2012.

Partilovnemndas syn på saken:
Saken synes å reise flere spørsmål, og nye kan kanskje oppstå etter hvert som det
skisserte opplegget blir mer konkretisert.

Et partilags adgang til å motta gaver er regulert i partiloven § 17. Det første
spørsmålet man kan stille seg, er om det her overhode er tale om en gave til et politisk
parti. Slik programmet er skissert i brevet, er det tale om at to ungdommer fra
Hordaland —i alderen 18 til 25 år —hvert år skal få dekket sine utgifter til
utenlandsopphold i regi av Projects Abroad to måneder. Det er videre antydet at
programmet vil gå over tre år, slik at totalt seks ungdommer vil motta økonomisk
støtte.

I utgangspunktet framstår det for nemnda som om gavemottakerne i dette tilfellet vil
være de utvalgte ungdommene, og ikke Hordaland AUF eller Hordaland arbeiderparti.
Dette kan kanskje stille seg annerledes om programmet styres av de nevnte fylkes-
partiorganisasjonene og/eller om det er en forutsetning med medlemskap i Hordaland
AUF for å kunne bli plukket til programmet. Da kan man se det slik at gaven
(ressursene som kommer fra Projects Abroad) gir Hordaland AUF/Hordaland Ap en
fordel som kan være et "bidrag" etter partiloven § 17 fjerde ledd, jf. § 19 tredje ledd.
Synspunktet vil da være at gaven gir Hordaland AUF mulighet til å framstå som
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en mer attraktiv ungdomsorganisasjon enn andre konkurrerende politiske
ungdomsorganisasjoner, og følgelig er det tale om en ressurstilførsel som det etter
hensynene bak partiloven vil være riktig at behandles som en gave/bidrag etter § 17.

For denne vurderingen kan det bli viktig hvordan programmet markedsføres —om det
markedsføres som et AUF program, og for AUF-ere, eller om det markedsføres bredt
mot alle ungdommer som deler de grunnverdiene som ligger bak Projects Abroad.

For spørsmålet om bidraget fra Projects Abroad er en gave til ungdommene eller til
partilagene, kan det videre være av interesse å se på formålet med
utenlandsoppholdet, og hva som eventuelt skjer etterpå hjemkomsten. Om
utenlandsoppholdet f.eks. har til formål å gi ungdommene opplæring som de etterpå
skal benytte til fordel for Hordaland AUF eller Ap, vil det være naturlig å se
partilagene som gavemottakere, men om det ikke er planen, stopper vel gaven hos
ungdommene.

Utfra opplysningene i brevet legger nemnda til grunn at programmet skal knyttes til
avdøde Tore Eikelands minne og at rektoren på hans tidligere videregående skole skal
inn i styringsgruppa. Begge deler markerer avstand til at programmet har som formål
å promotere AUF eller Arbeiderpartiet.

Etter nemndas vurdering framstår det følgelig —ut fra betraktningene foran —som fullt
mulig å organisere det skisserte programmet slik at det ikke vil være tale om
gave/bidrag til Hordaland AUF/Hordaland Ap.

Nemnda har, utfra den betraktning at dette kan organiseres slik at det neppe vil være
tale om en gave til partilag etter loven § 17, ikke funnet det nødvendig å drøfte
nærmere spørsmålet om Projects Abroad vil være en utenlandsk giver etter § 17 tredje
ledd bokstav b. Personen Dr Peter M. Slowe vil åpenbart være en utenlandsk giver,
men om ressursene kommer fra Projects Abroad i Norge, kan situasjonen være en
annen. Det vil bl.a. bero på om Projects Abroad er organisert som en juridisk person
registret i Norge.

Ut fra samme betraktning vedrørende spørsmålet om dette overhode bør anses som en
gave til et partilag, har nemnda heller ikke funnet det nødvendig å foreta en vurdering
av programmet i lys av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 om
ytringsfrihet, jf om denne problemstillingen i nemndas brev til advokat Elgesem 26.
august 2011 om utenlandske gaver til AUF/Utøya. Brevet vedlegges.

Denne uttalelsen har vært behandlet av en samlet nemnd i møte 7. september 2012, og
en enstemmig nemnd står bak synspunktene.
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