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Sammendrag
Henvender lurer på hvem som kan melde opp saker til behandling i landsstyret, og om disse

sakene i så fall må innstilles av sentralstyret på forhånd. Kontrollkomiteen ser det slik at

tolkningsforespørselen reiser tre delspørsmål.

Delspørsmål 1) er om innstilling fra sentralstyret er et vilkår for å få behandlet en sak i

landsstyret. Kontrollkomiteen konkluderer med at innstilling ikke er et vilkår. Det legges vekt

på at vedtekten som pålegger sentralstyret å innstille på saker til landsstyret, primært synes

å ta sikte på å regulere sentralstyrets, og ikke landsstyrets, kompetanse. Bestemmelsen har

heller ikke vært praktisert som en begrensning av landsstyrets kompetanse.

Delspørsmål 2) er om den som ønsker å melde opp en sak til landsstyret må ha uttrykkelig

grunnlag i vedtektene for å gjøre dette. Kontrollkomiteen konkluderer med at dette er

nødvendig. Det er ingenting i vedtektene som tilsier at medlemmene har en rett til å melde

opp saker direkte til landsstyret. Det er heller ikke praksis i organisasjonen for en slik

rettighet. Dette er likevel ikke til hinder for at landsstyret selv velger å ta en sak til behandling

til tross for at den er meldt opp av en person uten vedtektsfestet forslagsrett.

Delspørsmål 3) er hvem som har en slik vedtektsfestet rett til å melde opp saker til

landsstyret. Kontrollkomiteen konkluderer med at fylkesrepresentanter og -observatører,

samt personer med verv som inngår i sentralstyret, kan melde opp saker til behandling i

landsstyret. I tillegg kan kontrollkomiteen og valgkomiteen melde opp saker som angår deres

mandat.

Den overordnede konklusjonen blir etter dette at fylkesrepresentanter og -observatører, samt
personer med verv som inngår i sentralstyret, kan melde opp saker til behandling i
landsstyret. Kontrollkomiteen og valgkomiteen kan melde opp saker som angår deres
mandat. Enkeltmedlemmer har ingen rett til å melde opp saker, men landsstyret kan likevel
beslutte å behandle en sak som er foreslått av et medlem.
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Kontrollkomiteens tolkning
1. Problemstillinger
2. 3. februar 2022 mottok kontrollkomiteen en tolkningsforespørsel. Henvender lurer på

hvem som kan melde opp saker til behandling i landsstyret, og om disse sakene i så fall
må innstilles av sentralstyret på forhånd.

3. I nasjonale vedtekter fra 2021 står det i § 5.1:
Landsstyret er Grønn Ungdoms høyeste organ mellom to landsmøter.
Landsstyret skal ta stilling til viktige politiske og organisatoriske saker.

4. Videre står det i § 5.2:
Landsstyret består av talspersonene og fylkesrepresentanter valgt i henhold til §
10.2. Hele sentralstyret har tale- og forslagsrett.

5. Om sentralstyrets kompetanse til å innstille på saker til landsstyret står det i § 6.1:
Sentralstyret har ansvar for drift av organisasjonen mellom landsstyremøter, og
forbereder og innstiller saker for landsstyret.

6. Slik kontrollkomiteen ser det, reiser tolkningsforespørselen tre delspørsmål. For det
første må det vurderes om vedtektene krever at sentralstyret har innstilt på en sak for at
den skal kunne behandles av landsstyret. Dersom innstilling fra sentralstyret ikke er et
absolutt krav, må det for det andre vurderes om den som ønsker å melde opp en sak må
påvise et grunnlag i vedtektene for å gjøre dette. I så fall må det for det tredje vurderes
hvem som etter vedtektene har en slik forslagsrett.

7. Må sentralstyret innstille på saken for at landsstyret skal kunne behandle den?
8. Delspørsmål 1) er om sentralstyret må ha innstilt på en sak for at landsstyret skal kunne

behandle den.

9. Som sitert ovenfor, står det i § 6.1 at sentralstyret “forbereder og innstiller saker for
landsstyret”. Problemstillingen er om dette er ment som en begrensning av landsstyrets
kompetanse, dvs. et vilkår for at landsstyret skal kunne behandle en sak, eller om det
bare er en angivelse av en av sentralstyrets arbeidsoppgaver.

10. Ordlyden gir isolert sett begrenset veiledning. Den systembetraktning at bestemmelsen
er plassert i kapittelet om sentralstyret, og ikke landsstyret, trekker imidlertid i retning av
at den primært tar sikte på å regulere sentralstyrets, og ikke landsstyrets, kompetanse.

11. Kontrollkomiteen kan ikke se at dette tolkningsspørsmålet har vært kommentert i
sakspapirene til landsmøtet, og det har heller ikke vært tolket av kontrollkomiteen
tidligere.
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12. Praksis i organisasjonen har imidlertid – etter det kontrollkomiteen forstår – aldri vært slik
at sentralstyret alene bestemmer hvilke saker som skal behandles av landsstyret.

13. Hvor stor vekt organisasjonspraksis 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 egen fast tolkningspraksis, se eksempelvis
KT-1-21 s. 4 og KT-8-21 s. 2.

14. Generalsekretær har opplyst om at det har vært vanlig praksis at fylkesrepresentantene
har hatt mulighet til å melde opp saker. At fylkesrepresentantene i begrenset grad har
benyttet seg av denne muligheten er en annen sak.

15. Kontrollkomiteen kan ikke se noen tungtveiende grunner for at sentralstyret alene skal
bestemme hvilke saker landsstyret skal behandle. Noe av poenget med å ha et organ
som landsstyret er nettopp maktspredning: Retten til å ta stilling til viktige politiske og
organisatoriske saker er tildelt et organ med bredere representasjon, og dermed større
legitimitet til å fatte viktige avgjørelser, enn sentralstyret.

16. På denne bakgrunn legger kontrollkomiteen avgjørende vekt på organisasjonens praksis.
Et vilkår om innstilling fra sentralstyret, vil innebære en vesentlig begrensning av
landsstyrets kompetanse. Dersom landsmøtet virkelig mente dette, hadde det vært
naturlig å la det komme klarere til uttrykk i vedtektene, eller i det minste nevne det i
sakspapirene. Paragraf 6.1 må derfor forstås som en angivelse av sentralstyrets
arbeidsoppgaver, og ikke som en begrensning av landsstyrets kompetanse.

17. Konklusjonen på delspørsmål 1) er at sentralstyret ikke må ha innstilt på en sak for at
landsstyret skal kunne behandle den.

18.Må den som ønsker å melde opp en sak til landsstyret påvise et grunnlag for

dette i vedtektene?
19. Delspørsmål 2) er om den som ønsker å melde opp en sak til behandling i landsstyret

må påvise et grunnlag for en slik forslagsrett i vedtektene.

20. Sagt med andre ord: Om det overhodet gjelder noen begrensning for hvem som kan
melde opp saker til landsstyret.

21. Vedtektene har, som nevnt, ingen egen bestemmelse om hvem som kan melde opp
saker til landsstyret. Utgangspunktet må da være at landsstyret selv kan velge hvilke
saker de ønsker å behandle, og at beslutninger om dette treffes ved alminnelig flertall.

22. Det er imidlertid en forskjell mellom at landsstyret har adgang til å behandle en sak som
er foreslått, og at en person har rett til å melde opp saker. Dersom kontrollkomiteen
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kommer til at ethvert medlem kan melde opp saker til landsstyret vil dette reise ytterligere
spørsmål, som for eksempel om ledelsen må sørge for at medlemmene gis mulighet til å
benytte seg av denne rettigheten.

23. I motsetning til landsstyret har vedtektenes kapittel om landsmøtet en egen bestemmelse
om hvem som kan melde opp saker, se § 4.4 andre setning:

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.

24. Landsmøtet er Grønn Ungdoms høyeste organ, se § 4.1. Det at vedtektene uttrykkelig
stiller krav til representativitet for å melde opp saker til landsmøtet, men ikke tilsvarende
krav for andre underliggende organer i Grønn Ungdom, kan tale for at det ikke gjelder
noen begrensninger i hvem som kan melde opp saker til disse organene. Det kan
hevdes at jo høyere opp i organisasjonshierarkiet en kommer, jo sterkere gjør hensynene
til at saken skal være godt forberedt og ha en viss oppslutning i organisasjonen før den
tas til behandling, seg gjeldende.

25. På den annen side er det noen tydelige forskjeller mellom landsmøtet og landsstyret som
organer, særlig historisk. Frem til vedtektsendring i 2015 var landsmøtet åpent for alle
medlemmer, se 2014-vedtektene § 5.2. Innkalling til landsmøtet sendes fremdeles ut til
alle Grønn Ungdoms medlemmer, se 2021-vedtektene § 4.4. Landsmøtet har derfor vært
et utpreget medlemsorgan, og er fremdeles dette i betydelig grad.

26. Landsstyret har derimot, helt siden opprettelsen i 2012, alltid bestått av
fylkesrepresentanter, samt utvalgte personer fra sentralstyret (tidligere arbeidsutvalget),
se 2012-vedtektene § 6.2 og 2021-vedtektene § 5.2. Så vidt kontrollkomiteen forstår, har
det aldri vært praksis for at innkalling til landsstyret sendes ut til alle medlemmer.

27. Kontrollkomiteen har etter dette ikke tilstrekkelig grunnlag for å oppstille noen generell
rett for medlemmene til å melde opp saker direkte til landsstyret. En slik rett kan verken
forankres i vedtektenes ordlyd eller organisasjonspraksis. Dersom et medlem ønsker å
sikre at landsstyret behandler en sak, får vedkommende i så fall sørge for gjennomslag
for dette i sitt fylkeslag.

28. Konklusjonen på delspørsmål 2) er at den som ønsker å melde opp en sak til behandling
i landsstyret må påvise et grunnlag for en slik forslagsrett i vedtektene.
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29.Hvem har rett til å foreslå saker til behandling i landsstyret?
30. Delspørsmål 3) er hvem som etter vedtektene har rett til å foreslå saker til behandling i

landsstyret.

31. Sentralstyret har klart nok rett til å melde opp saker til landsstyret. Dette følger bl.a. av at
hele sentralstyret har “tale- og forslagsrett”, se § 5.2 andre setning. Å foreslå en sak til
behandling må kunne sies å være omfattet av uttrykket “forslagsrett”. Videre står det
uttrykkelig i § 6.1 at sentralstyret innstiller på saker til landsstyret.

32. Også fylkeslagene ved sine representanter må kunne melde opp saker til behandling i
landsstyret. I § 5.2 første setning står det at landsstyret “består” av bl.a.
fylkesrepresetantene. Når en leser dette i sammenheng med andre setning om at hele
sentralstyret har tale- og forslagsrett, må dette bety at fylkesrepresentantene har full
kompetanse, dvs. stemme-, tale- og forslagsrett.

33. Det samme resonnementet kan legges til grunn for talspersonene da disse også er angitt
som fullverdige medlemmer av landsstyret, se § 5.2 første setning.

34. Når det gjelder fylkeslagenes observatører (ofte varaer valgt av årsmøtet i henhold til §
10.2), har generalsekretær opplyst om at vanlig praksis har vært at disse også har tale-
og forslagsrett. Kontrollkomiteen kan ikke se at vedtektene uttrykkelig utelukker dette, og
den aktuelle praksis synes å være fast og konsistent, se til sammenlikning KT-1-21 der
kontrollkomiteen med støtte i egen praksis uttalte at så fremt ikke vedtektenes ordlyd
direkte utelukker en løsning som et fylkeslag har vedtatt, især årsmøtet, bør den som
regel godtas (s. 2). Tilsvarende må gjelde for landsstyret.

35. For kontrollkomiteens vedkommende fremgår det av § 8.2 tredje setning at:
Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som er innenfor eller angår
komiteens mandat.

36. I KT-6-21 var tolkningsspørsmålet om kontrollkomiteen hadde kompetanse til å innstille
på revisjon av økonomiske retningslinjer til landsstyret. Om problemstillingen uttalte
kontrollkomiteen på s. 2:

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”.

37. I saken konkluderte kontrollkomiteen med at den ikke hadde kompetanse til å innstille på
revisjon av økonomiske retningslinjer, fordi retningslinjene lå utenfor dens mandat. Det
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interessante for vår del er imidlertid at kontrollkomiteen ikke utelukket at den etter
omstendighetene kunne ha kompetanse til å innstille på saker til landsstyret. Særlig
tungtveiende er nok likevel ikke disse uttalelsene. I den saken konsentrerte
kontrollkomiteen seg om andre tolkningsspørsmål enn i vår sak, og forholdet til
sentralstyrets innstillingskompetanse i § 6.1 er ikke kommentert.

38. Det avgjørende må være at kontrollkomiteens kompetanse i § 8.2 tredje setning er
generelt formulert. Det sentrale kriterium er “komiteens mandat”. Så fremt dette er
oppfylt, synes det ikke å være noe i veien for at kontrollkomiteen uttaler seg om eller
foreslår saker til behandling i landsstyret, eller andre organer for den saks skyld.

39. Om valgkomiteens kompetanse står det i § 9.2 første setning:
Valgkomitéen har ansvar for å innstille på kandidater til sentrale verv, men kan
ikke innstille på seg selv.

40. Det sentrale kriterium for avgrensning av valgkomiteens kompetanse er at saken kan
knyttes til valgkomiteens ansvar for å innstille på kandidater til sentrale verv, som vil si
verv som velges av landsmøtet, se § 16.2 tredje setning. Såfremt en sak har tilstrekkelig
tilknytning til valgkomiteens mandat, kan ikke kontrollkomiteen se noe i veien for at
valgkomiteen melder opp saken til behandling i landsstyret.

41. Om sekretariatets kompetanse står det i § 16.2 første setning:
Sekretariatet har talerett i alle Grønn Ungdoms organer såfremt de trenger det for
å gjennomføre sine oppgaver.

42. “Talerett” er prinsipielt sett noe annet enn “forslagsrett”, slik at en kompetanse til å melde
opp saker direkte til landsstyret synes i utgangspunktet å falle utenfor sekretariatets
kompetanse. Noen skarp avgrensning er det imidlertid ikke tale om, og tvilstilfeller vil nok
måtte bero på en forholdsvis konkret vurdering. I denne tolkningssaken er det imidlertid
ikke nødvendig for kontrollkomiteen å gå nærmere inn på denne problemstillingen.

43. Konklusjon
44. Kontrollkomiteen konkluderer med at fylkesrepresentanter og -observatører, samt

personer med verv som inngår i sentralstyret, kan melde opp saker til behandling i
landsstyret. Kontrollkomiteen og valgkomiteen kan melde opp saker som angår deres
mandat. Enkeltmedlemmer har ingen rett til å melde opp saker, men landsstyret kan
likevel beslutte å behandle en sak foreslått av et medlem.
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