
KONTROLLKOMITÉTOLKNING KT-2-2021 
Om LS-1-21 er vedtaksdyktig. Vedtak utsendt 19.01.2021. 
 

Henvendelse 
3. januar 2021 innkalte Generalsekretær til årets første landsstyremøte: LS-1-21. I 

innkallingen forklarte hun at det ikke var mulig å sende ut sakspapirer innenfor vedtektenes 

frist på tre uker, men at Landsstyret (LS) likevel burde godkjenne dette. Kontrollkomiteen har 

meldt saken opp som en tolkning.  

 

Kontrollkomiteens tolkning 

Gjennomføringen av LS-1-21 reiser en rekke spørsmål i relasjon til vedtektene som vil 
behandles i det følgende. 
 
Foreligger det vedtektsbrudd? 
Det er for det første et spørsmål om det foreligger et brudd på en regel i vedtektene. I § 5.3 
står det at: 

Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1 ⁄2 av fylkeslagene 
representert i landsstyret eller sentralstyret krever det. I valgår møtes landsstyret 
minst tre ganger. Ledelsen kaller inn til ordinært landsstyremøte senest fem uker før 
møtet, sakspapirene sendes ut senest tre uker før møtestart. 

 
Av vedtektene følger det at innkallingen til ordinært LS skal sendes ut “senest fem uker før 
møtet”. LS-1-21 er planlagt gjennomført 29.–31. januar 2021. Fem uker før 29. januar 2021 
er 25. desember 2020. Innkallingen ble sendt ut 3. januar 2021. Dette er ni dager for sent i 
henhold til fem ukers-fristen. 
 
Videre følger det av vedtektene at sakspapirene skal sendes ut “senest tre uker før 
møtestart”. Tre uker før 29. januar 2021 er 8. januar 2021. 2. innkalling til LS-1-21 med 
sakspapirer ble sendt ut per e-post 17. januar 2021. Dette er også ni dager for sent. 
 
Konklusjonen er at det foreligger to vedtektsbrudd: fem ukers-fristen for innkalling og tre 
ukers-fristen for sakspapirer. 
 
Kan LS-1-21 godkjenne vedtektsbrudd? 
I e-posten fra Generalsekretær med innkalling til LS er det foreslått at LS godkjenner brudd 
på fristen for utsending av saksdokumenter. Spørsmålet er om LS har kompetanse til å 
godkjenne drift i strid med vedtektene.  



 
Det er ingen bestemmelse i vedtektene som åpner for at organer kan godkjenne drift i strid 
med vedtektene. Det er bare Landsmøtet som har kompetanse til å fatte vedtak om 
vedtekter, jf. § 4.5, og Kontrollkomiteen som har autoritativ tolkningsrett, jf. § 8.2. Formålet 
med vedtekter er å binde underliggende organer for på den måten å skape ryddige og 
stabile prosesser. 
 
Generalsekretærs forslag om godkjenning av vedtektsbrudd er forankret i praksis for 
protokollmerknad i organisasjonen hvor de enkelte organene har godkjent innkalling med en 
merknad i referatet om at innkalling eller sakspapirer kom for sent i henhold til vedtektenes 

frister. Blant annet har dette vært tilfellet for LS ved flere anledninger, slik som LS-2-19, 
LS-3-19 og LS-4-20. Heller ikke Kontrollkomiteens egne observatører til LS har 
tilsynelatende reagert på denne praksis under møtene. 
 
At det foreligger en praksis for protokollmerknad, og som ikke tidligere er blitt slått ned på av 
Kontrollkomiteen, kan imidlertid ikke være til hinder for at gjeldende komité – som i det 
vesentlige består av nye medlemmer – påpeker en vedtektsstridig praksis. Kontrollkomiteen 
har en rekke ganger konstatert at fast organisasjonspraksis i seg selv ikke er tilstrekkelig til å 
sette til side klar ordlyd i vedtektene, se senest KT-1-2021 med henvisning til KT-7-1718. 
 
Konklusjonen er at LS ikke har kompetanse til å godkjenne drift i strid med vedtektene. 
 
Er LS-1-21 vedtaksdyktig? 
Det neste spørsmålet er hvilken betydning vedtektsbruddene har for gjennomføringen av 
LS-1-21, nærmere bestemt om LS er vedtaksdyktig. I vedtektene § 5.4 står det at: 

Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og minst 
1 ⁄2 av delegatene er til stede. Utenom møtene kan landsstyret fatte hastevedtak per 
e-post. 

 
Det følger eksplisitt av vedtektene § 5.4 første punktum at LS bare er vedtaksdyktig når 
“møtet er innkalt i samsvar med vedtektene”. Vedtektene angir to regler om innkalling til LS: 
frist for innkalling og sakspapirer. Begge disse reglene er overtrådt i denne saken. Møtet er 
ikke innkalt i samsvar med vedtektene og LS-1-21 er derfor ikke vedtaksdyktig. 
 
Hva vil det si at LS-1-21 ikke er vedtaksdyktig? 
Det siste spørsmålet er hva det vil si at LS-1-21 ikke er vedtaksdyktig, nærmere bestemt 
hvilke saker som kan, og ikke kan, behandles på LS-1-21. 

https://drive.google.com/file/d/1JslNflQ4jNVO1PvfzeeR_fwk5gNqJz60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oNQRu_c_Go9-mAxwLfIH2fFctJtgJb14/view?usp=sharing


Den klare hovedregel er at innkalling til LS skal sendes ut senest 5 uker i forkant av møtet, 
og sakspapirer senest 3 uker, jf. vedtektene § 5.3. I vedtektene § 5.4 andre punktum står det 
imidlertid at LS utenom møtene kan fatte “hastevedtak” per e-post.  
 
Sammenhengen mellom §§ 5.3 og 5.4 tilsier at for saker hvor det ikke er mulig å sende ut 
innkalling eller sakspapirer innen fristene, men hvor det likevel er strengt nødvendig at disse 
behandles på førstkommende LS, er det adgang for en kortere frist uten at dette er i strid 
med vedtektene. Hensynene til representativitet, enkeltmedlemmers muligheter for å påvirke 
LS og grundig behandling tilsier at det klart er bedre at en viktig politisk sak behandles på et 
fysisk LS enn per e-post. 
 
Dette må imidlertid begrenses til de saker hvor det ikke er mulig å utsette behandlingen til 
neste ordinære LS. Dette innebærer derfor at LS-1-21 bare har vedtakskompetanse i viktige 
politiske og organisatoriske saker som det er strengt nødvendig at behandles og som ikke 
kan utsettes. 
 
Generalsekretær har opplyst for Kontrollkomiteen at det er tre oppmeldte vedtakssaker til 
LS-1-21 som etter hennes syn kvalifiserer som “hastesaker”. Det gjelder for det første 
endringsforslag til MDGs arbeidsprogram. Dette må behandles før MDG sender ut 
sakspapirer til sitt landsmøte 4. februar. For det andre haster det å vedta landbrukspolitisk 
plattform og for det tredje en politisk uttalelse om barnevern. Både landbrukspolitisk 
plattform og uttalelse om barnevern kan få betydning for hvilke endringsforslag til MDGs 
arbeidsprogram som vedtas. 
 
Kontrollkomiteen er ikke et politisk organ, og vil derfor ikke vurdere “nødvendigheten” av å 
vedta disse politiske sakene. Vi konstaterer at det løper en frist til 4. februar som Grønn 
Ungdom ikke vil rekke dersom sakene om endringsforslag, landbrukspolitisk plattform og 
politisk uttalelse om barnevern utsettes. Generalsekretær har gitt en saklig begrunnelse for 
hvorfor hovedregelen om frister for innkalling og sakspapirer etter § 5.3 tredje punktum ikke 
gjelder i disse sakene, og at man i stedet må behandle dette som hastesaker etter § 5.4 
andre punktum. Kontrollkomiteen er enig med Generalsekretær i at saken om revidering av 
etiske retningslinjer ikke er å anse som en hastesak. 
 
For ordens skyld presiserer Kontrollkomiteen at regelen i § 5.4 første punktum om vilkår for 
at LS er “vedtaksdyktig”, retter seg mot vedtakssaker. Den er derfor ikke til hinder for at 
LS-1-21 behandler orienterings- eller diskusjonssaker så fremt det ikke fattes vedtak som 
ikke tilfredsstiller de krav som Kontrollkomiteen har fremhevet for “hastevedtak” etter § 5.4 
andre punktum. 
 

Konklusjon 
Kontrollkomiteen konkluderer med at LS-1-21 ikke er vedtaksdyktig utenom i hastesaker. 


