
KONTROLLKOMITÉTOLKNING KT-1-2021 
Om hvem som kan møte i landsstyret som representant for fylkeslagene. Vedtak utsendt 
14.01.2021. Endret redaksjonelt 22.01.2021. 
 

Henvendelse 
Den 24.11.2020 mottok Kontrollkomiteen et spørsmål om hvorvidt andre medlemmer enn 

fylkesrepresentantene og varaer valgt etter vedtektene kan representere fylkeslaget sitt i 

Landsstyret (LS). 

 

Kontrollkomiteens tolkning 

Kontrollkomiteen leser spørsmålet slik at det særlig siktes til de tilfeller hvor en 
fylkesrepresentant på kort varsel midlertidig forhindres fra å stille til LS. 
 
Landsstyrets sammensetning og valg til LS er regulert i vedtektene på følgende måte:  

§ 5.2 Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til § 10.2. 
Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.  

 
§ 10.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges to representanter og to nummererte 
vararepresentanter til landsstyret, samt fylkesdelegater til Grønn Ungdoms landsmøte 
inneværende år. 

 
Etter vedtektene er det fylkesårsmøtet sin oppgave å velge representanter og 
vararepresentanter til LS. Når en fylkesrepresentant er forhindret fra å møte i LS, er det 
vararepresentanten som skal møte istedenfor. Dersom vararepresentanten også er 
forhindret fra å møte, risikerer fylkeslaget å stå uten representasjon. 
 
Dersom LS-representanter eller vararepresentanter blir varig fraværende kort tid etter 
årsmøtet, for eksempel på grunn av sykdom, flytting eller utmelding, vil det være et behov for 
å supplere representasjonen før neste ordinære årsmøte. Dette er det tatt høyde for i 
standardvedtektene for lokal- og fylkeslag kapittel 4: Ekstraordinært årsmøte, som lyder: 

§ 4.1 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner dette nødvendig.  
 

§ 4.2 Dersom minst 1/6 av medlemmene av GU[X] krever det, har styret plikt til skriftlig å 
innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte.  

 
§ 4.3 Ved ekstraordinære årsmøter gjelder de samme vedtektene som for ordinære årsmøter. 

 



Fylkesstyret har kompetanse til å innkalle til ekstraordinært årsmøte, jf. standardvedtektene 
§ 4.1. Utover dette gjelder imidlertid de samme vedtektene for ekstraordinære årsmøter som 
for ordinære, jf. § 4.3. Dette innebærer blant annet at innkalling skal sendes ut senest tre 
uker før møtestart, jf. § 3.2. Ekstraordinært årsmøte vil derfor ikke kunne avhjelpe den 
situasjon at fylkeslaget risikerer å stå uten representasjon i LS som følge av frafall på kort 
varsel. 
 
En naturlig språklig forståelse av nasjonale vedtekter sammenholdt med standardvedtektene 
synes derfor å være at dersom både representant og vararepresentant er forhindret fra å 
delta, vil fylkeslaget stå uten representasjon i LS. 
 
Fylkeslag kan imidlertid ha egne vedtekter, herunder andre løsninger enn det som følger av 
standardvedtektene, så fremt de ikke strider med gjeldende vedtekter for Grønn Ungdom i 
Norge, jf. nasjonale vedtekter § 10.5 første punktum. Følgelig er det åpning for at fylkeslag 
fastsetter andre ordninger enn de som følger av standardvedtektene for å avhjelpe det 
problem som denne saken gjelder. Kontrollkomiteen viser i denne forbindelse til sin tolkning i 
KT-4-1819 hvor det ble godtatt at et fylkeslag kunne vedta en ordning med rullerende 
LS-representanter. Forutsetningen var i så fall at det til enhver tid fantes kun én 
LS-representant og én vararepresentant. Ettersom vedtektene den gang kun tillot én 
representant per fylke, vil det ved en videreføring av prinsippet til enhver tid være tillatt med 
to representanter og to vararepresentanter, jf. § 10.2.  
 
Tolkningsresultatet i KT-4-1819 lå et stykke unna en naturlig språklig forståelse av 
vedtektenes ordlyd. Kontrollkomiteen la imidlertid avgjørende vekt på at det var “mulig” å 
forstå § 10.2 slik at det bare kunne være én representant for hvert fylkeslag til stede under 
LS, men at fylkeslaget ellers sto fritt til å bestemme hvem som skulle representere dem. 
KT-4-1819 kan tas til inntekt for at så fremt ikke vedtektenes ordlyd direkte utelukker en 
løsning som et fylkeslag har vedtatt, især årsmøtet, bør den som regel godtas. 
 
Tilsvarende som i KT-4-1819, bemerker Kontrollkomiteen at selv om den mest naturlige 
fortolkning av ordlyden i § 10.2 tilsier at det er årsmøtet som velger bestemte personer til å 
representere fylkeslaget i LS, utelukker ikke bestemmelsen eksplisitt at fylkesstyret kan 
supplere LS-representasjonen ved midlertidig frafall. Frafall på kort varsel synes i det hele 
tatt ikke å være regulert i vedtektene. 
 
På LM2017 ble det foretatt en omfattende og helhetlig revisjon av vedtektene med fokus på 
forenkling og forkorting. 2016-vedtektenes 2305 ord ble redusert til 2017-vedtektenes 1900 
ord – en reduksjon på 405. I 2017-vedtektenes kapittel 10 var reduksjonen på 82 ord 
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sammenlignet med 2016-vedtektenes tilsvarende kapittel 11. Vedtektsreformen medførte at 
flere detaljerte regler ble tatt ut av vedtektenes ordlyd uten at forslagsstillerne til 
vedtektsendringer i sakspapirene eller LM i referatet fra LM2017 redegjorde nærmere for 
hvilken betydning disse endringene skulle ha for den praksis som hadde utviklet seg i 
organisasjonen på bakgrunnen av vedtektenes detaljerte bestemmelser. 
 
Hvilken betydning 2016-vedtektenes ordlyd har for tolkningen av gjeldende vedtekter vil etter 
dette bero på en konkret vurdering. Det er det for det første relevant om det er kommet 
signaler fra LM – enten i sakspapirer eller ved senere vedtektsendringer – om at man ønsket 
å fravike den regel som fremgikk av 2016-vedtektene. Dersom ordlyden i gjeldende 
vedtekter klart strider med ordlyden i 2016-vedtektene, må gjeldende vedtekter naturligvis gå 
foran. For det andre er det relevant om den praksis som hadde utviklet seg på bakgrunn av 
de tidligere vedtektene er videreført, altså om gjeldende organisasjonspraksis har forankring 
i tidligere vedtekter. For det tredje er det relevant om den regel som fremgikk eksplisitt av 
tidligere vedtekter har gode grunner for seg; om den er egnet til videreføring. 
 
2016-vedtektenes § 11.2 (nåværende § 10.2) lød slik: 

§ 11.2 På årsmøtet til fylkeslag må det velges en representant og en vararepresentant til 
landsstyret for ett år av gangen. Ved frafall av lagets landsstyrerepresentant rykker 
vararepresentant opp som landsstyrerepresentant. Ved frafall av lagets vararepresentant 
velger lagets styre en ny vararepresentant blant styrets faste medlemmer. 
Landsstyrerepresentanter er fylkets leder, med nestleder som vara, eller én av talspersonene, 
med den andre talspersonen som vara, der fylkesstyret ikke har vedtatt noe annet. 

 
Tidligere fremgikk det eksplisitt av vedtektene at fylkesstyret hadde kompetanse til velge en 
midlertidig representant til LS blant styrets faste medlemmer dersom både representant og 
vararepresentant frafalt. Med “faste medlemmer” forstås alle styreverv utenom vara. På 
LM2017 ble det i forslag til vedtektsendring F37 foreslått å korte ned § 11.2 (nåværende § 
10.2) til én setning slik bestemmelsen lyder nå. Om forslagets realitet skriver forslagsstiller 
at: “Korter ned kapittelet slik at det ikke er så detaljert.” F37 ble vedtatt av LM, se referat fra 
LM2017. 
 
Kontrollkomiteen tolker sakspapirene slik at LM ikke tok sikte på noen endring av 
organisasjonens praksis. Den tidligere ordlyden i § 10.2 er også i tråd med det 
Kontrollkomiteen har fått opplyst av Generalsekretær er vanlig praksis nå. Nemlig at 
fylkesstyret velger hvem som skal reise, dersom hverken representantene eller varaene kan 
delta. Dette har typisk forekommet ved sykdom og/eller når representanter er utilgjengelige 
en LS-helg grunnet jobb, eksamen eller andre tilsvarende kollisjoner. Det har verken i 
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sakspapirer eller senere vedtektsendringer kommet signaler fra LM om at man har ønsket å 
fravike den tidligere praksis. 
 
Det bør også knyttes noen bemerkninger til Kontrollkomiteens tolkning i KT-7-1718. I denne 
saken var det et spørsmål om hvorvidt et varamedlem til fylkesstyret kunne rykke opp som 
fast ordinært medlem uten å erstatte et annet ordinært medlem etter vedtak av fylkesstyret. 
Her slo Kontrollkomiteen fast at til tross for at det forelå en praksis for at fylkes- og 
lokallagsstyrer hadde supplert seg selv, fantes det ingen slik adgang etter vedtektene. 
Kontrollkomiteen stadfestet på s. 2 at: 

Det er prinsipielt lagt fast at det er medlemmene som velger hvem som skal styre. Dersom 
styret kunne endret sin egen sammensetning, ville dette svekket tilliten til årsmøtet og 
medlemmene. I tillegg har årsmøtet valgt varamedlemmer, og således tatt høyde for 
eventuelle endringer i styrets sammensetning. I tillegg har fylkeslaget mulighet til å kalle inn til 
et ekstraordinært årsmøte. 

 
Kontrollkomiteens tolkning i KT-7-1718 viser at klar ordlyd i vedtektene ikke kan tilsidesettes 
av fast organisasjonspraksis alene. Dens prinsipielle uttalelser om årsmøtets autoritet på 
dette området har, slik Kontrollkomiteen ser det, overføringsverdi for tilfellet der det er snakk 
om representanter til LS. Dette innebærer at det ikke er adgang for at fylkesstyret 
bestemmer varige endringer i LS-representasjon, for eksempel at styret bytter ut 
representanten med en annen person på permanent basis. Slike endringer må fremdeles ha 
forankring i et vedtak fattet av fylkesårsmøtet, med mindre årsmøtet selv har fastsatt andre 
og mer fleksible regler i fylkeslagets egne vedtekter, jf. KT-4-1819, og disse ikke strider med 
nasjonale vedtekter, jf. § 10.5 første punktum. 
 
Det er imidlertid noen sentrale forskjeller i KT-7-1718 og foreliggende sak. Den 
organisasjonspraksis som er relevant i denne saken har tidligere hatt utvetydig forankring i 
vedtektene. Det følger av sakspapirene at LM2017 gjennom vedtakelse av F37 ikke tok sikte 
på noen realitetsendring på dette punkt. Slik Kontrollkomiteen ser det, har ikke KT-7-1718 
avgjørende betydning for tolkningen av det vedtektsspørsmål som denne saken gjelder, 
nemlig midlertidig supplering av LS-representasjon ved frafall. 
 
En regel om at fylkesstyret kan velge hvem som skal representere fylkeslaget i LS når både 
representant og vara er forhindret fra å delta vil effektivt avhjelpe den uheldige konsekvens 
at et fylkeslag risikerer å stå uten representasjon som en naturlig språklig forståelse av 
vedtektene kunne tilsi. LS er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter, og skal 
ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker, jf. § 5.1. Det er uheldig for LS’ tillit og 
legitimitet dersom ikke alle organisasjonens medlemmer – og fylkeslag – er representert. 
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Herunder bør det vektlegges at reglene om geografisk representasjon i LS har til formål 
utjevne styrkeforholdene mellom fylkeslagene. 
 
Det er heller ikke til å stikke under stol at mange av organisasjonens medlemmer befinner 
seg i en livsfase med høy mobilitet både psykisk og fysisk, og hvor det kan måtte gjøres 
endringer i styresammensetninger og representasjon på kort varsel. Praktiske løsninger med 
grunnlag i effektivitetshensyn tilsier at det bør være adgang til fleksible regler såfremt de ikke 
er i direkte strid med vedtektenes ordlyd. 
 
Kontrollkomiteen er etter dette kommet til at det er adgang for at fylkesstyret kan fatte vedtak 
om midlertidig supplering av LS-representasjon når både representant og vararepresentant 
er forhindret fra å delta. Komiteen legger avgjørende vekt på fast organisasjonspraksis, 
tidligere vedtekter og LM-sakspapirer, og at en slik regel har gode grunner for seg. 
 

Konklusjon 
Kontrollkomiteen konkluderer med at fylkesstyret kan velge hvem fra styrets faste 
medlemmer som skal representere fylkeslaget på LS, dersom både representant og begge 
vara er forhindret fra å delta. 


