
KONTROLLKOMITÉTOLKNING KT-7-2021
Om LS-3-21 er vedtaksdyktig. Enstemmig vedtatt. Vedtak utsendt 28.10.2021.

Henvendelse
21. oktober 2021 ble lederen av kontrollkomiteen gjort oppmerksom på at sakspapirene til

landsstyremøte LS-3-21, planlagt avholdt  29. – 31. oktober 2021, ennå ikke var sendt ut.

Kontrollkomiteen henvendte seg umiddelbart til ledelsen og påpekte at dette utgjorde et1

klart brudd på vedtektenes frist for utsending av sakspapirer. Kontrollkomiteen ba om en

uttalelse om hva som var skjedd og hvordan dette ville påvirke gjennomføringen av

landsstyremøtet. I e-post sendt til kontrollkomiteen 23. oktober 2021 foreslo ledelsen at noen

av vedtakssakene på LS-3-21 burde forbli vedtakssaker til tross for at sakspapirene ble

sendt ut for sent. Spørsmålet er hvilke saker LS-3-21 kan fatte vedtak om. Kontrollkomiteen

har selv meldt saken opp som en tolkning.

Kontrollkomiteens tolkning
1. Nærmere om problemstillingen

I nasjonale vedtekter fra 2019 står det i § 5.3 tredje punktum at:
Ledelsen kaller inn til ordinært landsstyremøte senest fem uker før møtet,
sakspapirene sendes ut senest tre uker før møtestart.

I denne saken ble sakspapirene til LS-3-21 sendt ut fredag kveld 22. oktober 2021.
Møtestart var satt til fredag 29. oktober 2021 kl. 15.00. Å sende ut sakspapirer i underkant
av en uke før et landsstyremøte er et alvorlig brudd på vedtektene.

Videre står det i § 5.4 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.

I tolkningsuttalelse KT-2-2021 vurderte kontrollkomiteen om LS-1-21 var vedtaksdyktig som
følge av at både innkalling og sakspapirer ble sendt ut for sent. Om tolkningen av § 5.4
uttalte kontrollkomiteen på s. 2 at:

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

1 Ledelsen som organ består av talspersonene og generalsekretær, jf. vedtektene § 7.1.
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denne saken. Møtet er ikke innkalt i samsvar med vedtektene og LS-1-21 er derfor
ikke vedtaksdyktig.

Vedtektenes klare utgangspunkt er altså at landsstyret ikke er vedtaksdyktig når innkalling
eller sakspapirer er sendt ut for sent.

I tolkningsuttalelse KT-2-2021 åpnet kontrollkomiteen likevel for at landsstyret kunne
behandle hastesaker til tross for brudd på saksbehandlingsfristene. På s. 2–3 uttalte
kontrollkomiteen at:

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.
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.

I den saken kom kontrollkomiteen til at landsstyret kunne vedta endringsforslag til MDGs
arbeidsprogram. Dette måtte behandles før MDG sendte ut sakspapirer til sitt landsmøte.
Videre at landsstyret kunne vedta landbrukspolitisk plattform og en politisk uttalelse om
barnevern, fordi dette ville ha betydning for hvilke endringsforslag til MDGs arbeidsprogram
som ble vedtatt. Kontrollkomiteen konstaterte at det løp en frist som Grønn Ungdom ikke
ville rekke dersom sakene ble utsatt, og at vilkårene for å gjøre unntak fra hovedregelen om
at landsstyret ikke var vedtaksdyktig, var oppfylt.

Kontrollkomiteen slutter fra sin tidligere praksis at det gjelder et snevert unntak fra
hovedregelen om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig når det ikke er innkalt i samsvar med
vedtektene, for hastevedtak. Avgjørende for om landsstyret kan fatte vedtak er om det er
“strengt nødvendig” at saken behandles og at saken “ikke kan utsettes”. Det ligger i dette at
det skal mye til før landsstyret likevel kan fatte vedtak til tross for at det ikke er innkalt i
samsvar med vedtektene. Hovedspørsmålet i denne tolkningsuttalelsen er hvilke saker på
LS-3-21 som oppfyller disse strenge vilkårene.
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I denne forbindelse vil kontrollkomiteen understreke at det er tale om et alvorlig brudd på
fristen for å sende ut sakspapirer. Slik kontrollkomiteen ser det, må også omfanget av
vedtektsbruddet vektlegges når kontrollkomiteen skal ta stilling til i hvilken grad det kan
gjøres unntak fra vedtektenes hovedregel om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig når det
ikke er innkalt i samsvar med vedtektene. Jo større avvik fra vedtektene, jo mer betenkelig
er det å gjøre unntak.

Før kontrollkomiteen går nærmere inn på vurderingen av hvilke enkeltsaker LS-3-21 kan
fatte vedtak om, anerkjenner kontrollkomiteen at saken er kompleks, der flere og delvis
motstridende hensyn gjør seg gjeldende. Formålet med denne tolkningsuttalelsen er ikke å
fordele skyld e.l. Grønn Ungdom som organisasjon er i stor grad basert på frivillighet og
personlig engasjement hos den enkelte, og mennesker er feilbarlige. I denne saken er det
på det rene at vedtektsbruddet skyldes en teknisk glipp. Samtidig er det viktig at feil rettes
opp, og at organisasjonens prosesser er forsvarlige.

2. Grunnleggende prinsipper
Nettopp i en sak som denne, hvor det er gode argumenter på begge sider, bør en falle
tilbake på noen grunnprinsipper som må ligge fast: Vedtektene er Grønn Ungdoms viktigste
styringsdokument og er bindende for alle organisasjonens organer. Vedtektene skal sikre en
ryddig organisasjonsstruktur, demokratiske prosesser, og også de enkelte medlemmenes
rettigheter til bl.a. innsyn og medvirkning i Grønn Ungdom, se særlig vedtektene kapittel 13.

Vedtektene er fastsatt av landsmøtet som er Grønn Ungdoms høyeste organ, jf. § 4.1.
Landsmøtet er også organet med bredest representasjon, jf. § 4.2. Vedtektene er dermed
det klareste uttrykk for medlemmenes vilje.

Videre kreves det 2/3 flertall på landsmøtet for å endre vedtektene, jf. § 14.1. Krav om
kvalifisert flertall skaper stabilitet, sikrer at beslutninger av avgjørende betydning for
organisasjonen er nøye vurdert og at ikke det til enhver tid rådende flertall får eneveldig
makt. Vedtektene er med andre ord et helt avgjørende organisatorisk og demokratisk
instrument.

Kontrollkomiteen er i vedtektene sikret en særskilt uavhengig rolle som kontrollorgan, bare
underlagt landsmøtet, se vedtektene kapittel 8. Om kontrollkomiteens mandat uttalte
kontrollkomiteen i tolkningsuttalelse KT-6-2021 på s. 2 at:

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.
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Når det er sagt, er det liten tvil om at Grønn Ungdom i dag er en velfungerende
organisasjon, og det er ikke kontrollkomiteens inntrykk at de grunnleggende demokratiske
prinsippene som vedtektene er tuftet på og beskytter, står i fare. Likevel må kontrollkomiteen
ved sin tolkning av vedtektene anlegge et mer langsiktig perspektiv enn de til enhver tid
rådende forhold. Vedtektene skal sikre en velfungerende, demokratisk organisasjon for
fremtiden, også når det “røyner på”. At det i enkeltsaker vil kunne være gode argumenter for
å gjøre unntak fra vedtektene, eller tolke dem på en bestemt og kanskje anstrengt måte, kan
i denne sammenheng ikke være avgjørende.

Nettopp i saker som innebærer vanskelige avveininger må det riktige være å ta
utgangspunkt i hva landsmøtet (og dermed Grønn Ungdoms medlemmer) har bestemt at
skal gjelde i vedtektene.

3. Nærmere om treukersfristens funksjon
Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter, og skal ta stilling til
viktige politiske og organisatoriske saker, jf. § 5.1. Treukersfristen for utsending av
sakspapirer, jf. § 5.3, skal sikre gode prosesser i fylkeslagene og at delegatene er
tilstrekkelig forberedt. At landsstyret ikke er vedtaksdyktig når det ikke er innkalt i samsvar
med vedtektene, jf. § 5.4, underbygger at landsmøtet (og dermed Grønn Ungdoms
medlemmer) mener at gode forberedelser til landsstyret er viktig.

Treukersfristen skal også sikre at medlemmene gis tilstrekkelig tid til å sette seg inn i sakene
som skal behandles på landsstyret for på den måten å få sin mening hørt, uten å måtte ha et
høytstående verv i fylkeslaget. At dette er en viktig verdi for Grønn Ungdom som
organisasjon kommer til uttrykk flere steder i vedtektene, se bl.a. § 13.1 som gir alle
medlemmer rett til å være til stede ved arrangementer, inkludert styremøter, i Grønn
Ungdoms regi, § 13.2 som bestemmer at alle Grønn Ungdoms arrangementer som
hovedregel er åpne for offentligheten, og § 13.3 som bestemmer at alle beslutninger i Grønn
Ungdoms organer skal protokollføres, og protokollen offentliggjøres.

Gode prosesser i fylkeslagene er med andre ord en forutsetning for landsstyrets legitimitet til
å treffe beslutninger i viktige politiske og organisatoriske saker. Treukersfristen er et verktøy i
denne forbindelse, og sikrer at landsstyrets vedtak har demokratisk forankring.

Videre viser kontrollkomiteen til sin tolkningsuttalelse i KT-1-2021 som gjaldt spørsmålet om
midlertidig representasjon på landsstyret dersom både representanter og varaer er forhindret
fra å delta. Bl.a. uttalte kontrollkomiteen på s. 4–5 at:
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Det er uheldig for LS’ tillit og legitimitet dersom ikke alle organisasjonens medlemmer
– og fylkeslag – er representert. Herunder bør det vektlegges at reglene om
geografisk representasjon i LS har til formål utjevne styrkeforholdene mellom
fylkeslagene.

Etter kontrollkomiteens syn har treukersfristen også til formål å sikre bred lokal forankring og
utjevne styrkeforholdene mellom fylkeslagene: Ved å sørge for at sakspapirene sendes ut i
god tid, vil også mindre fylkeslag med færre personlige ressurser gis gode muligheter til å
forberede seg og delta aktivt i debatten på landsstyret på lik linje med større fylkeslag som
har mulighet til å fordele arbeidsoppgavene på flere personer.

4. Nærmere om argumentene for utvidet vedtakskompetanse på LS-3-21
Ledelsen har for kontrollkomiteen foreslått og argumentert for hvilke saker de mener at
LS-3-21 likevel bør kunne fatte vedtak om, til tross for at det foreligger et alvorlig brudd på
vedtektene. Argumentene knytter seg dels til den enkelte sak, dels også mer overordnede
hensyn som gjør seg gjeldende generelt for de foreslåtte sakene. Det er kontrollkomiteens
inntrykk at situasjonen etter hvert er blitt godt belyst, slik at kontrollkomiteen kan foreta en
forsvarlig vurdering.

Kontrollkomiteen oppsummerer ledelsens mer generelle argumenter for hvorfor LS-3-21 bør
kunne fatte vedtak i de foreslåtte sakene, slik:

1) Forhold i organisasjonen gjør at sakspapirenes forsinkelse påvirker
saksbehandlingen mindre enn den ellers ville gjort.

2) Ingen fylkeslag har bedt om landsstyret ikke blir erklært vedtaksdyktig.
3) Det er rimelig å anta at det er i medlemmene i Grønn Ungdoms vilje at vedtektene

ikke lenger skal regulere sakspapirfristen til landsstyret.
4) Behandlingen av sakene blir bedre enn hvis de tas til e-postbehandling.
5) Dersom landsstyret ikke kan fatte vedtak får sentralstyret all innstillingsmakt.

I punkt 5 vil kontrollkomiteen vurdere disse generelle argumentene nærmere. Deretter vil
kontrollkomiteen i punkt 6 gå inn på de konkrete sakene som ledelsen ønsker at LS-3-21
skal kunne vedta, og vurdere om disse oppfyller de strenge vilkårene for å gjøre unntak fra
vedtektenes hovedregel om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig når det ikke er innkalt i
samsvar med vedtektene.

5. De generelle argumentene
5.1 Forhold i organisasjonen gjør at sakspapirenes forsinkelse påvirker saksbehandlingen
mindre enn den ellers ville gjort
Ledelsen påpeker at selv om sakspapirene ble sendt ut for sent, ble de sendt ut før alle
fylkeslagene hadde planlagt å avholde landsstyreforberedende møter. Alle
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forberedelsesmøter ble derfor avholdt på samme måte som i en normalsituasjon, bortsett fra
litt mindre lesetid før disse møtene. Videre har ingen fylkesledere eller
landsstyrerepresentanter kontaktet ledelsen og etterspurt sakspapirene, noe som indikerer
at ingen fylkeslag hadde lagt opp til å forberede seg til landsstyremøtet før sakspapirene ble
sendt ut. Dette henger videre sammen med at alle fylkesstyrene og landsstyredelegasjonene
er nyvalgt.

Kontrollkomiteen tolker ledelsen slik at vedtektsbruddet hadde begrenset betydning for
fylkeslagenes forberedelser og dermed for grundigheten av landsstyrets vurderinger og
eventuelle beslutninger. I så fall er det mindre grunn til at vedtektsbruddet skal få store
konsekvenser for gjennomføringen av LS-3-21.

Særlig betryggende er argumentet ikke. Som redegjort for i punkt 3, er landsstyret Grønn
Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter, og skal ta stilling til viktige politiske og
organisatoriske saker, jf. § 5.1. Gode prosesser i fylkeslagene er en forutsetning for
landsstyrets legitimitet.

At fylkeslagenes forberedelse til LS-3-21 fra før ville bli dårligere enn vanlig, kan ikke være
et avgjørende argument for å tolke vedtektene innskrenkende. Vedtektenes utgangspunkt er
som nevnt at landsstyret ikke er vedtaksdyktig når det ikke er innkalt i samsvar med
vedtektene.

Kontrollkomiteen har likevel vært i kontakt med et representativt utvalg fylkeslag, herunder
både fylkesledere og landsstyrerepresentanter, for å undersøke om det faktisk stemmer at
vedtektsbruddet ikke har påvirket fylkeslagenes forberedelser nevneverdig.

Kontrollkomiteens inntrykk fra disse samtalene er at forsinkelsen ikke har forhindret
fylkeslagene fra å gjennomføre forberedende møter med gjennomgang av sakspapirene.
Det var også ventet. Det er vanlig at å arrangere forberedende møter samme uke som
landsstyremøtet avholdes.

I hvilken grad forsinkelsen har påvirket den enkeltes individuelle forberedelser varierer fra
person til person innad i fylkeslagene, og fra fylkeslag til fylkeslag. Et fåtall vil utelukke at
forsinkelsen kan ha hatt betydning for medlemmenes forberedelser, mens et flertall av de
som kontrollkomiteen har snakket med, anser det som “klart” at dette er tilfellet. Enkelte har
påpekt at dårligere forberedelse enn vanlig også kan forklares i forhold internt i fylkeslagene,
slik som nylig avholdt årsmøte og nyvalgt styre, noe også ledelsen påpekte.

Likevel er det kontrollkomiteens samlede inntrykk fra disse samtalene at det er sannsynlig at
forsinkelsen har påvirket forberedelsene til flere av representantene og styremedlemmene i
fylkeslagene. Dette er personer som fra før er meget aktive i organisasjonen.
Kontrollkomiteen anser det derfor som sannsynlig at forsinkelsen også kan ha påvirket
medlemmer uten verv sine muligheter til å sette seg godt inn i sakspapirene før
forberedende møter i fylkeslagene, og på den måten også svekket deres muligheter til å
påvirke de ulike fylkeslagenes meninger i landsstyret.
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Kontrollkomiteen påpeker videre at sakspapirene er på 62 sider, med et vedlegg unntatt for
offentligheten på 31 sider. Til sammen er altså sakspapirene på hele 93 sider. Det er i seg
selv en stor jobb å sette seg inn i disse dokumentene. I tillegg må det tas hensyn til at
LS-3-21 skal behandle flere saker av svært stor betydning for organisasjonen, noe som kan
gjøre forberedelsene mer tidkrevende.

Videre avholdt fylkeslagene forberedende møter tirsdag, onsdag og torsdag samme uke
som LS-3-21 skulle avholdes. Siden sakspapirene ble sendt ut fredag kveld uka før, var
dermed tiden til å forberede seg til disse møtene svært kort, samtidig som arbeidsmengden
var omfattende.

Etter kontrollkomiteens syn var den korte tiden som fylkeslagene fikk til å forberede seg til
LS-3-21 på grensen til det uforsvarlige. Kontrollkomiteen legger til grunn at selv uten
vedtektenes uttrykkelig bestemmelse om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig når det ikke er
innkalt i samsvar med vedtektene, jf. § 5.4, vil uforsvarlig saksbehandling i seg selv kunne
medføre at et landsstyremøte ikke er vedtaksdyktig.

5.2 Ingen fylkeslag har bedt om at landsstyret ikke blir erklært vedtaksdyktig
Ledelsen har videre påpekt at ingen fylkeslag har tatt kontakt med ledelsen og bedt om at
landsstyret ikke blir erklært vedtaksdyktig. Dette tyder på at landsstyret føler at prosessen er
tilstrekkelig, og i det minste bør få ta stilling til om de ønsker å gjøre vedtak selv. Hvis
landsstyret opplever at de er for dårlig forberedt, står de uansett fritt til ikke å fatte vedtak i
de aktuelle sakene.

Kontrollkomiteen er ikke enig i dette. Det er ikke det enkelte fylkeslag sitt ansvar å sørge for
at landsstyret opptrer i samsvar med vedtektene. Det er ledelsen som har ansvar for å
innkalle til landsstyremøte, jf. § 5.3.

Det er heller ikke opp til landsstyret selv å avgjøre hvorvidt det er vedtaksdyktig. Landsmøtet
har uttrykkelig regulert dette spørsmålet i § 5.4. Kontrollkomiteen viser i denne sammenheng
til den nevnte tolkningsuttalelsen i KT-2-2021 der kontrollkomiteen uttalte følgende på s. 2:

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.

At ingen av fylkeslagene uttrykkelig har bedt om at landsstyret ikke erklæres vedtaksdyktig
kan ikke være avgjørende. Ut over det poeng at vedtektene ikke pålegger fylkeslagene dette
ansvaret, mener kontrollkomiteen at det er urealistisk å forvente dette av fylkeslagene. Til
tross for at kontrollkomiteens tolkningsuttalelse i KT-2-2021 ligger offentlig tilgjengelig på
Grønn Ungdoms nettsider, kan det ikke forventes at de enkelte medlemmene i fylkeslagene
har satt seg inn i denne. Særlig gjelder dette når fylkeslagene for kort tid siden valgte nye
styrer og landsstyrerepresentanter, lenge etter at KT-2-2021 ble avsagt.
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Selv om den enkelte landsstyrerepresentant har et selvstendig ansvar for å sørge for at
sakene på landsstyret er forsvarlig behandlet og tilstrekkelig forankret i fylkeslaget, er det
ikke dennes ansvar å sørge for at landsstyrets saksbehandling som sådan er i samsvar med
vedtektene. Hvorvidt saksbehandlingen i landsstyret er tilstrekkelig forutsetter en mer
helhetlig vurdering, hvor ikke bare den enkelte representants subjektive oppfatning vil inngå,
men også hensynet til medlemmer som ikke fikk samme mulighet til å påvirke og generelt
hensynet til ryddige og forsvarlige prosesser i organisasjonen. Det er sentralstyret som har
hovedansvaret for at Grønn Ungdom drives i samsvar med vedtektene. Til syvende og sist
er det kontrollkomiteens oppgave som uavhengig kontrollorgan å kontrollere at
organisasjonens organer opptrer i samsvar med vedtektene, og avgi bindende
tolkningsuttalelser når det er nødvendig.

5.3 Det er rimelig å anta at det er i medlemmene i Grønn Ungdoms vilje at vedtektene ikke
lenger skal regulere sakspapirfristen til landsstyret
Ledelsen mener det er stor grunn til å tenke at det er landsmøtets vilje at vedtektene ikke
lenger bør regulere sakspapirfristen til landsstyret. Dette begrunnes i at LS-2-21 innstilte på
forslaget om å stryke vedtektsbestemmelsene om frist til landsstyret med klart flertall (16 mot
1), se referatet s. 11. Videre var det i april 2021 planlagt ekstraordinært landsmøte som bl.a.
skulle behandle vedtektsendringer, men som endte opp med å bli avlyst. Ifølge ledelsen gir
landsstyrets innstilling en tydelig indikasjon på hva et ekstraordinært landsmøte ville ha
stemt for. Ledelsen tror derfor at vedtektene hadde vært endret hvis det hadde vært avholdt
landsmøte før LS-3-21, og at det dermed er i medlemsmassens vilje at LS-3-21 blir erklært
vedtaksdyktig på de sakene som ledelsen foreslår.

Kontrollkomiteen er ikke enig i dette. Det er de til enhver tid gjeldende vedtekter som er
avgjørende, og ikke mer eller mindre begrunnede antakelser om hva en stor og heterogen
medlemsmasse mener. Sist gang medlemmene tok stilling til spørsmålet om betydningen av
brudd på innkallingsfrister var på landsmøtet i 2019 da landsmøtet stadfestet regelen i § 5.4
om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig. Vedtektene er det klareste uttrykk for medlemmenes
vilje.

Videre kan meninger endre seg, særlig når en ser at alvorlige brudd på vedtektene skjer og
problemene utspiller seg i praksis. Det er også grunn til å tro at fylkeslagenes og deres
medlemmers forberedelser er på sitt grundigste i forkant av landsmøter. Debatten på
landsmøtet, som er organet med bredest representasjon i Grønn Ungdom, jf. § 4.2, sørger
for at vedtektene er nøye vurdert og at argumenter både for og mot kommer frem. Det er
særlig grunn til å tro at landsmøtet vil stille seg noe friere til landsstyrets innstilling om å
oppheve regler som har til formål å sikre forsvarlig behandling i eget organ og begrense
dens kompetanse ved brudd på disse. Kontrollkomiteen legger til grunn at det landsmøtet
som i sin tid vedtok reglene som denne saken gjelder, tok en nøye overveid beslutning. Da
er det ikke opp til landsstyret alene å sette disse reglene til side.

Videre kreves det som nevnt 2/3 flertall for vedtektsendringer, jf. § 14.1, og det finnes flere
eksempler på at vedtektsendringer som landsstyret har innstilt på, ikke har fått kvalifisert
flertall på landsmøtet. Det er altså ikke tilstrekkelig med en noenlunde sikker antakelse om at
et flertall av medlemmene i Grønn Ungdom ikke ønsker at vedtektene skal regulere
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landsstyrets vedtakskompetanse. Ingen kan spå fremtiden eller debatten på landsmøtet. Å
tillegge landsstyrets innstilling avgjørende og tilbakevirkende betydning for tolkningen av
gjeldende vedtekter er spekulativt, og undergraver vedtektene som Grønn Ungdoms
viktigste styringsdokument, landsmøtet som Grønn Ungdoms høyeste organ, og
kontrollkomiteen som uavhengig kontrollorgan.

5.4 Behandlingen av de aktuelle sakene vil uansett bli bedre enn hvis de tas til
e-postbehandling
Videre har ledelsen påpekt at de aktuelle sakene uansett vil bli bedre og mer grundig
behandlet dersom landsstyret får fatte vedtak under møtet, enn hvis det tas til
e-postbehandling, som landsstyret har hjemmel til og som da blir alternativet.

Kontrollkomiteen er enig i at dette står sentralt ved vurderingen av utvidet
vedtakskompetanse. Det var nettopp dette som var det bærende argumentet for at
kontrollkomiteen innfortolket et unntak om utvidet vedtakskompetanse i hastesaker i
tolkningsuttalelse KT-2-2021.

At e-postbehandling blir “alternativet” dersom kontrollkomiteen i denne saken konkluderer
med at de strenge vilkårene for å gjøre unntak ikke er oppfylt, bygger imidlertid på en
misforståelse. I KT-2-2021 forankret kontrollkomiteen unntaket om utvidet
vedtakskompetanse i landsstyrets hjemmel til å fatte hastevedtak per e-post, jf. § 5.4. Når
kontrollkomiteen i KT-2-2021 uttalte at landsstyret bare kunne fatte vedtak under møtet når
det er “strengt nødvendig” at saken behandles og saken “ikke kan utsettes”, bygger dette
nettopp på en tolkning av uttrykket “hastevedtak” i § 5.4. Dersom kontrollkomiteen i denne
saken konkluderer med at LS-3-21 ikke har kompetanse til å fatte vedtak i en sak under
møtet, innebærer dette samtidig at saken heller ikke kvalifiserer som en “hastesak” i
vedtektenes forstand. Landsstyret vil da ikke ha kompetanse til å behandle saken per e-post.

5.5 Dersom landsstyret ikke kan fatte vedtak får sentralstyret all innstillingsmakt
Til sist har ledelsen argumentert med at dersom landsstyret ikke tillates å innstille på
arbeidsplan og budsjett, vil sentralstyret i praksis gis all innstillingsmakten i de viktigste
organisatoriske styringsdokumentene for 2022. Dette vil gi en udemokratisk
maktsentralisering til sentralstyret. Dette er såpass viktige dokumenter at det er helt
nødvendig med landsstyrebehandling for å sikre en forsvarlig saksbehandling på
landsmøtet. Dette er særlig viktig fordi arbeidsplan og budsjett de siste årene har vært blant
de landsmøtesakene det har vært mest kontrovers og debatt rundt, og der landsstyret i
størst grad har vært uenige med sentralstyrets innstilling. Det vil sterkt svekke behandlingen
av sakene (og Grønn Ungdoms virke for 2022) dersom landsmøtet kun kan forholde seg til
sentralstyrets innstilling, og dette er prekært nok til at begge sakene kvalifiserer som
hastesaker på LS-3-21. Ledelsen påpeker også at landsstyrets og sentralstyrets ulike
kompetansebestemmelser i vedtektene tilsier at man lar landsstyret i så stor grad som mulig
fatte vedtak i viktige saker.

Kontrollkomiteen er enig i at argumentet om maktsentralisering i sentralstyret er
tungtveiende. Samtidig finnes det også motargumenter.
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For det første forutsetter legitimiteten til landsstyrets beslutninger at sakene er godt forberedt
og har demokratisk og lokal forankring i fylkeslagene. Dette avhenger igjen av at prosessene
i fylkeslagene har vært gode i forkant av landsstyremøtet ved både grundig gjennomgang av
sakspapirene på fylkesrepresentantene og de mer aktive medlemmene med verv i
fylkeslaget sin side, men også at de mindre aktive medlemmene har fått muligheten til å
påvirke, jf. § 13.1.

I denne saken foreligger det et alvorlig brudd på vedtektene og som har påvirket
forberedelsene til LS-3-21. Da svekkes argumentet om maktsentralisering. Dersom
landsstyret tillates å treffe vedtak når saksbehandlingen i forkant ikke har vært god nok, er
det nettopp fare for at sentralstyrets innstilling ikke blir tilstrekkelig overprøvd og debattert.
Videre at landsstyret fatter vedtak om innstilling i samsvar med sentralstyrets innstilling, og
på den måten “kamuflerer” sentralstyrets innstilling som en fullverdig innstilling fra
landsstyret til landsmøtet.

Å skrive en merknad i sakspapirene til landsmøtet om at sakspapirene til landsstyret ble
sendt ut for sent er etter kontrollkomiteens syn ikke tilstrekkelig til å veie opp for risikoen for
manglende overprøving av sentralstyrets innstilling. En innstilling fra landsstyret vil kunne
virke styrende på hva landsmøtet ender opp med å vedta, og når det er tale om såpass
viktige saker, er det grunn til å stille strenge krav til saksbehandlingen.

For det andre er det ikke slik at landsstyret forhindres fra å behandle sakene bare fordi de
ikke kan innstille på vedtak til landsmøtet. I KT-2-2021 påpekte kontrollkomiteen på s. 3 at:

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.

Debatten på LS-3-21 legges ikke død ved at det ikke fattes innstillingsvedtak. Den eneste
forskjellen er at det i sakspapirene til landsmøtet ikke vil stå hva landsstyret innstilte på.
Derimot vil argumentene fra debatten og representantforslagene som ble fremmet på
landsstyret leve videre. Argumentene og forslagene vil kunne tas med tilbake til fylkeslagene
og sentralstyret i arbeidet opp mot landsmøtet, slik at disse viktige sakene fremdeles
behandles i flere instanser, og argumenter på begge sider og ulike forslag vurderes.

Kontrollkomiteen påpeker videre at det finnes muligheter for å tilgjengeliggjøre argumentene
og forslagene som kommer opp på LS-3-21. Blant annet kan sentralstyret sørge for at
møtereferatet blir grundigere enn vanlig ved at argumentene som kommer frem under
debatten, også skrives ned, og ikke bare stemmetallene på landsstyremøtet som ellers er
tilfellet. På denne måten vil både fylkesrepresentantene, men også medlemmene i
organisasjonen kunne friske opp argumentene i forberedelsen til landsmøtet.

Videre kan endringsforslagene på landsstyret inntas i sakspapirene til landsmøtet, slik at
medlemmene kan vurdere disse når de forbereder seg til landsmøtet. Da vil også
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landsmøtets behandling av sakene kunne ta hensyn til argumentene som landsstyret drøftet,
og forslagene som ble fremmet. Slik sett vil hensynet til “forsvarlig saksbehandling” på
landsmøtet langt på vei ivaretas, uten å sette legitimiteten til landsstyrets beslutninger i fare.

Når det gjelder argumentet om vedtektenes kompetansebestemmelser, følger det som nevnt
av § 5-1 at landsstyret skal ta stilling til “viktige politiske og organisatoriske saker”.

Når det gjelder sentralstyrets kompetanse er denne definert i § 6.1:
Sentralstyret har ansvar for drift av organisasjonen mellom landsstyremøter, og
forbereder og innstiller saker for landsstyret.

Kontrollkomiteen tolker ledelsen slik at når man leser disse bestemmelsene i sammenheng,
blir det feil å la bare sentralstyret innstille til landsmøtet, og at man i stedet må la landsstyret
fatte vedtak.

Kontrollkomiteen er ikke enig i dette. Som nevnt fastsetter vedtektene uttrykkelig at
landsstyret bare er vedtaksdyktig når det er innkalt i samsvar med vedtektene, jf. § 5-4.
Videre står det i § 4.4 andre punktum at:

For at forslag skal behandles på landsmøtet må det være fremmet av enten et lokal-
eller fylkeslag, et av partiets formelle organer, eller minst tre medlemmer.

Vedtektene er dermed ikke til hinder for at sentralstyret innstiller til landsmøtet, i alle fall ikke
når det foreligger et alvorlig brudd på vedtektene som medfører at landsstyret ikke er
vedtaksdyktig.

Slik kontrollkomiteen ser det må §§ 4.4 og 5.4 tillegges avgjørende vekt fordi de uttrykkelig
regulerer de tolkningsspørsmål som denne saken gjelder. Kompetansebeskrivelsene i §§ 5.1
og 6.1 er på den annen side mer uklare.

Videre er det heller ikke egentlig slik at sentralstyret i disse sakene innstiller direkte til
landsmøtet dersom landsstyret ikke er vedtaksdyktig. Sentralstyret innstilte i utgangspunktet
til landsstyret, men på grunn av et alvorlig vedtektsbrudd fikk ikke landsstyret fattet vedtak i
sakene, og de ble derfor sendt videre til landsmøtet.

6. De konkrete sakene
6.1 Sak 15 – Revidering av økonomiske retningslinjer
Den første saken som ledelsen har foreslått at LS-3-21 bør fatte vedtak om, er sak 15 om
revidering av økonomiske retningslinjer. Det er viktig at saken blir behandlet før budsjettet
for 2022, og saken kan ikke behandles av landsmøtet som organ, fordi det i økonomiske
retningslinjer står at det er landsstyret som skal revidere dem. Videre har ledelsen sterkt
betonet at saken bl.a. gjelder rutiner for fastsettelse av lønn til ansatte. Da noen av de
ansatte fikk utvidet sin stilling i august var det klare forventninger om at de økonomiske
retningslinjene skulle behandles i slutten av oktober, slik at det deretter ble avklart hvordan
de ansatte kunne forhandle om lønn. Det er svært viktig for Grønn Ungdom som forsvarlig
arbeidsgiver at det faktisk blir mulig å diskutere lønn med de ansatte så snart som mulig, og
dette kan ikke vente til desember.
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Kontrollkomiteen er enig med ledelsen i at økonomiske retningslinjer vil ha innvirkning på
årsbudsjettet, og at saken derfor må behandles før landsmøtet vedtar budsjett.

At økonomiske retningslinjer ikke kan behandles av landsmøtet som organ er imidlertid feil.
Landsmøtet er Grønn Ungdoms høyeste organ, jf. § 4.1, og kan selv bestemme hvilke saker
det ønsker å behandle. Det er ingen bestemmelse i vedtektene som begrenser landsmøtets
kompetanse til å revidere økonomiske retningslinjer.

At det i økonomiske retningslinjer står at det er landsstyret som skal revidere dem, endrer
ikke dette. Landsstyret kan ikke gjennom økonomiske retningslinjer begrense landsmøtets
kompetanse, og vedtektene er av høyere rang enn retningslinjene.

I lys av at budsjettet er et av de viktigste styringsdokumentene i Grønn Ungdom, og har vært
blant de mest kontroversielle sakene de senere år, mener kontrollkomiteen at hensynet til
legitimiteten til landsstyrets beslutninger i saker som har budsjettmessige konsekvenser, er
av særlig viktighet. Å la landsstyret fatte vedtak når det foreligger alvorlig brudd på
vedtektenes regler om saksbehandling utgjør en risiko for at sentralstyrets innstilling ikke i
tilstrekkelig grad overprøves, og kan bidra til å sentrere innstillingsmakten over disse
økonomiske spørsmålene til sentralstyret.

Kontrollkomiteen viser i denne sammenheng til sin tolkningsuttalelse i KT-6-2021 som gjaldt
spørsmålet om kontrollkomiteen kunne innstille på revisjon av kapittel 7 om lønn i
økonomiske retningslinjer til landsstyret. Bakgrunnen for tolkningsuttalelsen var at
landsstyret selv hadde bestemt i økonomiske retningslinjer punkt 1.5 at kapittel 7 om lønn
bare kunne revideres av landsstyret etter innstilling fra kontrollkomiteen. Om begrunnelsen
for denne regelen uttalte kontrollkomiteen på s. 1 at:

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.

I saken konkluderte kontrollkomiteen med at vedtektene ikke ga kontrollkomiteen
kompetanse til å innstille på revisjon av økonomiske retningslinjer.

Forslaget til revisjon av økonomiske retningslinjer som LS-3-21 skal behandle, er innstilt av
sentralstyret, med unntak av kapittel 7 hvor det ikke foreligger noen innstilling som følge av
kontrollkomiteens konklusjon i KT-6-2021. Etter kontrollkomiteens syn vil det være uheldig
om det sås tvil om landsstyrets nøytralitet til sentralstyret. Videre bør denne type viktige
spørsmål være gjenstand for grundig saksbehandling.
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Til sist vil kontrollkomiteen vurdere hensynet til de ansattes adgang til å forhandle på lønn
som argument for å gjøre unntak fra vedtektenes hovedregel om at landsstyret ikke er
vedtaksdyktig når det ikke er innkalt i samsvar med vedtektene.

Om kontrollkomiteens kompetanse til å tolke organisasjonens retningslinjer uttalte
kontrollkomiteen i KT-5-2021 på s. 3 at:

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.

Ettersom de økonomiske retningslinjene har betydning for det tolkningsspørsmålet som
kontrollkomiteen skal ta stilling i denne saken, mener kontrollkomiteen at det er nødvendig å
undersøke hva de økonomiske retningslinjene sier, for å vurdere ledelsens argumenter.

I økonomiske retningslinjer punkt 7.6 står det at:
Ansatte i sekretariatet lønnes i tråd med landsstyrets stillingshjemmel. Landsstyret
skal ved vedtak også vedta en lønnsramme for stillingen.

Det følger altså av de økonomiske retningslinjene at det er landsstyret som vedtar
lønnsbetingelsene til de ansatte. Dersom de ansatte skal forhandle på lønn må derfor saken
i utgangspunktet tas til behandling i landsstyret. Ledelsen har påpekt at dette gjør det i
praksis ikke mulig å forhandle lønn på en forsvarlig måte, ettersom lønnsforhandlinger er
personsensitive og bør skje i dialog med arbeidsgiver, ikke i et 24-persons organ.

Det nye forslaget fra sentralstyret lyder:
Ansatte i sekretariatet lønnes i tråd med sentralstyrets stillingshjemmel. Sentralstyret
skal ved vedtak også vedta en lønnsramme for stillingen. Sentralstyret kan gi
generalsekretær eller et mindre utvalg mandat til å forhandle om lønn med ansatte,
innenfor en vedtatt lønnsramme.

For kontrollkomiteen fremstår det som at det er tale om å gjøre en ganske stor endring i
reguleringen av organisasjonens arbeidsforhold, både hva gjelder funksjonsfordeling mellom
organene, men også endringer som kan få budsjettmessige konsekvenser. Forslaget
innebærer å flytte kompetanse nedover i organisasjonshierarkiet. Det vil altså innebære at
sentralstyret får en del beslutningskompetanse over økonomiske spørsmål og som gjennom
avtaler med tredjepersoner vil være bindende for Grønn Ungdom. Forslaget legger heller
ingen føringer på hvilke rammer som skal ligge til grunn for eventuelle forhandlinger, for
eksempel hvordan en skal sikre likebehandling mellom de ansatte.

Det er ikke kontrollkomiteens mandat å vurdere selve forslaget. Når det imidlertid er tale om
en forholdsvis prinsipiell sak både økonomisk og organisatorisk, mener kontrollkomiteen at
saksbehandlingen bør være god. Som nevnt er landsstyret som organ bygget opp under
prinsippet om at beslutningene sikres demokratisk og lokal forankring gjennom gode
prosesser i fylkeslagene. Ettersom det trolig var et vedtaksdyktig landsstyre som i sin tid
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vedtok gjeldende retningslinjer, mener kontrollkomiteen at saksbehandlingsreglene også bør
følges når det skal gjøres omfattende endringer i disse. Det er betenkelig av hensyn til
landsstyrets legitimitet og nøytralitet til sentralstyret, å vedta denne typen prinsipielle
endringer i organisasjonen uten grundig saksbehandling.

Videre er det fremdeles nokså uklart for kontrollkomiteen hva man faktisk har avtalt med de
ansatte – om det var tale om en juridisk bindende forpliktelse til å forhandle om lønn eller en
løsere form for et løfte. Det er likevel klart at underliggende organer, enten det er ledelsen,
sentralstyret eller landsstyret som har gitt denne typen løfter, ikke gjennom avtaler med
tredjepersoner kan legge bindende føringer for hvordan organisasjonens vedtekter eller
retningslinjer skal vedtas av overliggende organer. Det er de til enhver tid kompetente
organene som skal fatte disse beslutningene. Kontrollkomiteen har dessuten vanskelig for å
se at det kan ha vært noen berettigede forventninger om lønnsforhandlinger før landsstyret
faktisk har revidert økonomiske retningslinjer. Det er for eksempel ikke sikkert at landsstyret
hadde gått med på å delegere bort kompetanse til lønnsforhandlinger, slik sentralstyret har
foreslått.

Når landsmøtet har mulighet til å revidere økonomiske retningslinjer, og det foreligger et
alvorlig brudd på vedtektene som sår tvil om saksbehandlingen frem mot LS-3-21 har vært
god nok, mener kontrollkomiteen at de strenge vilkårene for å gjøre unntak fra hovedregelen
om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig, ikke er oppfylt. Slik kontrollkomiteen ser det, er det
ikke “strengt nødvendig” at landsstyret fatter vedtak, fordi saken “kan utsettes” til landsmøtet.
For å sikre en fornuftig saksbehandling på landsmøtet bør saken om revidering av
økonomiske retningslinjer settes før saken om budsjett på landsmøtets dagsorden.

6.2 Sak 16 – Arbeidsplan 2022
Den andre saken som ledelsen har foreslått at landsstyret fatter vedtak om, er sak 16 om
innstilling på arbeidsplan for 2022. Ledelsen påpeker at dokumentet er en av de to viktigste
organisatoriske sakene for organisasjonen hvert år. Det er viktig at den endelige
behandlingen av arbeidsplan blir god på landsmøtet, og det avhenger av en innstilling fra
landsstyret. Forslaget til arbeidsplan for 2022 baserer seg på arbeidsplanen for 2021, og vil
derfor være relativt enkel for delegatene å sette seg godt inn i før LS-3-21.

Kontrollkomiteen er enig med ledelsen i at det er avgjørende at landsmøtets behandling av
en så viktig sak blir god. Derimot er kontrollkomiteen ikke enig i at landsmøtets behandling
av saken står og faller på en innstilling fra landsstyret. Som nevnt, vil LS-3-21 ikke være
forhindret fra å debattere arbeidsplanen. Argumentene og endringsforslagene som kommer
frem under debatten på LS-3-21 vil kunne leve videre uten at landsstyret fatter et
innstillingsvedtak. Dette kan som nevnt sikres ved at sentralstyret sørger for grundig
referatføring under debatten på LS-3-21, og at endringsforslagene tas med i sakspapirene til
landsmøtet.
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Videre påpeker kontrollkomiteen at ledelsen selv har innrømmet at saken om arbeidsplan
har vært blant de mest omdiskuterte sakene på landsmøtene de siste årene. Dette tyder på
at saken vil bli godt debattert også under årets landsmøte, og heller ikke at debatten er lagt
død når landsstyret fatter innstillingsvedtak. Snarere tvert om, kan det vel tenkes at
argumentene og forslagene som kommer opp under debatten i landsstyret, videreutvikles i
fylkeslagene og tas opp på nytt under debatten på landsmøtet, slik at saken blir grundig
vurdert.

Etter kontrollkomiteens syn er det risiko for at fylkeslagenes forberedelser frem mot LS-3-21
er blitt svekket som følge av det alvorlige vedtektsbruddet. Da er det betenkelig å la
landsstyret innstille på vedtak til landsmøtet. En slik innstilling vil kunne virke styrende på
hva landsmøtet ender opp med å vedta, og når det er tale om en så viktig sak, er det grunn
til å stille strenge krav til saksbehandlingen. Dersom saken ikke er godt nok forberedt til
landsstyret risikerer man at landsstyret legger sentralstyrets innstilling til grunn uten
tilstrekkelig overprøving. På den måten kan et innstillingsvedtak virke “kamuflerende” på
sentralstyrets innstilling og bidra til å sentrere beslutningsmakt på landsmøtet til
sentralstyret.

Kontrollkomiteen mener at det er urealistisk å forvente at fylkeslagene skal være så
forutseende at de på forhånd setter seg inn i tidligere arbeidsplan med tanke på at ny
arbeidsplan kan tenkes å bygge videre på denne. Den praktiske hovedregelen er vel at man
setter seg inn i sakene som skal behandles på landsstyret når man får tilsendt sakspapirene.
Disse ble som nevnt sendt ut alt for sent, og det kan ikke legges til grunn at medlemmene,
og heller ikke fylkesrepresentantene, begynte å forberede seg før dette tidspunktet.

Til syvende og sist er det landsmøtet som skal fatte endelig vedtak om arbeidsplan. Når det
foreligger et alvorlig brudd på vedtektene som sår tvil om saksbehandlingen frem mot
LS-3-21 har vært god nok, mener kontrollkomiteen at de strenge vilkårene for å gjøre unntak
fra hovedregelen om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig, ikke er oppfylt. Slik
kontrollkomiteen ser det er det ikke “strengt nødvendig” at landsstyret innstiller på denne
saken, fordi den “kan utsettes” til landsmøtet. Hensynet til forsvarlig saksbehandling på
landsmøtet kan sikres på andre måter enn å sette legitimiteten til landsstyret i fare.

6.3 Sak 17 – Budsjett 2022
Den tredje saken ledelsen har foreslått at landsstyret fatter vedtak om, er sak 17 om
innstilling på budsjett for 2022. Ledelsen viser til den samme begrunnelsen som for
arbeidsplan.
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Kontrollkomiteen kan ikke se at denne saken skiller seg vesentlig fra saken om arbeidsplan,
og viser derfor til vurderingen over. Det foreligger et alvorlig brudd på vedtektene som sår tvil
om saksbehandlingen frem mot LS-3-21 har vært god nok. Kontrollkomiteen kan ikke se at
det er “strengt nødvendig” at landsstyret innstiller på denne saken, fordi den “kan utsettes” til
landsmøtet. Hensynet til forsvarlig saksbehandling på landsmøtet kan sikres på andre måter
enn å sette legitimiteten til landsstyret i fare.

6.4 Sak 18 – Dagsorden og møteregler for landsmøtet
Den fjerde saken ledelsen har foreslått at landsstyret fatter vedtak om, er sak 18 om
vedtakelse av dagsorden og møteregler for landsmøtet. Ledelsen argumenterer for at dette
ikke kan tas på landsmøtet, da vedtak om dagsorden og møteregler må gjøres i god tid før
landsmøtet for å sikre god planlegging. Dette gjelder ikke bare dagsorden, men også
møtereglene som bl.a. regulerer valgprosessen.

Kontrollkomiteen er enig med ledelsen i at landsstyret bør kunne vedta dette. Det er viktig at
planleggingen mot landsmøtet blir god for å sikre en forsvarlig saksbehandling på
landsmøtet. Kontrollkomiteen mener derfor at det er “strengt nødvendig” at landsstyret fatter
vedtak i denne saken, og at denne “ikke kan utsettes”. Vilkårene for å gjøre unntak fra
hovedregelen om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig er derfor oppfylt.

6.5 Sak 19 – Valg av forberedende redaksjonskomité
Den femte saken ledelsen har foreslått at landsstyret fatter vedtak om, er sak 19 om valg av
forberedende redaksjonskomité. Ledelsen påpeker at dette er et organ som skal fungere
frem mot landsmøtet, og derfor må settes ned av landsstyret.

Kontrollkomiteen er enig med ledelsen. Redaksjonskomiteen skal jobbe opp mot landsmøtet,
og har dermed betydning for at saksbehandlingen på landsmøtet blir forsvarlig.
Kontrollkomiteen mener derfor at det er “strengt nødvendig” at landsstyret fatter vedtak i
denne saken, og at den “ikke kan utsettes”. Vilkårene for å gjøre unntak fra hovedregelen
om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig er derfor oppfylt.

6.6 Sak 20 – Innstilling til nasjonal valgkomité
Den sjette saken ledelsen har foreslått at landsstyret fatter vedtak om, er sak 20 om
innstilling til nasjonal valgkomité. Ledelsen påpeker at det ifølge vedtektene er landsstyret
som skal innstille på denne komiteen, ettersom valgkomiteen ikke kan innstille på eget
organ.
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Kontrollkomiteen er enig. Etter § 9.2 andre punktum er det landsstyret som innstiller på
valgkomité. Etter kontrollkomiteens syn vil landsmøtets behandling av valg av valgkomité bli
vesentlig svekket og uoversiktlig dersom det ikke foreligger en innstilling om dette på
forhånd. Kontrollkomiteen mener derfor at det er “strengt nødvendig” at landsstyret fatter
vedtak i denne saken, og at den “ikke kan utsettes”. Vilkårene for å gjøre unntak fra
hovedregelen om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig er derfor oppfylt.

6.7 Sak 23 – Politisk uttalelse om klimabistand
Den syvende saken ledelsen har foreslått at landsstyret fatter vedtak om, er sak 23 som
gjelder en politisk uttalelse om klimabistand. Ledelsen påpeker at det er svært viktig for
Grønn Ungdoms delegasjon til klimatoppmøtet i Skottland (COP26), som skal avholdes 31.
oktober – 12. november 2021, å få avklart hva Grønn Ungdom mener om klimabistand.
Dette seiler opp til å bli en viktig uavklart sak i klimaforhandlingene på klimatoppmøtet. MDG
har vedtatt punkter om klimabistand i arbeidsprogrammet, men den politiske uttalelsen
foreslår viktige presiseringer og utdypninger som vil være relevante på klimatoppmøtet.
Saken kan ikke utsette til landsmøtet, fordi klimatoppmøtet skjer de neste ukene. Det er mer
hensiktsmessig å behandle den fysisk på LS-3-21 enn per e-post. Fylkeslagene er forberedt
på å behandle saken.

Kontrollkomiteen er stort sett enig. Saken om klimabistand har slik vi ser det klare
likhetstrekk med det som var tilfellet i kontrollkomiteens tolkningsuttalelse i KT-2-2021, og
kontrollkomiteen kan i stor grad vise til begrunnelsen som ble gitt for å gjøre unntak den
gang, se uttalelsen s. 3:

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.

Tilsvarende som i KT-2-2021 vil Grønn Ungdom ikke rekke å ta stilling til disse spørsmålene
i tide dersom saken utsettes. Samtidig bør organisasjonens politiske standpunkter fremmes i
det som er en av de viktigste begivenhetene i vår samtid.

Kontrollkomiteen mener derfor at det er “strengt nødvendig” at landsstyret fatter vedtak i
denne saken, og at den “ikke kan utsettes”. Vilkårene for å gjøre unntak fra hovedregelen
om at landsstyret ikke er vedtaksdyktig er derfor oppfylt.
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7. Oppsummering
Oppsummeringsvis legger kontrollkomiteen vekt på at det foreligger et alvorlig brudd på
vedtektene. De forsinkede sakspapirene har påvirket fylkeslagenes forberedelser til LS-3-21.
Gode prosesser i fylkeslagene sikrer at landsstyrets beslutninger har demokratisk og lokal
forankring, og er en forutsetning for landsstyrets legitimitet. Vedtektenes klare hovedregel er
at brudd på saksbehandlingsfristene medfører at landsstyret ikke er vedtaksdyktig. Et
snevert unntak gjelder bare i saker som det er “strengt nødvendig” at behandles og som
“ikke kan utsettes”. Etter kontrollkomiteens syn er disse strenge vilkårene bare oppfylt for
sakene som har direkte betydning for planleggingen og gjennomføringen av landsmøtet, og
saken som gjelder hvilke standpunkter Grønn Ungdom skal fronte på klimatoppmøtet. Saker
som kan behandles på landsmøtet, kan utsettes. Det finnes alternativer som sikrer at
landsmøtets saksbehandling blir forsvarlig uten å sette landsstyrets legitimitet i fare.

Konklusjon
Kontrollkomiteen konkluderer med at LS-3-21 ikke er vedtaksdyktig. Landsstyret kan likevel
fatte vedtak i sak 18, 19, 20 og 23.
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