
KONTROLLKOMITÉTOLKNING KT-6-2021
Om kontrollkomiteen kan innstille på vedtak i landsstyret om revisjon av kapittel 7 i
økonomiske retningslinjer. Enstemmig vedtatt. Vedtak utsendt 07.10.2021.

Henvendelse
Den 23.09.2021 ble lederen av kontrollkomiteen kontaktet av generalsekretær i forbindelse

med revisjon av økonomiske retningslinjer. Bakgrunnen er at økonomiske retningslinjer

punkt 1.5 bestemmer at kapittel 7 om lønn og godtgjørelser bare kan revideres av

landsstyret etter innstilling fra kontrollkomiteen. Spørsmålet er om kontrollkomiteen har

kompetanse til å innstille på revisjon av økonomiske retningslinjer, og hvilke konsekvenser

manglende innstilling fra kontrollkomiteen har for landsstyrets revisjonskompetanse.

Kontrollkomiteen har selv meldt saken opp som en tolkning.

Kontrollkomiteens tolkning
Har kontrollkomiteen kompetanse til å innstille på revisjon av økonomiske retningslinjer?
I økonomiske retningslinjer punkt 1.5 står det at:

Kapittel 7 om lønn kan bare revideres av landsstyret etter innstilling fra
kontrollkomitéen.

Etter ordlyden er det et vilkår for at landsstyret skal kunne revidere økonomiske retningslinjer
kapittel 7 at kontrollkomiteen vedtar en innstilling (et forslag) om dette.

Generalsekretær har forklart for kontrollkomiteen at landsstyret har behov for at noen
forbereder saken. Blant annet bør det hentes innspill fra ledelsen, sentralstyret og de ansatte
som retningslinjene direkte angår. Deretter må denne informasjonen bearbeides, før det til
slutt må vurderes om det er grunn til å gjøre noen endringer. I så fall må det formuleres et
forslag som landsstyret kan ta stilling til. Som regel er det sentralstyret som forbereder saker
til landsstyret, men når det gjelder lønn og godtgjørelse har det som regel vært vanskelig for
sentralstyret å innstille ettersom mange av medlemmene har vært inhabile. Derfor har
landsstyret i stedet delegert denne oppgaven til kontrollkomiteen som oppfattes som et mer
“nøytralt” organ.

Selv om en slik ansvarsfordeling kan ha gode grunner for seg, reiser saken en rekke
vanskelige spørsmål både hva gjelder landsstyrets og kontrollkomiteens kompetanse.
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Kontrollkomiteens kompetanse er regulert i vedtektene § 8.3 [som vel skal være § 8.2]
vedtatt på landsmøtet i 2019:

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.

Revisjon av økonomiske retningslinjer er klart nok ikke et “vedtektsspørsmål”, jf. første
setning. Å treffe vedtak om innstilling omfattes imidlertid av uttrykket “forslagsrett” i andre
setning. Det avgjørende for kontrollkomiteens kompetanse i denne saken blir derfor om
revisjon av økonomiske retningslinjer er en sak som er “innenfor eller angår komiteens
mandat”.

Kontrollkomiteens “mandat” er i utgangspunktet å tolke vedtektene. I tillegg skal
kontrollkomiteen føre kontroll med at vedtektene overholdes. Dette ligger implisitt i
komiteens navn og forutsetningsvis i retten til å få utlevert protokoller og dokumenter fra alle
organer, jf. vedtektene § 8.3. I tillegg har dette vært, og er fremdeles, fast praksis i
organisasjonen.

Det er bare saker om og i tilknytning til vedtektene som kan sies å ligge “innenfor”
kontrollkomiteens mandat. Økonomiske retningslinjer er ikke nevnt i vedtektene noe sted,
noe som ganske klart trekker i retning av at revisjon av økonomiske retningslinjer faller
utenfor kontrollkomiteens mandat.

Kontrollkomiteen har imidlertid ikke bare tale- og forslagsrett i saker som er “innenfor” dens
mandat, men også i saker som “angår” mandatet.

Ordet “angår” er et videre uttrykk enn “innenfor” og omfatter derfor mer. Ut fra en naturlig
språklig forståelse må det være en viss forbindelse mellom sakens art og kontrollkomiteens
mandat som tolknings- og kontrollorgan for vedtektene. Ut over dette gir ordlyden begrenset
veiledning for hvor grensene må settes.

At økonomiske retningslinjer ikke er nevnt en eneste gang i vedtektene taler i
utgangspunktet mot at innstilling på revisjon av økonomiske retningslinjer har tilstrekkelig
forbindelse til kontrollkomiteens egentlige mandat.

I KT-5-1617 vurderte kontrollkomiteen om den hadde kompetanse til å uttale seg i en sak om
refusjon av utlegg etter økonomiske retningslinjer. Kontrollkomiteen tok utgangspunkt i
dagjeldende 2016-vedtekter § 9.2 som lød:
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Kontrollkomiteen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål. Kontrollkomiteen kan avgi
tolkninger på forespørsel og på eget initiativ. Kun landsmøtet kan overprøve
kontrollkomiteens tolkning. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er
innenfor eller angår komiteens mandat.

Bestemmelsen er i stor grad den samme som i 2019-vedtektene § 8.2. På LM2017 ble det
foretatt en helhetlig revisjon av vedtektene med fokus på forenkling, herunder ble § 9.2 til ny
§ 8.2, i tillegg til at man fjernet setningen om at kontrollkomiteen kunne avgi tolkninger på
forespørsel og eget initiativ. Det relevante vedtektsendringsforslaget var F33 i sakspapirene
til LM2017 på s. 81. Om forslagets realitet skrev forslagsstiller at: “Korter ned kapittelet slik
at det ikke er så detaljert.” F33 ble vedtatt av landsmøtet, se referat fra LM2017 s. 10. Denne
endringen har imidlertid ingen praktisk betydning. Kontrollkomiteen har utvilsomt
kompetanse til å avsi tolkninger på eget initiativ fremdeles. Dette følger forutsetningsvis av
første setning, og er fast praksis i organisasjonen.

Ettersom vedtektsbestemmelsen om kontrollkomiteens kompetanse knapt er endret siden
kontrollkomiteen avsa KT-5-1617 kan kontrollkomiteens tidligere tolkning etter
omstendighetene fremdeles være relevant ved tolkningen av 2019-vedtektene § 8.2.
Kontrollkomiteen er imidlertid ikke bundet av sine tidligere tolkningsuttalelser, men har både
rett og plikt til selvstendig å ta stilling til de vedtektsspørsmål som til enhver tid oppstår.
Hvilken vekt en tidligere tolkningsuttalelse skal ha vil derfor måtte bero på en nærmere
vurdering av dens relevans for det aktuelle tolkningsspørsmål, samt dens
argumentasjonsverdi.

I KT-5-1617 uttalte kontrollkomiteen følgende:
Som det framkommer av § 9.2 har “Kontrollkomiteen [...] tolkningsrett i
vedtektsspørsmål”. Som nevnt angår ikke denne saken vedtektene direkte, og § 9.2
gir følgelig ikke Kontrollkomiteen hjemmel til å avgi en tolkning i saken.

§ 7.1 og 7.3 i vedtektene tilsier at problemstillinger av denne typen heller bør
avgjøres av Generalsekretær eller Arbeidsutvalget. At saken har blitt oversendt
Kontrollkomiteen av nettopp Arbeidsutvalget tilsier imidlertid at Arbeidsutvalget har
vurdert seg selv som uegnet til å fatte en beslutning i denne saken. Videre gir § 9.3
Kontrollkomiteen myndighet til å komme med rapporter overfor landsstyret og
landsmøtet når de finner det nødvendig, samt at disse rapportene kan gi en
vurdering av hvordan landsstyrets vedtak (herunder de økonomiske retningslinjene)
har blitt iverksatt.
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På bakgrunn av drøftingen over anser Kontrollkomiteen at det er rimelig at de
kommer med et vedtak i denne saken, til tross for at den ikke direkte angår
Kontrollkomiteens mandat.

Kontrollkomiteens uttalelser i KT-5-1617 er tvetydige og uklare, noe som svekker
tolkningsuttalelsens vekt. Innledningsvis slås det fast at kontrollkomiteen ikke har “hjemmel
til å avgi en tolkning i saken”. Likevel anser kontrollkomiteen det for “rimelig” at den kommer
med et “vedtak” i saken, selv om den “ikke direkte angår Kontrollkomiteens mandat”.

Kontrollkomiteens begrunnelse for å uttale seg i saken synes å ha vært todelt: For det første
viste kontrollkomiteen til 2016-vedtektene § 9.3. For det andre at det var “rimelig”. I det
følgende vil kontrollkomiteen drøfte tolkningsuttalelsens begrunnelse nærmere for å se om
den kan gi veiledning for denne sakens tolkningsspørsmål.

2016-vedtektene § 9.3 lød:
Kontrollkomitéen rapporterer til landsmøtet og landsstyret når de mener det er
nødvendig eller har blitt bedt om dette av et av Grønn Ungdoms organer. Når
kontrollkomiteen finner det nødvendig, skal rapportene gi en vurdering av hvordan
landsmøtets og landsstyrets vedtak blir iverksatt, om Grønn Ungdoms drift er i
samsvar med vedtektene, samt om Grønn Ungdoms midler blir brukt i samsvar med
de vedtak som er fattet.

Etter 2016-vedtektene hadde kontrollkomiteen altså kompetanse til å rapportere om
iverksettelsen av både landsmøtet og landsstyret sine vedtak, uavhengig av om de gjaldt
vedtektsspørsmål eller ikke, herunder vedtak om etiske og økonomiske retningslinjer. Videre
skulle kontrollkomiteen rapportere om organisasjonens midler ble brukt i samsvar med
vedtakene.

Det virker derfor som at saker om økonomiske retningslinjer lå nærmere kontrollkomiteens
mandat i 2016-vedtektene enn det som er tilfellet nå i 2019-vedtektene. Begrunnelsen for at
kontrollkomiteen valgte å behandle saken om økonomiske retningslinjer i KT-5-1617 synes
derfor egentlig å ha vært at dette nettopp var en sak som “angikk” kontrollkomiteens mandat,
til tross for at kontrollkomiteen uttalte at den “ikke direkte” angikk mandatet.

På LM2017 ble § 9.3 i 2016-vedtektene vedtatt fjernet i endringsforslag F33 omtalt ovenfor. I
sakspapirene var forslagets realitet som nevnt beskrevet svært kort: “Korter ned kapittelet
slik at det ikke er så detaljert.” Spørsmålet er hvilken betydning denne endringen har for
vekten av KT-5-1617 i denne saken.
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I kjølvannet av vedtektsreformen på LM2017 har det oppstått flere tvilsomme
tolkningsspørsmål i saker der praksis med utspring i de tidligere og mer detaljerte
vedtektene ble videreført i organisasjonen uten uttrykkelig grunnlag i gjeldende vedtekter. I
KT-1-2021 uttalte kontrollkomiteen på prinsipielt grunnlag at:

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.

Når det gjelder signaler fra landsmøtet viser kontrollkomiteen til at LM2018 ikke ønsket å
vedtektsfeste at kontrollkomiteen skulle ha tolkningsrett over økonomiske og etiske
retningslinjer. Dette vil beskrives nærmere nedenfor. Videre har kontrollkomiteen på samtlige
landsmøter siden 2017 ikke rapportert at den har kontrollert vedtak opp mot retningslinjene.
Etter dette må det være ganske klart at regelen som kontrollkomiteen la vekt på i KT-5-1617
ikke lenger kan legges til grunn, og det må derfor ses vekk fra denne delen av begrunnelsen.

For det andre mente kontrollkomiteen i KT-5-1617 at det var “rimelig” å fatte vedtak i saken.
Hvilke hensyn kontrollkomiteen la vekt på sier imidlertid tolkningsuttalelsen ingenting om.
Kontrollkomiteen påpekte at avgjørelsen i utgangspunktet burde tas av generalsekretær eller
arbeidsutvalget – som tilsvarer dagens sentralstyret. Det virker derfor som at
kontrollkomiteen vegret seg for å avvise en sak oversendt fra kompetent organ. Hva
avvisning av saken ville hatt å si for det enkelte medlem saken gjaldt, er usikkert. Dersom
konsekvensen ville ha blitt at medlemmet ikke ville fått refundert utlegget, kunne dette vært
relevant å hensynta. Mer sannsynlig er det vel at arbeidsutvalget eller generalsekretær
hadde måttet behandle saken på nytt. Det er dermed vanskelig å se hvilke
rimelighetshensyn som kunne begrunne kontrollkomiteens avgjørelse i KT-5-1617. Uansett
er det ingen tilsvarende hensyn som gjør seg gjeldende i denne saken.

Av disse grunner må kontrollkomiteen kunne stille seg noe fritt til uttalelsene i KT-5-1617, og
legger derfor ikke noe særlig vekt på tolkningsuttalelsen i denne saken. Om noe kan det vel
trekkes ut fra tolkningsuttalelsen at selv etter 2016-vedtektene – hvor kontrollkomiteen tross
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alt hadde enkelte oppgaver tilknyttet retningslinjene – var det tvilsomt om økonomiske
retningslinjer angikk kontrollkomiteens mandat. Dette må gjelde i desto større grad nå.

Som nevnt ovenfor, ble det på LM2018 foreslått å utvide kontrollkomiteens kompetanse til
også å omfatte tolkningsrett over retningslinjene, se forslag til vedtektsendring F34 i
sakspapirene til LM2018 s. 54:

Kontrollkomiteen har tolkningsrett i spørsmål som angår organisasjonens vedtekter
og retningslinjer.

Om realiteten bak forslaget skrev forslagsstiller at:
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.

Forslaget falt, se referatet til LM2018 s. 17.

I KT-5-2021 drøftet kontrollkomiteen betydningen av at landsmøtet stemte mot dette
endringsforslaget under spørsmålet om kontrollkomiteen hadde kompetanse til å tolke etiske
retningslinjer. Kontrollkomiteen avkreftet dette, og uttalte i den forbindelse:

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 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.

Kontrollkomiteen slutter fra KT-5-2021 at LM2018 avviste at kontrollkomiteen skulle ha
tolkningsrett over etiske og økonomiske retningslinjer. Samtidig presiserte kontrollkomiteen
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at den likevel vil tolke disse retningslinjene i den grad det er nødvendig for å avgjøre
vedtektsspørsmål.

KT-5-2021 og endringsforslaget på LM2018 gjaldt imidlertid kontrollkomiteens tolkningsrett.
Det er med dette ikke utelukket at kontrollkomiteen kan ha en forslagsrett i saker om
retningslinjene. Rett nok kan det være naturlig å slutte ut fra en “mer til det
mindre”-betraktning at når kontrollkomiteen ikke en gang kan tolke retningslinjene, kan
kontrollkomiteen i desto mindre grad innstille på revisjon av økonomiske retningslinjer. For å
vurdere hvilke endringer som bør gjøres er det nødvendig å klarlegge innholdet i gjeldende
retningslinjer, og det forutsetter naturligvis at kontrollkomiteen også tolker disse.

Imidlertid er det en vesentlig forskjell mellom en tolkningsrett og en forslagsrett.
Kontrollkomiteens tolkningsrett som etableres i vedtektene § 8.2 første setning må leses i
sammenheng med andre setning som fastsetter at bare landsmøtet kan overprøve
kontrollkomiteens tolkning. Dermed innebar endringsforslaget på LM2018 å gi
kontrollkomiteen kompetanse til å avsi bindende tolkninger av retningslinjene. Potensielt ville
dette i så fall kunne stride mot landsstyrets kompetanse til å vedta og revidere
retningslinjene. Derfor er det ikke nødvendigvis helt riktig å konkludere med at LM2018 ved
å stemme ned endringsforslag F34, også ønsket å fjerne kontrollkomiteens forslagsrett for
revisjon av økonomiske retningslinjer kapittel 7, jf. økonomiske retningslinjer punkt 1.5.

Videre er det en sentral forskjell mellom saken i KT-5-2021 og denne at kontrollkomiteen i de
økonomiske retningslinjene er gitt kompetanse til å innstille på revisjon av kapittel 7.

Problemet er imidlertid at denne kompetansen ikke kan utledes av vedtektene eller av
vedtak i overordnet organ (landsmøtet), men av landsstyret. Hvorvidt landsstyret har
kompetanse til å delegere oppgaver til kontrollkomiteen, er tvilsomt.

Landsstyrets kompetanse er regulert i vedtektene § 5.1:
Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter. Landsstyret
skal ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker.

At landsstyret er “høyeste organ” mellom to landsmøter tilsier i utgangspunktet at landsstyret
må kunne delegere oppgaver videre til andre organer innad i organisasjonen, såfremt ikke
dette uttrykkelig er avskåret i vedtektene.

Kontrollkomiteen er imidlertid ikke et organ underordnet landsstyret. Selv om landsstyrets
kompetanse til å ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker naturligvis kan ha
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betydning for kontrollkomiteens virksomhet, er kontrollkomiteen i vedtektene sikret en
uavhengig stilling som kontrollorgan bare underlagt landsmøtet. Kontrollkomiteens
uavhengighet er avgjørende for å sikre effektiv kontroll av nettopp landsstyret og andre
underliggende organer.

Dersom landsstyret skulle ha kompetanse til å delegere oppgaver til kontrollkomiteen ville
landsstyret også måtte ha en viss instruksjonsmyndighet i disse sakene, i tillegg til at
landsstyret når som helst hadde kunnet trekke oppgavene tilbake. Dette ville vært uheldig for
kontrollkomiteens uavhengighet til landsstyret og kunne gått ut over kontrollkomiteens viktige
kontrollfunksjon.

Viktigere er det at både landsstyret og kontrollkomiteen er bundet av vedtektene. I
KT-2-2021 uttalte kontrollkomiteen at:

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.

Landsmøtet, som organisasjonens høyeste organ, jf. vedtektene § 4.1, har uttrykkelig
regulert kontrollkomiteens kompetanse. Dette tilsier at landsstyret ikke kan delegere
oppgaver til kontrollkomiteen som faller utenfor dens mandat, og som dermed innebærer en
utvidelse av kompetansen som landsmøtet i vedtektene har ment at kontrollkomiteen skal
ha.

At økonomiske retningslinjer gir kontrollkomiteen kompetanse til å innstille på revisjon av
kapittel 7 kan i denne sammenheng ikke være avgjørende. Utenom det forhold at det er
landsstyret som vedtar økonomiske retningslinjer, er vedtektene uansett av høyere rang slik
at økonomiske retningslinjer viker for vedtektene.

Avslutningsvis legger kontrollkomiteen også en viss vekt på at kontrollkomiteen ikke er et
økonomisk organ med økonomisk kunnskap. Kontrollkomiteen er skolert i vedtektstolkning
og er derfor i utgangspunktet ikke bedre skikket enn andre organer til å vurdere og utøve
kontroll med økonomiske retningslinjer.

Kontrollkomiteen har etter dette ikke klart å påvise en tilstrekkelig forbindelse mellom
økonomiske retningslinjer og dens mandat etter vedtektene, at kontrollkomiteen kan ha noen
tale- eller forslagsrett i denne saken, jf. vedtektene § 8.2 tredje setning.
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Hvilke konsekvenser har manglende innstilling for landsstyrets kompetanse til å revidere
økonomiske retningslinjer?
Ettersom kontrollkomiteen mangler kompetanse til å innstille på revisjon av økonomiske
retningslinjer vil vilkåret for at landsstyret skal kunne revidere kapittel 7 ikke oppfylles, jf.
økonomiske retningslinjer punkt 1.5.

Landsstyret står imidlertid fritt til å revidere andre deler av de økonomiske retningslinjene,
herunder kapittel 1 og dets punkt 1.5. Når landsstyret står fritt til å vedta varige endringer i
revisjonsreglene for økonomiske retningslinjer, har de følgelig også adgang til midlertidig å
fravike disse.

Kontrollkomiteen viser i denne forbindelse til sin tidligere kommentar til tolkningsuttalelse
KT-5-1819. Spørsmålet i saken var hvordan landsmøtet skulle forholde seg til regler for
kjønnsfordeling ved valg av sentralstyre, jf. 2018-vedtektene § 6.8, som er noe endret i
2019-vedtektene § 6.2. Etter å ha uttalt seg om hvordan reglene om kjønnsfordeling var å
forstå i den konkrete saken, påpekte kontrollkomiteen at:

I vår tolkning, og i denne kommentaren, tar vi utgangspunkt i at vedtektene følges.
Merk at Landsmøtet, som Grønn Ungdoms høyeste organ, har myndighet til å endre
vedtektene. I forlengelsen av dette har Landsmøtet også myndighet til å gjøre unntak
fra vedtektene. For å gjøre unntak fra vedtektene gjelder det samme flertallskravet
som for å endre vedtektene (§ 14.1 Endringer i disse vedtektene krever ⅔ flertall,
avholdende stemmer telles ikke).

Verken økonomiske retningslinjer eller vedtektene stiller krav om kvalifisert flertall i
landsstyret for vedtak om revisjon av økonomiske retningslinjer. Dermed må det gjelde
alminnelig flertallskrav for at landsstyret skal kunne vedta revisjon av økonomiske
retningslinjer kapittel 7 selv om vilkåret om innstilling fra kontrollkomiteen i punkt 1.5 ikke er
oppfylt.

Konklusjon
Kontrollkomiteen konkluderer med at kontrollkomiteen ikke kan innstille på vedtak i
landsstyret om revisjon av kapittel 7 i økonomiske retningslinjer. Landsstyret kan likevel
vedta å revidere kapittel 7 til tross for manglende innstilling fra kontrollkomiteen.
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https://drive.google.com/file/d/1LK3O1_CDFl8hbfD643e-bZnuz_8UulJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LK3O1_CDFl8hbfD643e-bZnuz_8UulJ5/view?usp=sharing
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2019/05/Gr%C3%B8nn-Ungdoms-vedtekter-2018.pdf

