
KONTROLLKOMITÉTOLKNING KT-3-2021 
Om innkalling til ekstraordinært landsmøte. Vedtak utsendt 02.03.2021. 
 

Henvendelse 
9. februar 2021 mottok Kontrollkomiteen to spørsmål om innkalling til ekstraordinært 

landsmøte (LM). Det første spørsmålet er om de politiske uttalelsene som skal behandles på 

LM må spesifiseres allerede i innkallingen som sendes ut 8 uker før åpningsdagen eller om 

det holder å ha «politiske uttalelser» som sekkebetegnelse i innkallingen, og at dette senere 

spesifiseres i sakspapirene som sendes ut 3 uker før åpningsdagen.  

 

Det andre spørsmålet er om det er mulig å sette opp alternative datoer i innkallingen, slik at 

gjennomføring av LM kan forskyves og tilpasses smittesituasjonen uten å måtte sende ny 

innkalling og sakspapirer i henhold til vedtektenes frister for dette. 

 

Kontrollkomiteens tolkning 

Må politiske uttalelser spesifiseres i innkallingen? 
Ekstraordinært landsmøte er regulert i vedtektene § 4.6: 

Landsstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte dersom det kreves av minst  
1 ⁄3 av fylkeslagene, 1 ⁄3 av medlemmene eller 2 ⁄3 av landsstyret. Ekstraordinært 
landsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Ellers gjelder 
samme regler som for ordinært landsmøte. 

 
Det følger av vedtektene at ekstraordinært LM bare kan behandle saker “som er nevnt i 
innkallingen”, og at de samme reglene gjelder for ekstraordinært LM som for ordinært LM for 
øvrig. Det avgjørende blir derfor hva som skal til for at en sak har vært “nevnt i innkallingen”, 
det vil si: Hvor spesifikk må en sak angis i innkallingen for at den skal kunne behandles? 
 
Formuleringen “nevnt” gir ikke mye veiledning, men trekker vel i retning av at det ikke stilles 
strenge krav til presisjon. Hva som skal med i innkallingen er nærmere regulert i vedtektene 
§ 4.3 hvor det står følgende: 

Ledelsen sender innkalling til Grønn Ungdoms medlemmer senest åtte uker før 
åpningsdagen. Innkallingen opplyser om tid, sted og krav for påmelding. Sakspapirer 
sendes til påmeldte delegater senest tre uker før åpningsdagen. 

 
Bestemmelsen sier ingenting om hvilke saker som må med i innkallingen for at LM skal 
kunne behandle dem.  
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I vedtektene § 4.5 er det listet opp en rekke saker som LM skal behandle: 

Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
Åpning av møtet  
Godkjenning av innkalling  
Godkjenning av møteregler  
Godkjenning av dagsorden  
Valg av møteledere  
Årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer Arbeidsplan  
Godkjenning av regnskap for foregående år  
Budsjett  
Resolusjoner  
Valg av valgkomité  
Valg av kontrollkomité  
Valg av sentralstyre  
Valg av delegater til MDGLM 

Landsmøtet skal i tillegg behandle øvrige saker meldt opp etter bestemmelsene i § 
4.4, samt vedtektsendringer i hvert oddetallsår. 

 
Heller ikke denne bestemmelse gir nevneverdig veiledning i hvor spesifikk en innkalling må 
være. Det forhold at vedtektene selv opererer med en sekkebetegnelse for politiske 
uttalelser, nemlig “Resolusjoner”, kan kanskje trekke i retning av at det ikke kan stilles 
strengere krav om spesifikasjon til innkallingen. Imidlertid er det av betydning at det ikke er 
mulig å presisere denne type saker i vedtektene som skal gjelde generelt for alle LM, noe 
som tilsier at dette ikke tillegges særlig vekt. 
 
Det må imidlertid legges til grunn at ekstraordinært LM ikke kan behandle øvrige saker meldt 
opp etter § 4.4, som åpner for oppmelding av saker inntil fire uker før åpningsdagen, 
ettersom disse ikke vil være “nevnt” i innkallingen. 
 
Kontrollkomiteen anser at hensikten bak § 4.6 er at medlemmene skal vite hvilke saker som 
behandles på et ekstraordinært LM, for å ha tilstrekkelig med informasjon og tid til å 
forberede seg. Da blir det et praktisk henseende om “Politiske resolusjoner” muliggjør dette. 
På den annen side vil det å spesifisere uttalelsene medføre at deler av organisasjonen ikke 
gis mulighet til å sende alternative resolusjoner ut over de som er nevnt i innkallingen. Dette 
kan virke begrensende på organisasjonsdemokratiet. 
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Tidligere LM-innkallinger har brukt formuleringer som “På LM skal vi bestemme hva som 
skal være våre politiske prioriteringer”, se blant annet innkalling til GULM 2020. Den 
foreliggende praksis for GM-innkallinger trekker altså i retning av at det ikke stilles strenge 
krav til spesifikasjon. 
 
For øvrig viser kontrollkomiteen til sin tidligere tolkningspraksis om at så lenge vedtektene 
ikke direkte utelukker en løsning som er vedtatt av et organ i GU, bør den som regel godtas, 
se KT-1-2021 og KT-4-1819. Selv om ikke innkallingen er vedtatt av noe “organ” i denne 
forstand og vekten av hensynet til valgfrihet vil bero på graden av representativitet og 
legitimitet, er den ønsket og initiert av sekretariatet. Så fremt ikke vedtektene utelukker den 
prosedyre man har lagt opp til, bør den respekteres med mindre gode grunner taler mot det. 
 
I mangel av andre holdepunkter i vedtektene, legger kontrollkomiteen til grunn at å behandle 
resolusjoner er én sak, som nevnt i § 4.5, og dermed også politiske uttalelser. En mer 
utdypet spesifisering er ikke nødvendig. 
 
Kan det settes opp alternative datoer for ekstraordinære LM?  
Innkalling til ekstraordinært LM behandles i §§ 4.3 og 4.6, som nevnt over. Paragraf 4.3 
nevner spesifikt at innkallingen må opplyse om tid. Det står imidlertid ikke hvor spesifikk 
tidsbenevningen må være.  
 
Vedtektene nevner ikke avlysning eller utsettelse av et innkalt ekstraordinært LM. 
Landsstyret kaller inn til ekstraordinært LM dersom det kreves i tråd med § 4.6. Derimot er 
det bare LM selv som har kompetanse til å heve møtet. Dersom en legger til grunn at det 
ikke er adgang for å avlyse eller utsette et ekstraordinært LM, vil dette derfor medføre at det 
må avholdes "skall-møter" for å oppnå dette. Det fremstår høygradig paragrafrytteri, 
ineffektivt og lite formålstjenlig. 
 
Man må også ta praktiske hensyn. En utsettelse av et LM kan medføre at flere medlemmer 
kan delta, eller under spesielle situasjoner, som en pandemi, muliggjøre at det kan avholdes 
i det hele tatt, jf. også § 13.1 som stadfester følgende:  

Alle medlemmer i Grønn Ungdom har rett til å være til stede ved arrangementer, 
inkludert styremøter, i Grønn Ungdoms regi.  
 

Kontrollkomiteen tolker da i sum ut fra dette at vedtektene gir rom for å nevne alternative 
tidspunkter i en innkalling til ekstraordinært LM slik situasjonen er nå, fordi en anser at det 
fortsatt oppfyller vedtektenes hensikt, at det sikrer reell påvirkningsmulighet for 
medlemmene, og at det tar praktiske hensyn. 
 
Det blir da også et spørsmål om hvordan man skal tolke innsendelsesfristene. Både §§ 4.3 
og 4.4 nevner at henholdsvis innkalling og sakspapirer må være tilsendt medlemmene før 
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https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2021/02/KT-1-2021-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fu-MJGkJy9A7irtLU4QUsxOcCSB0-3ao/view?usp=sharing


åpningsdagen. Hvis åpningsdagen endres, endres også fristen for utsendelse av 
sakspapirer? Kontrollkomiteen har her landet på at det mest naturlige er at en fortsatt åpen 
frist kan forskyves i tråd med åpningsdagen, mens en utgått frist ikke kan gjenåpnes. 
 

Konklusjon 
Kontrollkomiteen konkluderer med at «Politiske uttalelser» er tilstrekkelig konkret saksnavn i 
LM-innkallingen. 
 
Kontrollkomiteen konkluderer med at det er mulig å sette opp alternative datoer i 
innkallingen til ekstraordinært LM slik situasjonen er nå. Det avgjørende er at innkalling og 
sakspapirer sender på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt for å overholde fristene dersom en 
velger å avholde ekstraordinært LM på det tidligste tidspunktet. 
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