
KONTROLLKOMITÉTOLKNING KT-4-2021
Om fylkesdelegater til ekstraordinært landsmøte (LM). Vedtak utsendt 07.03.2021.

Henvendelse
1. mars 2021 mottok Kontrollkomiteen spørsmål om fylkeslagene kan sende de samme

delegatene til ekstraordinært LM som de som ble valgt på fylkeslagenes ordinære årsmøter

høsten 2020, eller om fylkeslagene må avholde ekstraordinære årsmøter for å velge nye

delegater.

Kontrollkomiteens tolkning
Ekstraordinært LM 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 dette at de samme reglene i utgangspunktet gjelder for ekstraordinært LM som
for ordinært LM. Hvem som kan delta på ordinært LM er regulert i vedtektene § 4.2:

Landsmøtet består av fylkesdelegater og sentralstyret. Landsstyret vedtar det
samlede antallet delegater. Hvert fylke får minst 3 delegater, før resterende delegater
fordeles proporsjonalt etter fylkeslagenes del av den betalende medlemsmassen per
1.9. inneværende år. Kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett på
møtet. Miljøpartiet De Grønne og Grønne Studenter kan sende to observatører hver.

Valg av fylkesdelegater reguleres av vedtektene § 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.

Det følger av denne bestemmelse at det er fylkeslagenes årsmøter som skal velge
fylkesdelegater til LM “inneværende år”.

Ordlyden i “inneværende år” trekker isolert sett i retning av at fylkesdelegatene som velges
på årsmøtet bare kan representere fylkeslaget samme år som årsmøtet ble avholdt.

Dette kan imidlertid være uheldig. Formålet bak å avholde ekstraordinære LM er nettopp å
kunne fatte viktige politiske og organisatoriske vedtak når det ikke er tid til å vente til neste
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ordinære LM. Dersom ekstraordinært LM betyr at samtlige fylkeslag må avholde
ekstraordinære årsmøter vil dette medføre mye arbeid, og dermed i vesentlig grad begrense
de faktiske mulighetene for å kunne innkalle til ekstraordinære LM. LM er Grønn Ungdoms
høyeste organ, jf. vedtektene § 4.1, og også det organ med bredest representasjon, jf.
vedtektene § 4.2. Av hensyn til representativitet, legitimitet, demokrati og tillit er det viktig at
saker av stor betydning og som fortjener LM-behandling, får det. Dersom det å avholde
ekstraordinært LM blir uforholdsmessig vanskelig kan dette igjen resultere i at fylkeslagene,
medlemmene eller LS avstår fra å benytte denne muligheten, og i stedet fatte disse
beslutningene i lavere organer med smalere representasjon. Hensynet til
organisasjonsdemokratiet taler derfor med styrke for å tolke “inneværende år” i vedtektene §
10.2 utvidende til å omfatte perioden mellom to årsmøter (årsmøtesesong).

Av vesentlig betydning er det også at dersom fylkeslagene må avholde ekstraordinære
årsmøter hver gang det kalles inn til ekstraordinært LM, er det risiko for at fylkeslagene kan
komme til til å bryte standardvedtektene for lokal- og fylkeslag. Av standardvedtektene § 4.3
fremgår det at de samme vedtekter gjelder for ekstraordinære årsmøter som for ordinære
årsmøter. Videre følger det av standardvedtektene § 3.1 at årsmøte skal avholdes “senest
seks uker før Grønn Ungdoms landsmøte”. Til sist følger det av standardvedtektene § 3.2 at
innkalling skal sendes ut “senest tre uker før møtestart”, jf. også nasjonale vedtekter § 10.4.
Sammenholdt innebærer dette at innkalling til årsmøte må skje senest 9 uker før LM.

Selv om fylkeslagene kan ha egne vedtekter forutsatt at disse ikke er i strid med gjeldende
vedtekter for Grønn Ungdom i Norge, jf. nasjonale vedtekter § 10.5, må det kunne legges til
grunn at de færreste av fylkeslagene har vedtatt avvikende ordninger for innkalling til
årsmøter enn det som følger av standardvedtektene. Ettersom innkalling til ekstraordinært
LM skal sendes ut senest 8 uker før åpningsdagen, jf. nasjonale vedtekter § 4.3, vil dette
innebære at innkallingen må sendes ut enda tidligere enn det for følger av vedtektene,
dersom fylkeslagene skal klare å overholde fristene for innkalling til årsmøte. Selv om
nasjonale vedtekter er overordnet lokale vedtekter, har det formodningen mot seg at
nasjonale vedtekter legger opp til en ordning med høy risiko for at fylkeslagenes vedtekter
ikke kan overholdes, særlig når de nasjonale vedtektene selv forutsetter at fylkeslagene skal
ha vedtekter, i tillegg til å slå fast at fylkeslagene er bundet av standardvedtektene dersom
ikke annet er fastsatt, jf. nasjonale vedtekter § 10.5. Videre vil det være lite heldig for
legitimiteten og medlemmenes tillit til årsmøtet at de prosessuelle reglene i vedtektene
brytes, noe som igjen vil kunne svekke tilliten og legitimiteten til LM, Grønn Ungdoms
høyeste organ, jf. nasjonale vedtekter § 4.1.
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Vedtektenes regler om delegatnøkkel er relativt nye og kom inn i vedtektene på LM2019. Før
dette hadde alle ordinære medlemmer møterett til LM. I sammenheng med denne store
vedtektsendringen ble ordlyden i § 10.2 endret til slik den lyder i dag. Om realiteten bak
forslaget (F8) skriver forslagsstiller, som var Sentralstyret, følgende, se sakspapirer til
LM2019 s. 36:

Legger opp til at fylkeslagene velger delegater til landsmøtet på årsmøtet sitt.

Kommentaren i sakspapirene gir begrenset veiledning over foreliggende tolkningsspørsmål.
Om noe kan vel formuleringen “landsmøtet” i bestemt entallsform trekke i retning av at
fylkesdelegatene bare skulle ha myndighet til å representere for ett LM om gangen.

I Grønn Ungdoms standardvedtekter for lokal- og fylkeslag er valg av fylkesdelegater
regulert i § 3.4:

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
(...)
[Kun for fylkeslag: Valg av landsstyrerepresentant og vara, samt delegater til
Grønn Ungdoms landsmøte inneværende år]
(...)

Også standardvedtektene benytter uttrykket “inneværende år”. Også denne bestemmelsen
ble endret på LM2019. Om forslaget (F9) skriver forslagsstiller, også denne gang
Sentralstyret, følgende om forslagets realitet, se sakspapirer til LM2019 s. 37:

Legger opp til at fylkeslagene velger delegater til landsmøtet på årsmøtet sitt.

I kommentarene til både F8 og F9 står det for øvrig at forslaget må ses i sammenheng med
forslag F1 som var et av flere alternative forslag om å innføre delegatnøkkel. I kommentaren
til F1 skriver forslagsstiller (Sentralstyret), se sakspapirer til LM2019 s. 27:

Oppretter delegatnøkkel for landsmøtet for å ha litt mer kontroll på antall deltagere og
gjøre en rettferdig fordeling av antallet delegatplasser.

Heller ikke denne uttalelsen gir særlig veiledning. Det forslaget LM2019 endte med å vedta
var forslag F2. Her har forslagsstiller skrevet følgende om realiteten, se sakspapirer til
LM2019 s. 28:

Oppretter delegatnøkkel for landsmøtet for å ha litt mer kontroll på antall deltagere og
gjøre en rettferdig fordeling av antallet delegatplasser. Setter ikke et fast delegattall,
men lar dette være opp til landsstyret å vedta hvert år. Delegatplassene fordeles etter
fjorårets betalende medlemsmasse.
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Kommentaren er mer utfyllende, men heller ikke denne gir særlig veiledning for
tolkningsspørsmålet i denne saken.

Etter dette konstaterer Kontrollkomiteen at problemstillingen om delegater til ekstraordinært
LM i det hele tatt synes oversett da delegatnøkkel ble innført på LM2019.

Ettersom ordningen med delegatnøkkel er forholdsvis ny er det heller ingen
organisasjonspraksis av betydning for tolkningsspørsmålet.

Med dette står Kontrollkomiteen overfor et avveiningsspørsmål. På den ene siden har en det
forhold at den mest naturlige forståelsen av vedtektenes ordlyd tilsier at fylkesdelegatene
bare har myndighet til å representere fylkene sine samme år som årsmøte ble avholdt. Dette
har betydelig vekt. Ordlyden er det sentrale tolkningsmomentet ved enhver tolkning og er
også den medlemmene har å forholde seg til. Sakspapirer og tidligere tolkningsuttalelser fra
Kontrollkomiteen er gjennomgående mindre tilgjengelige for medlemmene. Hensynet til
forutberegnelighet og vedtektenes tilgjengelighet taler for å legge den mest ordlydsnære
tolkningsalternativet til grunn.

Videre kan hensynet til representativitet og legitimitet tale for at fylkesdelegater vedtas så
nærme LM som mulig. Dersom det avholdes ekstraordinære årsmøter i fylkeslagene i
forkant av ekstraordinært LM vil fylkesdelegatene i så fall ha et sterkt mandat til å fatte
vedtak av særlig stor betydning for organisasjonen.

På den annen side taler gode grunner for at samme delegatnøkkel bør legges til grunn for
ekstraordinære LM som for ordinære. For det første tilsier sakspapirene til LM2019 at
ordvalget i § 10.2 ikke var nøye gjennomtenkt. Dette svekker vekten av ordlyden.

For det andre bestemmer vedtektene § 4.6 at de samme regler gjelder for ekstraordinært LM
som for ordinært LM. Dette taler mot at det bør gjøres omfattende endringer i
delegatnøkkelen.

For det tredje gir det dårlig sammenheng i vedtektene dersom ekstraordinære årsmøter i
fylkeslagene skal velge fylkesdelegater for “inneværende år”. Da reiser det seg spørsmål om
ordinære årsmøter må velge nye fylkesdelegater når et ekstraordinært årsmøte allerede har
valgt delegater for året.

For det fjerde legger Kontrollkomiteen vesentlig betydning på at noe av formålet med å
avholde ekstraordinære LM kan svekkes dersom alle fylkeslagene må avholde
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ekstraordinære årsmøter hver gang det innkalles til ekstraordinært LM. De tungtveiende
hensyn som Kontrollkomiteen har redegjort for ovenfor, herunder organisasjonsdemokratiet,
taler med styrke for å tolke “inneværende år” i § 10.2 utvidende til å omfatte perioden mellom
to årsmøter (årsmøtesesong).

For det femte har det klart formodningen mot seg at vedtektene legger opp til en ordning
med høy risiko for at fylkeslagenes vedtekter ikke kan overholdes. Dette vil svekke
legitimiteten og tilliten til årsmøtene, fylkesdelegatene og LM i seg selv, og må derfor
tillegges avgjørende vekt.

Kontrollkomiteen har etter dette kommet til at samme delegatnøkkel som for LM2020 kan
anvendes på ekstraordinært LM.

Konklusjon
Kontrollkomiteen konkluderer med at fylkeslagene kan sende de samme delegatene til
ekstraordinært LM som de som ble valgt på fylkeslagenes årsmøter høsten 2020.
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