
KONTROLLKOMITÉTOLKNING KT-8-21
Om hvem fra sentralstyret som har stemmerett på landsmøtet etter at nytt sentralstyre er
valgt. Enstemmig vedtatt. Vedtak utsendt 25.11.2021.

Henvendelse
14. november 2021 mottok kontrollkomiteen en tolkningsforespørsel. Henvender spør om

det er de avtroppende eller påtroppende medlemmene i sentralstyret som har stemme-, tale-

og forslagsrett på landsmøtet når landsmøtet har valgt nytt sentralstyre.

Kontrollkomiteens tolkning
I nasjonale vedtekter fra 2019 står det i § 4.2 første punktum at:

Landsmøtet består av fylkesdelegater og sentralstyret.

Om sentralstyrets sammensetning står det i § 6.2 at:
Sentralstyret består av følgende verv:

• to talspersoner av forskjellig kjønn
• generalsekretær
• inntil syv styremedlemmer
• internasjonal kontakt

Om valg av sentralstyret står det i § 4.5 at:
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
(...)
Valg av sentralstyre

Av vedtektene følger det altså at personer med verv i sentralstyret som organ skal ha
stemme-, tale- og forslagsrett på landsmøtet. Vedtektene sier imidlertid ikke hvem som har
stemme-, tale- og forslagsrett etter at landsmøtet har valgt nytt sentralstyre. Vedtektene sier
heller ingenting om når landsmøtets vedtak generelt trer i kraft.

Her er det to alternativer: 1) Landsmøtets vedtak får umiddelbar virkning. Dette innebærer i
så fall at personer med avtroppende verv mister sin stemme-, tale- og forslagsrett på
vedtakstidspunktet. 2) Landsmøtets vedtak får virkning først når landsmøtet heves. I så fall
beholder personene i det avtroppende sentralstyret sin stemme-, tale- og forslagsrett også
etter at landsmøtet har valgt nytt sentralstyre frem til møteslutt.
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I vedtektene § 14.2 står det om vedtektsendringer at:
Vedtektsendringer gjelder fra det tidspunktet landsmøtet heves med mindre
landsmøtet vedtar noe annet.

At landsmøtets vedtak om vedtektsendringer som utgangspunkt først får virkning når
landsmøtet heves, kan tale for at tilsvarende bør gjelde generelt for landsmøtets vedtak,
med mindre landsmøtet i den konkrete saken vedtar noe annet. Etter sin ordlyd regulerer
imidlertid § 14.2 bare vedtektsendringer. Dersom landsmøtet mente at dette skulle gjelde
generelt hadde det vært mer naturlig å vedtektsfeste en egen bestemmelse om dette.

Dessuten er det klart at en rekke av landsmøtets vedtak nødvendigvis må tre i kraft
umiddelbart, slik som godkjenning av møteregler og valg av møteledere, jf. § 4.5. Slik sett
kan § 14.2 også trekke i motsatt retning: Det forhold at landsmøtet har sett seg nødt til
særskilt å regulere at vedtektsendringer først gjelder fra det tidspunktet landsmøtet heves,
kan tilsi at dette er et unntak fra hva som ellers gjelder.

Etter dette kan kontrollkomiteen ikke se at vedtektene uttrykkelig regulerer spørsmålet om
når et landsmøtevedtak trer i kraft. Utgangspunktet må være at det beror på en konkret
tolkning av det aktuelle vedtaket. Dette er imidlertid ikke til hinder for at kontrollkomiteen kan
oppstille retningslinjer for tolkningen, herunder tolkningspresumsjoner.

I mangel av klar ordlyd i vedtektene eller konkrete holdepunkter i landsmøtets vedtak, bør
det i denne sammenheng ses hen til hva som har vært vanlig praksis i organisasjonen
tidligere. Hvor stor vekt slik praksis har, avhenger av i hvilken grad den er langvarig og
konsistent. Videre har det betydning om den løsning som praksis legger opp til, har gode
grunner for seg. Kontrollkomiteen viser her til sin tidligere tolkningsuttalelse i KT-1-21 s. 4.

Generalsekretær har opplyst om at praksis i organisasjonen alltid har vært at det
avtroppende sentralstyret har stemme-, tale- og forslagsrett frem til landsmøtet heves.

Det er med andre ord tale om en langvarig praksis som har vært fulgt konsekvent. Dette
taler med styrke for at det må oppstilles en tolkningspresumsjon om at landsmøtets valg av
sentralstyre først trer i kraft når møtet heves.

En slik løsning har gode grunner for seg.

For det første vil alternativet innebære at personer med påtroppende sentralstyreverv gis
betydelig beslutningskompetanse i organisasjonen før det nye sentralstyret har konstituert
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seg selv. Det påtroppende sentralstyret vil i så fall ikke ha forberedt noen av sakene som
landsmøtet skal behandle. I så fall svikter selve forutsetningen for sentralstyrets legitimitet til
å mene noe på landsmøtet.

For det andre kommer de betydelige praktiske problemene. Både det avtroppende og
påtroppende sentralstyret må i så fall sørge for transport til og fra landsmøtet. Særlig for
personer med påtroppende verv vil dette være tungvint. Til en viss grad vil vel dette kunne
forberedes på forhånd dersom en vet at en er innstilt eller skal benke på et sentralstyreverv.
Samtidig vil det alltid være en viss usikkerhet.

For det tredje kommer også mer samfunnsmessige betraktninger: Økt transport til og fra
landsmøtet vil være umiljøvennlig. Det vil også gå med tid og kapasitet til planlegging på
både nasjonalt og lokalt plan, og slik sett være ineffektiv bruk av ressurser.

For det fjerde er det ganske vanlig at personer med påtroppende sentralstyreverv er valgt
som fylkesdelegater til landsmøtet. Dersom disse blir valgt til nytt sentralstyre må i så fall
fylkeslagene kalle inn vara for ikke å miste sin formelle innflytelse etter delegatnøkkelen i §
4.2. Samtidig vil dette også kunne resultere i at et fylkeslag får økt sin reelle innflytelse på
landsmøtet ettersom personer med påtroppende verv trolig vil stemme i tråd med
fylkeslagets meninger når sentralstyret ikke har rukket å forberede saken.

Innføring av delegatnøkkel ble vedtatt på landsmøtet i 2019. Det aktuelle
vedtektsendringsforslaget var F3, se referatet til LM2019 s. 20. Om realiteten bak
vedtektsendringsforslaget står det i sakspapirene på s. 29 at:

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. Delegatene skal fordeles etter
fylkenes andel av den betalende medlemsmassen i starten av september. Dette betyr
at fylker som har opplevd stor økning i medlemsmassen gjennom året vil belønnes
med flere delegatplasser, og at antall delegatnøkkelen er avgjort før
årsmøtesesongen slik at fylkesdelegater kan velges på sitt årsmøte.

Sakspapirene viser at det var flere alternative forslag til delegatnøkkel. Følgelig var
utformingen av delegatnøkkelen nøye overveid fra landsmøtets side. Sakspapirene viser at
formålet særlig var å sørge for en rettferdig fordeling av antallet delegatplasser, og dermed
også en rettferdig maktfordeling mellom de ulike fylkeslagene. Hensynet til ikke å forryke
maktbalansen mellom fylkene taler derfor også for at det avtroppende sentralstyret bør
beholde sin stemme-, tale- og forslagsrett frem til landsmøtet heves.
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Oppsummeringsvis legger kontrollkomiteen til grunn at landsmøtets valg av sentralstyre først
får virkning når landsmøtet heves, med mindre landsmøtet vedtar noe annet. Dette
innebærer at personene i det avtroppende sentralstyret beholder sin stemme-, tale- og
forslagsrett også etter at landsmøtet har valgt nytt sentralstyre frem til møteslutt.

Konklusjon
Kontrollkomiteen konkluderer med at de avtroppende medlemmene i sentralstyret beholder
sin stemme-, tale- og forslagsrett frem til landsmøtet heves, med mindre landsmøtet vedtar
noe annet.
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