
KONTROLLKOMITÉTOLKNING KT-5-2021
Om habilitet etter etiske retningslinjer og Kontrollkomitéens tolkningsmyndighet av disse.
Vedtak utsendt 20.03.2021.

Henvendelse
Den 12.02.2021 mottok Kontrollkomitéen (KK) flere spørsmål om habilitet etter etiske

retningslinjer, sist revidert i 2018. Disse spørsmålene kom i forbindelse med ekstraordinært

landsstyremøte (LS) 20. mars der de etiske retningslinjene er foreslått revidert.

Spørsmålene vi mottok er som følger:

(1) Er det SST som helhet med eller uten medlemmer av ledelsen som avgjør

ledelsens habilitet? Kan f.eks. det andre medlemmet av ledelsen være

med i avstemningen om det første medlemmet av ledelsens habilitet?

(2) Hvor stor stemmeandel må til for å vurdere noen som inhabile?

(3) Er det mulig for LS å vedta at et mindretall kan vinne gjennom i en

habilitetsvurdering og da vedta at et medlem av f.eks. ledelsen er

inhabilt?

Kontrollkomiteens tolkning
Habilitet i saksbehandlinger i Grønn Ungdom er regulert av etiske retningslinjer kapittel

5.Habilitetsspørsmål. Dette kapittelet består av to punkter, 5.1 og 5.2:

5.1 Tillitsvalgte har selv ansvar for å reflektere over egen habilitet i saker de skal ta

del i forberedelsene eller behandlingen av, og man kan be organet som skal vurdere

saken om å vurdere ens habilitet. I tillegg kan man be organet vurdere ens annens

habilitet.

5.2 Om en tillitsvalgt eller en ansatt regner seg selv, eller blir vurdert inhabil, skal hen

trekke seg fra behandlingen av saken. Dette gjøres ved at man gir fra seg tale-,

forslags- og stemmerett under saksbehandlingen. I noen tilfeller bør det vurderes om

den tillitsvalgte bør forlate rommet.
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Har Kontrollkomitéen myndighet til å uttale seg i denne saken?

Dette reiser derimot spørsmålet om Kontrollkomitéen kan tolke disse spørsmålene da de er

regulerte av etiske retningslinjer og ikke av vedtektene. Tolkningsretten til KK er regulert av

vedtekt § 8.2 (markert som § 8.3 i dokumentet) som sier:

Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kun landsmøtet kan
overprøve kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i
saker som er innenfor eller angår komiteens mandat. (Vår utheving.)

Verken i vedtektene eller i etiske retningslinjer står det at Kontrollkomitéen har tolkningsrett
over etiske retningslinjer. Vi ser derfor til tidligere tolkninger for å se om de har etablert en
praksis vi kan bruke i dette tilfellet.

KT-2-1617 er den første tolkningen oss bekjent som vurderer habilitet. Denne tolkningen ble
vedtatt før etiske retningslinjer i 2018. Siden habilitet ikke var nevnt i Grønn Ungdoms
vedtekter og siden det ikke fantes noe annet dokument som vurderte habilitet den gangen,
vedtok KK at det var opp til det enkelte organ eller medlem å vurdere habilitet. Denne
tolkningen er derimot foreldet til fordel for etiske retningslinjer.

I tolkning KT-5-1617 valgte Kontrollkomitéen å behandle en sak som gjaldt økonomiske
retningslinjer selv om vedtektene ikke eksplisitt nevnte at dette var innenfor KKs mandat. KK
begrunnet beslutningen med at Arbeidsutvalget (tilsvarende Sentralstyret), som etter
vedtektene hadde ansvaret for tolkning av økonomiske retningslinjer, hadde valgt å spørre
Kontrollkomitéen om en tolkning, da saken gjaldt ett av deres medlemmer. Det finnes ingen
slike hensyn å ta i denne saken, og KT-5-1617 kan derfor ikke brukes som begrunnelse for
at KK skal tolke etiske retningslinjer i denne saken.

I tolkning KT-3-1718, publisert 24. mai 2018, valgte Kontrollkomitéen å tolke etiske
retningslinjer. Det ble ikke drøftet i denne tolkningen hvorvidt KK har rett til å tolke disse. Ved
Landsmøtet (LM) 23.–25. november 2018 ble det foreslått i vedtektsendringsforslagene F20,
side 53, og F34, side 54, å gi KK tolkningsrett over etiske retningslinjer. For å forstå
hensikten med vedtektsendringsforslagene ser vi til realiteten som følger med disse i
sakspapirene. Realiteten av forslagene var som følger:

F20 Innlemmer de etiske retningslinjene i KKs tolkningsrett. Det står ingenting i
hverken vedtektene eller de etiske retningslinjene om hvem som har tolkningsrett av
de etiske retningslinjene. Det mangler en rett til å overprøve en tolkning av de etiske
retningslinjene på landsmøtet.

F34 Det er i dag praksis at kontrollkomiteen har tolkningsrett på organisasjonens
retningslinjer. Forslaget stadfester denne praksisen. Forslaget gjelder altså alle
retningslinjer, i motsetning til F20 som bare gjelder de etiske.

Begge disse forslagene falt, se referatet sider 16 og 17. Vi regner det som at Landsmøtet
uttrykte at de ikke ønsket at KK skulle ha retten til å tolke verken etiske eller økonomiske
retningslinjer ved å stemme mot disse forslagene. Det kan være at LM ikke eksplisitt mente
KK ikke burde ha denne tolkningsretten over retningslinjene, men for eksempel mente det
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ikke hørte hjemme i vedtektene. Den enklere forklaringen trumfer derimot den mer
kompliserte og vi velger derfor likevel å tolke det som at LM ikke ville at KK skal ha denne
myndigheten. Da landsmøtet er høyeste organ etter § 4.1 i vedtektene og kan overprøve
Kontrollkomitéens tolkninger etter § 8.2 er denne nedstemmingen av disse forslagene å
regne som viktigere enn etablert praksis i Kontrollkomitéen.

Som følge av landsmøtet 2018 har derfor ikke Kontrollkomitéen tolkningsrett i saker som
gjelder etiske, eller, for den saks skyld, økonomiske retningslinjer. Dette er med unntak av
saker der retningslinjene er nevnt i vedtektene, og der en vedtektsak er avhengig av etiske
retningslinjer. Et eksempel på dette kan være en eksklusjonssak etter kapittel 11 i
vedtektene der eksklusjonen er begrunnet i retningslinjene.

Hvem har da tolkningsmyndighet over etiske retningslinjer?
§13.6 av vedtektene regulerer etiske retningslinjer. Der står det:

Landsstyret skal fastsette etiske retningslinjer som setter standard for hvordan
medlemmene i partiet opptrer seg imellom og utad, og som beskriver hvordan
konflikter og klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende for alle
medlemmer og ansatte i organisasjonen.

Da det er Landsstyret som fastsetter etiske retningslinjer, og Kontrollkomitéen ikke har
tolkningsmyndighet over disse, er det opp til Landsstyret selv å tolke etiske retningslinjer.
Dette kan gjøres blant annet på LS-møter eller gjennom hastevoteringer, regulert av vedtekt
§ 5.4. LS kan også velge andre løsninger, som f. eks. å delegere tolkningen til et annet1

organ. Spørsmål 1 og 2 i henvendelsen til KK må LS derfor eventuelt ta opp selv.

Spørsmål 3 reguleres etter vedtektene. § 13.6 gir som sagt Landsstyret myndighet til å
fastsette etiske retningslinjer, og da det ikke er noen vedtekt som bestemmer spesifikt at LS
ikke kan vedta punktene som nevnt i spørsmålet står det fritt til å gjøre dette.

Hvorvidt det er heldig at et organ som tar stilling til viktige politiske og organisatoriske saker,
og som til og med kan ekskludere enkeltmedlemmer, jf. vedtektene § 11.2, selv skal
bestemme og tolke egne habilitetsregler, herunder kontrollere sin egen habilitet, er det ikke
opp til Kontrollkomiteen å uttale seg om.

Konklusjon
Kontrollkomitéen kan ikke tolke etiske retningslinjer der det ikke gjelder en vedtektssak.
Landsstyret har derimot denne myndigheten. Det kan også vedta de endringene det ønsker
til etiske retningslinjer.

1 Se forøvrig KT-2-2021 som bestemmer at hastevedtak kan gjøres ved fysiske LS-møter.
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