
												 	

Landsmøte 2022 

Sak 10: Innkomne saker 
 

Rullering av landsmøte og landsråd blant regionane – Framlegg frå Sogn og Fjordane Ungdomslag 
 
Dei siste åra har landsmøtet og landsrådet vore arrangert i Oslo. Dette har vore grunngjeve i dels 
økonomi, dels administrering og reiseveg. M.a. at det er enklare å kome til Oslo. 

Styret i SOFUL vil oppmode styret og administrasjonen om å legge til rette for at desse viktige 
møtestadene vert rullert mellom regionlaga. Styret føreslår òg at landsmøtet og landsrådet som 
hovudregel skal verte arrangert i lagshus. 

Styret trur dette vil vere viktige tiltak for å skape engasjement blant region- og lokallag som lokale 
arrangørar. 

Økonomisk trur vi ikkje det vil vere så stor forskjell. Mens reisekostnadane vil varierer meir, vil kostnadane 
ved leige av t.d. lagshus vere lågare enn konferanselokale på hotell i Oslo. 

Vi trur og at dette vil skape større engasjement kring landsmøtet og landsrådet som viktige møtepunkt. 
Dette vil òg tene som viktig kjelde til inspirasjon for andre lag, som på denne måten får fagleg påfyll i sitt 
lagsarbeid. 

 

Styret si vurdering av framlegget til Sogn og Fjordane Ungdomslag 

Styret synest intensjonen bak forslaget er god og vil takke Sogn og Fjordane Ungdomslag for 
engasjementet. Samstundes er styret skeptisk til eit vedtak som bind styret og kontoret til at landsmøtet 
og landsrådet som hovudregel skal rullerast blant regionane.  

Derimot meiner styret at det kan vere gode grunnar for å arbeide for større fleksibilitet i val av møtestad. 
Dette gjeld særleg landsrådet som er eit mindre arrangement enn landsmøtet. 

Landsmøtet og landsrådet er dei to største arrangementa til Noregs Ungdomslag. Landsmøtet samlar opp 
mot 100 delegatar, mens det normalt deltek mellom 20 og 30 delegatar på landsrådsmøtet. I tillegg kjem 
tilsette på kontoret som medverkar, både før, under og i etterkant av arrangementa. 

Å arrangere landsmøte og landsrådsmøte er avhengig av god logistikk og gode transportsamband. Tilsette 
på kontoret har òg ein viktig rolle i gjennomføring av arrangementa. NU har i dag ein liten administrasjon 
og rullering av landsmøte og landsrådsmøte vil utvilsamt gjere deira arbeid meir omfattande og 
tidkrevjande når det gjeld planlegging og gjennomføring av arrangementa. Styret meiner difor at det må 
ligge til styret og kontoret i NU å velje møtestad utan føringar ved at dette som hovudregel skal rullere 
blant regionane. 

Styret meiner òg at storleiken på landsmøtet gjer det vanskeleg å finne ungdomshus som både er store 
nok og som er nær nok sentrale knutepunkt. Det siste er viktig for det er målsetting om at flest alle skal 
ha moglegheit til å delta på landsmøtet. Her er transportkostnadar ein viktig faktor.  



												 	

Landsmøte 2022 

Styret meiner difor at det er gode argument for at landsmøte og landsrådsmøte blir arrangert i Oslo, som 
er eit knutepunkt, med gode transportsamband og tilgang til konferansehotell som dekker behova våre. 
Det betyr ikkje at vi kan arbeide for at vi i større grad nyttar andre deler av landet. Her vil vi oppmode 
særleg regionlag om å ta initiativ til å vere vertskap for landsrådmøte. 

 

Styret ser at det kan vere fornuftig å legge til rette for større fleksibilitet i val av møtestad, heller enn at 
det skal vere hovudregel, slik som forslaget til Sogn og Fjordane Ungdomslag.  

Etter ei samla vurdering, er styret i tillegg ueinig med Sogn og Fjordane Ungdomslag om at det økonomisk 
vil vere liten forskjell på dagens praksis og rullering av landsmøte og landsråd mellom regionane. 

Styrer rår difor landsmøtet til å avvise forslaget til Sogn og Fjordane Ungdomslag om at rullering av 
landsmøte og landsråd blant regionane skal vere hovudregel, men at landsmøtet heller går inn for at det 
skal arbeidast for større fleksibilitet, særleg knytt til val av møtestad for landsrådet. 

 

Framlegg til vedtak:  

Landsmøtet avviser framlegget frå Sogn og Fjordane Ungdomslag, men oppmodar samstundes styret om 
å legge fleire av landsrådsmøta andre stader enn Oslo. 

 

	


