Dato: 26.11.2021
Vår referanse: 2021/3796/347

Arbeidernes Ungdomsfylking
Sindre Lysø
sindre@auf.no

Bidrag fra Dansk Ungdoms Fellesråd
I e-post av 25. juni 2021 spør Sindre Lysø, generalsekretær i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), om
partiloven § 17 a andre ledd bokstav b står i veien for at AUF kan motta et bidrag på kr. 81 032,fra Dansk Ungdoms Fellesråd. Dansk Ungdoms Fellesråd er en paraplyorganisasjon for frivillighet,
og AUF søkte om støtte for å dekke deltagelse fra AUFs søsterorganisasjoner i Danmark (DSU) og
Sverige (SSU) på AUFs sommerleir i august 2021. Lysø presiserer at støtten ikke gjelder dekning
av egen partiaktivitet.
For å være på den sikre siden ble beløpet innrapportert som bidrag i valgår.
Lysø skriver at AUF kunne ha omgått regelverket ved å be Dansk Ungdoms Fellesråd om å betale
pengene direkte til DSU og SSU, slik at disse i stedet for å få dekket oppholdet av AUF, selv
dekket utgiftene til deltakelse. Valget av fremgangsmåte er imidlertid uten betydning for
bidragets formål, som er å ivareta AUFs arbeid med å bygge relasjoner mellom
søsterorganisasjoner på tvers av land. Det vil ettes Lysøs syn være urimelig om AUF som politisk
organisasjon skulle være avskåret fra å søke midler til slikt arbeid.
Partilovnemndas syn på saken
Dansk Ungdoms Fellesråd er utvilsomt en juridisk person som er registrert i utlandet. Det
rettslige utgangspunktet vil derfor være at bidraget derfra omfattes av forbudet i partiloven § 17
a andre ledd bokstav b mot å motta støtte fra utlandet.
Bidraget er imidlertid mottatt som ledd i internasjonalt samarbeid mellom politiske partier,
derunder ungdomsorganisasjoner, og må dermed bedømmes på omtrent samme måte som de
utenlandske bidragene til Norges Kommunistiske Parti og Unge Høyre som Partilovnemnda
behandlet våren 2021, se vedtak av 28. juni for henholdsvis NKP (ref. 2020/14460/347) og Unge
Høyre (ref. 2020/14460/347). Partiloven § 17 a andre ledd bokstav b kan altså ikke tolkes slik at
det var forbudt for AUF å motta det aktuelle bidraget fra Dansk Ungdoms Fellesråd.
Det sistnevnte bidraget har også felles med de to sakene fra juni 2021 at det etter det opplyste
ikke var gitt for eller brukt til andre formål enn slikt samarbeid. Partilovnemnda presiserer for
ordens skyld at partiloven § 17 a andre ledd bokstav b står i veien for utenlandsk støtte til
virksomhet som ikke har direkte sammenheng med møtevirksomhet mv. som ledd i
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internasjonalt samarbeid mellom politiske partier. Dette gjelder både bidrag til partienes egen
virksomhet i Norge og bidrag i form av f.eks. studiereiser som ikke kan henføres under slik
møtevirksomhet.
**
AUF i sin tid ble varslet om at saksbehandlingen ville trekke noe ut i tid, men Partilovnemnda
beklager at saken i dette tilfellet har blitt liggende vesentlig lengre enn det da var grunn til å
regne med.
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