
 
  

 

 
E-post: Kontaktperson: Adresse: 
post@partilovnemnda.no Daniel Giske  Partilovnemnda 
Internett: Tlf. 22 24 68 73 Postboks 14 
www.partilovnemnda.no  6801 FØRDE 

 

 Dato: 12.06.2020  
 Vår referanse: 2019/7893/347 

 
 
ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING  
v/ Sindre Lysø 
sindre@auf.no      
 
 

Anmodning om omgjøring av vedtak om formell advarsel for brudd på 
partilovens frist for innberetning av bidrag mottatt i valgår 
 
Partilovnemnda vedtok 16. april 2020 formell advarsel til Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). 
Vedtaket var begrunnet med at AUF i fire tilfeller hadde brutt fristen for å innberette bidrag over 
10 000 kroner mottatt i perioden fra 1. januar til og med siste fredag før valgdagen i valgår, jf. 
partiloven § 18 nr. 4. For flere av bidragene var fristoversittelsen av betydelig lengde. I tillegg 
avsto Nemnda av nærmere angitte grunner fra å vedta sanksjon for forsinket innrapportering av 
et bestemt bidrag. 
 
Ett av de bidragene som AUF hadde innrapportert for sent og som vedtaket bygger på, kom fra 
Senter for Hav og Arktis.  

Merknader fra partileddet  

I e-post av 22. mai 2020 viser Sindre Lysø, generalsekretær i AUF, til at Senter for Hav og Arktis er 
en statlig aktør. Han ber derfor Partilovnemnda gjør «en vurdering på denne delen av vedtaket  
[av 16. april], slik at riktig faktum legges til grunn. 

Nemndas syn på saken  

Partilovnemndas vedtak kan ikke påklages. I praksis har den likevel sagt seg villig til å revurdere 
sine vedtak dersom de viser seg å bygge på avgjørende feil eller av andre tungtveiende grunner, 
jf. forvaltningsloven § 35 og partilovforskriften § 6-3 nr. 2.  

I den aktuelle delen av vedtaket av 16. april 2020 bygde Nemnda på AUFs egen – forsinkede – 
innmelding av en refusjon av 11 413 kroner for utlegg til reise mv. fra Senter for Hav og Arktis, 
som «bidrag» etter partiloven § 19 (2) bokstav i-m.  

Nemnda er imidlertid enig i at Senter for Hav og Arktis er et statsorgan underlagt Nærings- og 
fiskeridepartementet, jf. https://www.havarktis.no/om-oss. Det er dermed klart at beløpet ikke 
skulle ha vært innberettet etter de særlige reglene som gjelder i valgår, men medtas i den årlige 
økonomirapporten som offentlig støtte, jf. partiloven § 19 (1).  

På denne bakgrunn beklager Nemndas at denne delen av grunnlaget for vedtaket av 16. april 
2020 om formell advarsel er feil.  
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Feilen hefter imidlertid ved en svært liten del av de bidragene som var innrapportert for sent. 
Etter at beløpet fra Senter for Hav og Arktis er trukket fra, gjenstår forsinket innrapportering for i 
alt 250 000 kroner.  

På denne bakgrunn finner ikke Partilovnemnda grunn til å omgjøre konklusjonen om å ilegge AUF 
en formell advarsel. Den treffer derfor følgende  

vedtak: 

Vedtaket av 16. april 2020 om formell advarsel til AUF, opprettholdes. 

** 

Saken ble drøftet av Partilovnemnda i møte 12. juni 2020 og akseptert av alle fem møtende 
medlemmer, jf. partilovforskriften § 7-2 nr. 2.  
 
 
For Partilovnemnda      
 
 
Eivind Smith        Daniel Giske  
Leder         Sekretariatsleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, postmottak@kmd.dep.no 
Sentralpartiet 
 
 

mailto:postmottak@kmd.dep.no

