
Vedlegg sak 5: Lovendringsframlegg 
Innspel frå medlemmer, lokallag og fylkeslag 

Sogn og Fjordane Ungdomslag 

Sak 3/1  

Forslag frå styret i NU om lovendringsframlegg § 9 Målbruk og § 10 Rusgift  

Styret i SOFUL har diskutert høyringsbrevet om forslag til lovendring, § 9 og § 10, og har følgjande 
merknadar.  

SOFUL ber om at styret i Noregs ungdomslag (NU) trekkjer framlegget om å endra § 9 om målbruk i 
vedtektene til NU. Ønskjer ikkje styret dette, ber SOFUL om at saka heller vert fremja på nytt under 
landsmøtet 22. - 24. april 2022, med eventuelt vedtak i 2023. Dette vil sikre at lovendringsforslaga får 
den breie debatten forslaga treng og fortener.  

Styret gjer òg merksam på at det er nokre formelle feil i høyringsbrevet om lovendringar. Under 
vedlegg 2. står lovendringane som § 2 Trygg samværskultur og § 10 Språkbruk, mens det skulle ha 
vore § 9 målbruk og § 10 Trygg samværskultur.  

Bakgrunn for saka  

Styret i NU, ved styreleiar Torbjørn Bergwitz Lauen, har fremja to forslag til vedtaksendringar som 
gjeld § 9 Målbruk og § 10 rusgifter.   

Lovendringsforslaga vart presentert under landsrådsmøtet oktober 2021, med frist for å kome med 
innspel og tankar kring framlegget 25. februar. Eventuelt lovframlegg må etter det kunngjerast 
seinast 22. mars 2022, jf. § 14 i vedtektene til NU.  

Styret i SOFUL sin vurdering av endringsforslaga  

Sjølv om endringsforslaga formelt sett er varsla riktig i høve § 14, meiner SOFUL at forslaget om 
oppmjuking av § 9 målform er så vidtgåande at det må leggast fram for eit samla landsmøte, og ikkje 
landsrådet som er eit mykje mindre organ. Etter nedlegging av bladet Ungdom, saknar i tillegg styret i 
SOFUL ei god plattform for medverknad der saka kunna ha vore presentert og debattert. Styret er av 
den bestemte meining at nyhendebrevet til NU og Hypersys ikkje er fullgod erstatning for å nå 
medlemmane.  

Styret finn det òg uryddig at vedtaksendringane kjem frå eit samla styre, men at saka er presentert og 
argumentert gjennom tankar frå leiaren. Er det eit samla styre som står bak vedtaksendringane, må 
det òg vere eit samla styre som grunngjev kvifor det er naudsynt med vedtaksendringar.   

Forslag om endring av § 9 Målform  

Målsaka er del av DNA-et til NU. Å vraka nynorsken etter 125 år er ei for stor sak ei slik lemfeldig 
sakshandsaming. Styret finn heller ikkje at plan for utarbeiding av ein språkbruksplan er godt nok 
forankra slik den er føreslegen. At dette skal vere ei sak for landsrådet, fordi ein vil spare landsmøtet 
for tidsbruken, kan tyde på at styret og styreleiar i NU ikkje fullt ut har forstått konsekvensane av 
lovendringsframlegget.  

Styret i SOFUL tykkjer òg at det er unødvendig med utsegn som at «nynorsken òg kjenst som ein 
hemsko». Debatten kring nynorsk i valkampen (jf. FpU sitt utspel) viser at målkampen lever i beste 
velgåande. Dette verkar polariserande og kunne med fordel ha vore tona ned. SOFUL vil òg minne om 
at det berre er sentralledet i NU som må følgje nynorsk. Regionlag og lokallaga kan – og nyttar den 
målforma dei sjølv ser på som naturleg i sitt daglege arbeid. Det er berre når laga fremjar sakar som 
angår heile NU-rørsla at laga må nytte nynorsk.  



Vedlegg sak 5: Lovendringsframlegg 
Innspel frå medlemmer, lokallag og fylkeslag 

Styret tykkjer og at tidspunkt for framlegging av forslag om endring av § 9 Målbruk er feil. Så vidt 
styret veit, er NU framleis i dialog med Frilynt om samanslåing. Ved fusjon vil vedtektsendringar vere 
sentral del av diskusjonen. Det er difor prematurt å starte dette arbeidet før ev. samanslåing med 
Frilynt er avklart.   

Forslag om endring av § 10 Rusgift  

Når det gjeld § 10 meiner SOFUL at trygg samværskultur og alkohol er ikkje ein god kombinasjon. 
Vedtektene gjeld òg berre sentralledet i Noregs Ungdomslag. Der region- eller lokallag er tilskipar 
eller arrangør, med støtte frå sentralledet, vil det vere ein skjønnsmessig vurdering om 
alkoholservering er akseptabelt.  

Styret meiner difor at gjeldande regelverk er godt nok, men at det er mogleg med modernisering av 
det språklege innhaldet der rusgift vert endra til alkohol, sidan dette er det einaste godkjente 
rusmiddelet i Noreg.   

Avslutning  

På bakgrunn av dette meiner styret i SOFUL at lovendringsforslaget § 9 bør trekkast, ev. at forslaga 
vert presentert på landsmøtet i april 2022 slik at vi er sikra ei brei og god debatt.  

Når det gjeld § 10 meiner styret at gjeldande regelverk er godt nok, men at ein ev. kan endre 
ordlyden, frå rusgift til alkohol.   
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Fjærland Ungdomslag 

Uttale til framlegg om endring i paragraf 9, målbruk.  

  

Styret i Fjærland ungdomslag har drøfta framlegget frå styret i Noregs ungdomslag (Nu) og ynskjer å 
koma med ein sterk uttale.  

Det er sjølvsagt lov, og kan vera rett, å føreslå endringar i lovene til eit lag. Tidene og føresetnadane 
kan endra seg. Men dette framlegget er etter vårt syn undarleg å fremja no, syner ein merkeleg 
framgangsmåte og styrehandsaming i Nu og er uvanleg dårleg argumentert for.  

I jubileumsåret til Nu vel ein å fremja eit framlegg som tek vekk ein av dei viktige bærebjelkane som 
har vore der sidan starten, ein av dei verdiane som har definert Nu, nynorsken. Det i seg sjølv er 
undarleg, for å nytta eit mildt uttrykk. Ein gjer det etter at ein har lagt ned medlemsbladet, slik at 
kommunikasjon ut til medlemmane er særs mangelfull, og utan å ha etablert andre plattformer 
medlemmar kan få informasjon frå, og nytta til meiningsbryting. At ein har særs mangelfulle digital 
kommunikasjon er diverre tydeleg, og syner at det var forhasta og feil å leggja ned bladet. Ein når 
ikkje ut til medlemmane med dette, og dei har vanskeleg for å drøfta det.  

Framgangsmåten er merkeleg og. Ein legg dette fram som eit framlegg frå styret, men 
argumentasjonen er berre noko som vert kalla tankar frå leiar, og som er ei rar samling lause tankar 
frå ein einskild person. Det er hans eigne vurderingar knytt til tilfeldige samtalar, fundering på sein 
kveldstid og fordomar mot nynorsk han spreier fritt rundt seg. Enno meir merkeleg er det at det 
andre lovendringsframlegget om rusgift, der det er delt innstilling, også berre vert argumentert for 
via «leiar sine tankar» Ingi drøfting om ulikskapane i framleggi, eller seriøs drøfting av tema. Likevel 
framstår dette framlegget som betre fundert. Det seier vel sitt!  

Så er me det som er verst, argumentasjonen. Den held ikkje vatn på nokon måte. «For 125 år sidan 
var landsmålet ei sak som fenga i tida.» Nynorsk fengjar enno. Sjå kva som skjedde då Fpu hadde sitt 
hatske utspel mot nynorsk i valkampen. Mållaget fekk 1500 nye medlemmar, og mange tok til 
pennen.  

«Men til tider har nynorsken òg kjenst som ein hemsko. Særleg i arbeidet med å rekruttere nye lag i 
område der nynorsken står svakt eller ikkje er i bruk. Kva er det viktigaste for oss som organisasjon?» 
Tydelegvis ikkje å stå for verdiar som ein har hatt i 125 år! Og kvifor er det ein hemsko? Alle lokallag, 
nye som gamle, kan nytta den målformi som dei ynskjer, det same gjeld fylkeslagi. Vil ein utelukka lag 
frå Nu ved at ein sentralt nyttar nynorsk er det grunn til å spyrja om dei er nemnande interesserte i å 
vera med. Ordet hemsko er rett og slett provoserande å sjå nytta her.   

«I framlegget mitt har eg satt opp landsrådet som vedtaksorgan for språkbruksplanen. Tanken er at 
landsmøtet ikkje skal trenge å bruke tid på eit slikt dokument, men samstundes at det er nokon 
andre enn styret og kontoret som skal ha siste ord» Her er katten ute av sekken. Det er ikkje styret 
sitt framlegg, det er leiaren sitt framlegg. Samstundes er ikkje denne saki viktig nok til at eit årsmøte 
skal nytta tid på den, det kan landsrådet ta seg av. 125 år, og i jubileumsåret er det å kvitta seg med 
nynorsk noko ein tek før lunsj på landsrådet. Om ikkje denne saki er betre opplyst før den kjem der, er 
dette ein rein skandale.    

Det teiknar seg eit bilete av ei leiing som ikkje lenger ynskjer å stå for noko. Bladet vart lagt ned, slik 
at eit lag tufta på meiningsbrytning om dei store kampsakene ikkje lenger kan snakkast anna enn på 
landsmøti. Organisasjonen som samlar ei heil meng huseigande lag kring i heile landet (huseigarar 
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som slit no) legg nær alle møte til Oslogryta, på hotell. For det er jo så mykje kortare til Oslo enn frå 
Oslo.   

Laget som arbeidar for å ta vare på kulturverdiar, som tradisjonsdans og bunadsarbeid, finn verdien 
av nynorsk som ein hemsko. Kvifor ikkje gå inn for hip-hop og hettegensarar med det same? 
Tradisjonsdans og bunadar må då hemma oss noko veldig? Få det bort!  

Fjærland ungdomslag vil på det sterkast råd til at dette framlegget vert røysta ned, om ein då ikkje 
tek til vit og trekkjer det før landmøtet.  

  

Fjærland 14.12.2021  

Fjærland ungdomslag  
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Bergen ungdomslag Ervingen 

Innspel til lovendringsframlegg frå styret i Noregs  

Ungdomslag  
  

Generell merknad  
Det er styret i NU som står som avsendar og forslagsstillar i dokumentet der 
lovendringsframlegga blir presenterte. Likevel blir argumentasjonen for desse framlegga 
presentert under overskrifta “Tankar frå leiaren”. Dette gjer at det framstår som uklart om eit 
samla styre faktisk står bak framlegga. Dersom styret ønsker desse endringane, bør dei òg 
einast om korfor og presentera ei grunngjeving dei saman kan stå inne for.  

§ 9 Målbruk  
  
Bergen ungdomslag Ervingen stiller seg svært kritisk til dei foreslåtte endringane.   
  
Det blir slått fast i argumentasjonen som fylgjer forslaget, at nynorsken og ungdomslagsrørsla 
har gått hand i hand frå fyrste stund. Samstundes stiller ein spørsmål ved samanhengen mellom 
den frilynde ideologien og målsaka. Dette stiller me oss undrande til. Demokratisering og 
verdsetjing av folkeleg og lokal kultur er fundament for begge desse rørslene - eller for begge 
desse sidene av det ein òg kan sjå på som ei og same rørsle. Det at ikkje alle ungdomslag har 
brukt eller bruker nynorsk, utelukkar heller ikkje dei tette banda NU har til nynorsken. Lokallaga i 
NU er svært ulike. Nokre driv med både folkedans, amatørteater, ungdomsklubb og songkor, 
andre med nokre av desse, og andre igjen med heilt andre ting. Det betyr ikkje at ikkje desse (og 
andre) aktivitetar ikkje er viktige i NU, og det vil vera urimeleg å påstå at folkedansen ikkje er ein 
viktig pillar for arbeidet i NU sjølv om ikkje alle lokallag driv med han.   
  
Det blir òg vist til at nynorsken fenga dei unge i større grad for 125 år sidan enn i dag, og at han 
førte til auka oppslutnad og medlemsvekst. Ein kan spørja seg om det var nynorsken som hadde 
den effekten då ungdomslaget gjerne var ein av få møteplassar i lokalsamfunnet, men uansett 
synest me det er svært problematisk at ein organisasjon som NU skal basera viktige val på kva 
som “fenger ungdommen”. Igjen kan ein bruka folkedansen som døme. Historier om køar for å 
komma inn på dansekveldar på 70-talet, har vel dei fleste som driv med folkedans i NU fått 
høyra både ein og to gonger, men sjølv om folkedansen ikkje fenger ungdommen på same måte 
i dag, håpar me det ikkje er aktuelt å føreslå at NU skal nedprioritera han til fordel for meir 
populære danseformer, og avskriva han med ei formulering om “eit særleg historisk ansvar”. 
Både nynorsken og folkedansen er levande kulturobjekt - ikkje museumsgjenstandar. Det er òg 
verd å merka seg at Noregs Mållag passerte 15.000 medlemmer i haust, og har nå det høgaste 
medlemstalet sidan 1987.  
  
For NU sentralt skal nynorsken òg ha vore ein hemsko, særleg i arbeidet med å rekruttera nye 
lag i bokmålsdominerte område. Lokallaga i NU står i dag fritt til å bruka det skriftspråket dei 
ønsker, og både i den gjeldande § 9 og i forslaget til ny § 10 ligg det formuleringar om ei plikt til 
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å verna om det språklege mangfaldet i Noreg. Me stiller oss tvilande til at lag som er så sterke 
motstandarar av nynorsk at dei ikkje aksepterer å få informasjon frå sentralleddet på dette 
språket, vil kunna akseptera ei lov som seier at dei må verna om det. For ein  
medlemsorganisasjon som NU, vil det å rekruttera lag og medlemmar alltid vera eit mål, men 
dersom ein i iveren etter å rekruttera nye, gjev slepp på for mykje av identiteten sin, risikerer ein 
òg å støyta ifrå seg ein del av dei medlemmane ein alt har.   
  
Me har òg fått høyra at nynorsken skal ha vore til hinder for tilsetjingsprosessar på NU-kontoret. 
Me meiner at dersom ein verkeleg er motivert for å jobba i ein kulturorganisasjon, vil ikkje 
nynorsken vera det som hindrar ein - iallfall ikkje dersom arbeidsgjevar har ei offensiv haldning 
og tilbyr språkopplæring og rettleiing.   
  
Nynorsk er eit minoritetsspråk i Noreg, og utan ei formulering som slår fast at tenestemålet i NU 
sentralt skal vera nynorsk, vil nynorsken bli brukt mindre. Det er eit langt tydelegare signal å ha 
ei lov som slår fast at det skal vera slik, enn det vil vera å ha ein språkbruksplan. Ein 
språkbruksplan vil òg lettare kunna endrast, ettersom det ikkje vil vera krav om ⅔ fleirtal på eit 
landsmøte.   
  
Bergen ungdomslag Ervingen føreslår følgande formulering:  
  
§ 9 Språkbruk  

1. Tillitsvalde og tilsette, lag og lagsbruk i Noregs Ungdomslag pliktar å fremja det norske språk- 
og dialektmangfaldet. Noregs Ungdomslag har eit særleg ansvar for å verna om den nynorske 
skriftkulturen.   

2. Tenestemålet i Noregs Ungdomslag sentralt er nynorsk.  

  

§ 10 Rusgifter  
  
Bergen ungdomslag Ervingen stiller seg òg kritisk til nokre av dei foreslåtte endringane i § 10.  
  
Me kan vera med på at det er på tide å byta ut ordet “rusgift”, og me synest forslaget til nytt ledd 
3 er godt og viktig.  
  
Me er derimot kritiske til forslaget om å opna for alkohol på sentrale tilskipingar i NU. Per i dag er 
dei viktigaste sentrale tilskipingane i NU Sommarleiren og landsmøtet. Målgruppa for 
sommarleiren er ungdom mellom 13 og 25 år, noko som gjer det uaktuelt å opna for alkohol der. 
Når det gjeld landsmøtet, har ein stemmerett i organisasjonen frå ein er 14, så om ein skulle 
opna for alkohol på landsmøtefestar, legg ein opp til at ikkje alle utsendingane kan vera med.  
  
Det er riktig at tidlegare AlkoKutt nå heiter Av-og-til, men å tolka det som at ein i alle 
samanhengar bør opna for alkohol av og til, synest me er å dra det langt. Det finst alkohol på så 
mange andre arenaer i samfunnet at det er viktig med organisasjonar som tar eit tydeleg 
standpunkt og dermed tilbyr samanhengar der det er naturleg å møtast utan alkohol.  
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Det er òg viktig å ikkje ta for gjeven den trygge samværskulturen i NU. Det at ingen er betre enn 
oss på trygge møteplassar, er ein påstand me vanskeleg kan sjå at me har dekning for. NU er 
gode på trygge møteplassar, mellom anna nettopp fordi dei sentrale tilskipingane er rusfrie, men 
det betyr ikkje at møteplassane våre er perfekte og 100 % trygge for alle til ei kvar tid, så ein kan 
aldri kvila på laurbæra. Opnar ein for alkohol på desse tilskipingane, vil dei for nokre kjennast 
mindre trygge  
  
Det blir argumentert med at alkoholpolitikken til NU har gjort det vanskeleg å samarbeida om 
ulike arrangement. Dette finst det løysingar på som ikkje inneber å gå vekk frå at sentrale 
NUtilskipingar skal vera rusfrie. Då Nordleik blei arrangert i Stavanger i 2000, sikra eit samarbeid  
med Noregs Bygdeungdomslag at ein kunne ha nokre arenaer med alkoholservering. Me synest 
ikkje det vil vera riktig å gå vekk frå eit så viktig prinsipp som alkoholfrie sentrale tilskipingar for 
eit stemne som blir arrangert i Noreg kvart 12. år. Når det gjeld samarbeid med Folkorg, står 
lokallag i NU fritt til å arrangera det dei vil, både med og utan alkohol.   
  
Bergen ungdomslag Ervingen føreslår følgande formulering:  
  
§ 10 Trygg samværskultur   

1. Noregs Ungdomslag skal arbeide aktivt for å skape ein attraktiv og rusfri samværskultur for 
alle.   

2. Alle tilskipingar på sentralt plan skal vera rusfrie.   

3. Styret i Noregs Ungdomslag vedtek etiske retningsliner som gjeld for heile organisasjonen, og 
peikar årleg ut to verneombod for Noregs Ungdomslag.  

  

Helsing  

Bergen ungdomslag Ervingen  
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Rogaland Ungdomslag 

Rogaland Ungdomslag  

Noregs Ungdomslag ved 
styreleiar Torbjørn B. Lauen  

Stavanger, 10.01.2022  

INNSPEL TIL LOVENINGSFORSLAG  

Generelt  

Vi ser styret sitt behov for endringar, men stiller likevel spørsmålet om det er klokt å ta så 
store, grunnleggande og viktige debattar under ein pandemi. Debattarenaene er svært få, 
laga er i ein sårbar periode, medlemmer og frivillige er slitne…  

§ 2 Trygg samværskultur  

● Korleis ein aktivt skal arbeide for å skape trygg samværskultur må skildrast konkret i 
styringsdokument.  

● Debatten om trygg samværskultur må alltid haldast levande i NU.  
● Vi syns alternativ 2 er det beste.  
● Korleis ser styret for seg verneombod-rolla? Korleis skal dei arbeide? Vi er noko 

skeptisk til at styret skal peike ut verneomboda. Bør ikkje eit verneombod vere meir 
objektivt? Kanskje betre om landsmøtet vel verneombod?  

§  10 Språkbruk  

● Språkbruksplanen bør bli vedtatt av Landsmøtet for å forankre godt i org.  
● Nynorsk er ein viktig del av NU-identiteten og "merkevaren". Sentralleddet må vere 

eit godt førebilete i nynorskbruk.  

Vi ser fram til godt ordskifte på Landsmøtet.  

Helsing styret i Rogaland Ungdomslag  

Synnøve Jørgensen  
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 Hugnad Ungdomslag 

Styret i Hugnad UL, Tørpo, deltek årleg i Kven veit tevlinga.   

I etterkant av 1. runde 2022, 8.febr kl 19:30, fann me tid til å drøfte lovsaka som skal opp på 
landsmøtet. Styremedlemane i Hugnad har mykje godt same historiske ballast med små avvik. Me er 
i 50-70års alder, 4 brukar hallingdialekt, 1 Trysildialekt og 1 austnorsk breitt oslomål. Me likar ein fest 
i HØVELEG lag, men er nesten som avholds- å rekne. Oppgåva med å forme brevet vart tildelt meg.  

I sakspapira er det innkome 4 innspel frå lag på vestlandet. Utan å gå i detalj så ser me at desse har 
meiningar og røynsler som me kjenner oss att i. Særleg ssynest eg Bergen/Ervingen gjer eit grundig 
arbeid som me kan gje full tilslutning.  

I dag er tida i ferd med å gå ut for meg (etter Kven veit 2!) så eg må fatte meg i kortheit.  

Nynorsk:  

Gjennom våre om lag 40 år i laget så har nynorsk nesten ikkje vore tema, berre ein kverulant for 35 år 
sidan prøvde å blåse sak av dette.   

Men lokalt er det MOGELEG å gjera nødvendige avvik!  

Sentralt kan det ikkje vera tvil: Nynorsken ligg i ryggmargen!  

Alkohol:  

Alkoholen har gjennom tidene «vore ei lei svøpe», både i lag og lokalt miljø. Det er ingen tvil om at 
eit alkoholfritt/rusfritt miljø er viktig for den oppveksande slekt. Nokon synest kanskje det er «feigt» 
men me er nok litt for «Ja, takk, begge deler»/Alko-kutt/Av-og-til. Det vesentlege er at me har eit 
rusfritt miljø for dei unge, til øving og utfalding. Så ha me nokre få Pubkveldar der det er mogeleg å få 
kjøpt seg eit vinglas eller ein halvliter, men me unngår «bærepøse» med variabelt innhald!  

Då, er klokka vorte 00:07, Eg ynskjer at dette vert teken med i sakspapira.  

Hugnad Ul, Tørpo  

Olav Moen  

Tevlingssleiar, styremedlem, vaktmeister og valnemnd  
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 Hordaland Ungdomslag 

 

Åsatun, 27.02.2022  

  

Fråsegn  

  
Årsmøte i Hordaland Ungdomslag støtter styret i Hordaland Ungdomslag si uttale om 
lovendringsforslag i NU.  
  

  

Einstemmig vedtatt av årsmøte i Hordaland Ungdomslag  
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Gossen Frilynde Ungdomslag 

Aukra 28.02.2022  

Høyring til sak om lovendring   

  

Som medlem, aktiv teaterleiar og tillitsvald, støttar eg framlegg og uttale frå Bergen 
Ungdomslag Ervingen.   

Grunngjeving:  

Noregs ungdomslag er meir enn berre organisering av fritidsaktivitetar. Kulturformidling, 
folkeopplysning og haldningsskapande arbeid må framleis stå sterkt i organisasjonen.   

Kampen for det nynorske skriftmålet er ikkje «historisk». Nynorsk vert framleis undertrykt og 
kampen for levande nynorsk og skriftkulturen -  er no.   

Gjennom bruk   -  kvar dag -  tek me vare på og formar haldningane våre til eigen kultur og 
identitet.  

Me må rekne med at dei som vert tilsette i organisasjonen sentralt har gode 
allmennkunnskapar og kan skrive og uttrykke seg på nynorsk. Haldning og vilje til å bruke 
nynorsk må være like sjølvsagt som evna.  

På same vis må me vente at dei øvste tillitsvalde stiller seg bak verdiane til organisasjonen. 
Difor er det trist å høyre at det vert opplevd hemmande å skrive nynorsk. Kvar vart viljen og 
det haldningsskapande arbeidet av ?   

  

Heidi Løklingholm,  

Teaterleiar i Gossen Frilynde Ungdomslag  
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Bondeungdomslaget i Oslo 

  

Høyringsfråsegn til lovendringsframlegg frå Bondeungdomslaget i Oslo  
  

§ 9 Målbruk  

Det nynorske språket har vore sentralt i NU frå starten av.   

  

Bondeungdomslaget i Oslo er med i Noregs Mållag i tillegg til å vere med i NU. Vi ser det som 
problematisk at NU vil tone ned krav til nynorsk, og opplever det som eit domenetap for nynorsken 
om det vert slik.   

  

Nynorsken treng eigne arenaer der språket står sentralt og vert mykje brukt for å kunne vere ein del 
av mangfaldet i samfunnet. Det er difor også viktig å ha nasjonale organisasjonar som markerer seg 
med bruk av nynorsk.  

  

Avregulering av målbruk (og rusfritt miljø) kan dessutan vere med på å gjere NU meir utydeleg og 
mindre attkjenneleg. Det kan medverke til at det vert det færre verdibaserte saker som kan 
mobilisere og engasjere medlemmer.  

  

Vi ønskjer at NU fokuserer på positive tiltak som kan gjere det lettare og meir motiverande å nytte 
nynorsk. Det finst ein del ressursar som kan nyttast som kjelder og til inspirasjon, då meir bruk av 
nynorsk er etterspurt i mange samanhengar.  

  

Språkbruksplanen som er foreslått bør gå ut på å leggje til rette for god bruk av nynorsk i 
organisasjonen.   

  

Det bør vere krav til full bruk av nynorsk i sekretariat, sakspapir sentralt i organisasjonen, og i 
kommunikasjon med større målgrupper. Det bør vere tilbod om opplæring der det er aktuelt.  

  

Dette bør ikkje vere til hinder for kommunikasjon med interessentar som ikkje kan dei norske språka, 
der det er føremålstenleg.  
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All bruk av bokmål kan ikkje vere utelukka. At NU svarar enkeltmedlemmer på bokmål som sjølve 
nyttar det, og at dei får t.d. eigne innlegg publisert på bokmål, må vere greitt.   

  

Vi må godta eit visst mangfald av språk i organisasjonen, samstundes som vi vil at nynorsken skal 
vere ein tydeleg del av mangfaldet i samfunnet. Difor må vi akseptere at lokallag som ønskjer det 
sjølv kan nytte bokmål og andre språk i sin kommunikasjon.  

  

Vi foreslår at § 10 språkbruk vert slik  

  

§ 10 Språkbruk  

1. Tillitsvalde, tilsette, lag og lagsbruk i Noregs Ungdomslag pliktar å verne om det norske 
språk- og dialektmangfaldet. Noregs Ungdomslag har eit særleg ansvar for å verne om og nytte 
nynorsk. NU skal ha klare retningslinjer for at administrasjonen skal nytte nynorsk.   

2. NU skal ha ein språkbruksplan for sentralleddet i organisasjonen som fremjar, legg til rette 
for og krev bruk av nynorsk. Dette skal ikkje vere til hinder for at lokallag og enkeltmedlemmer sjølve 
kan nytte bokmål og andre språk i organisasjonen.  

§ 10 Rusgift   
  
BUL Oslo støttar ei endring i paragrafnummer og tittel slik at det kjem tydeleg fram at NU skal ha ein 
trygg samværskultur. Vi støttar også at etiske retningslinjer blir tatt med i paragrafen.    
  
Vi meiner at NU framleis skal vere ein rusfri organisasjon på sentralt nivå.   
  
Vi foreslår denne formuleringa:   
  
§ 2 Trygg samværskultur    
  
1. Noregs Ungdomslag skal arbeide aktivt for å skape ein rusfri og trygg samværskultur for alle, og 

legge til rette for rusfrie møteplassar.    
2. (alt. 1) og (alt. 2)   
32. Styret i Noregs Ungdomslag vedtek etiske retningslinjer som gjeld for heile organisasjonen, og 
peikar årleg ut 2 verneombod for Noregs Ungdomslag.   
  

  

For BUL i Oslo  

Astrid Marie Grov, dagleg leiar  
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Sogn og Fjordanelaget i Oslo 

Til landsmøtet i Noregs Ungdomslag  
  
Fråsegn frå styret i Sogn og Fjordanelaget i Oslo  
  
Sogn og Fjordanelaget i Oslo oppmodar så sterkt me kan Noregs Ungdomslag om å halda 
fram medå bruka nynorsk som administrasjonsspråk sentralt. Me bed difor om at framlegget 
om den varslalovendringa som vil gjera NU språknøytralt, vert avvist på landsmøtet i 
2022.Vedteke på styremøte 28. februar 2022.  
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Arnfinn Eng 

Jeg viser til utsendte forslag om lovendringer til behandling på NU's landsmøte 2022.  
  
Jeg har 50 års ansiennitet som medlem og tillitsvalgt i ungdomslagsbevegelsen, og jeg er 
fortsatt formann i lokallaget og nestleder i fylkeslagsstyret. (Framsteg u.l. og Oppland U.L.) 
Jeg føler derfor et behov for å uttale meg om lovendringsforslaget. Jeg har imidlertid ikke 
rukket å behandle uttalelsen i noe lagsforum, og presiserer derfor at den helt og holdent 
står for egen regning.  
  
Selv hilser jeg lovforslaget velkommen. Det er i samsvar med det jeg alltid har ment om disse 
temaene. Men jeg har aldri tenkt tanken på å sende inn forslag på noe i denne retning. Det 
ville jeg ansett som nytteløst og altfor "farlig", ja,nærmest som å banne i kirken. Jeg synes det 
derfor er modig gjort å fremme et slikt forslag, da det kanskje blir som å stikke hånden i et 
vepsebol.  
  
Noregs Ungdomslag har alltid skiltet med å være en frilynt organisasjon. Men på 
språkpolitikkens og ruspolitikkens område har de vært alt annet enn frilynt. På disse områdene 
har de forfektet en dogmatisk fanatisme som nærmest bringer tanken hen på pietismens mørke 
århundrer. Nå har kanskje ikke dette vært så fremtredende de siste par tiårene, men i det 
forrige århundre, da jeg hadde tre tiår av min ungdomslagskarriere, var dette i høy grad 
tilfelle. Jeg har flere eksempler på dette, men jeg skal i det følgende nevne ett:  
  
Til NU-stemnet i Haugesund i 1981 påtok mitt lokallag seg å lage en avisutstilling, fordi vi 
hadde mye kompetanse på utgivelser av lagsblad. Utstillingen hadde tittelen "Vi lager avis". 
En gruppe i mitt lokallag jobbet i flere måneder med å lage utstillingen. Men da den ble 
presentert for NU sentralt, kunne den ikke brukes i dens eksisterende form fordi plakattitlene 
var på bokmål! Dette vakte stor harme blant de som hadde jobbet med å lage utstillingen, og 
jeg måtte bruke hele min autoritet for å roe gemyttene; eller hadde nok laget meldt seg ut av 
Noregs Ungdomslag.  
  
"Hvor trives noget stort og skjønt og godt i Tvang" sier dikteren Henrik Wergeland i diktet 
"Til Trykkefriheden".  
  
Det er positivt å ta vare på nynorsk og norske dialekter og å fremme trygge og rusfrie 
samværsformer. Men det bør i minst mulig grad skje ved tvang. Opp gjennom årene har denne 
tvangen vært årsak til at både lag og enkeltmedlemmer har meldt seg ut, samtidig som andre 
har unnlatt å melde seg inn. En liberalisering av regelverket vil derfor kunne gi større 
takhøyde og dermed kanskje åpne dørene for mange som har stått utenfor vårt fellesskap, og 
som vi så sårt trenger i en organisasjon med skrikende behov for nyrekruttering.   
  
Kanskje kan det også bane veien for en gjenforening med organisasjonen "Frilynt", som stort 
sett driver med det samme som oss og som vi i det store og hele har felles idegrunnlag med.  
  
Jeg håper derfor at lovendringsforslaget vedtas på landsmøtet, og jeg støtter alternativ 2 i § 2.  
  
Med frilynt hilsen  
Arnfinn Eng  
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Hordaland Ungdomslag 

 
 
Innspel frå Hordaland UL:  

  
  
Innspel frå Soful:   
http://www.soful.no/wp-content/uploads/2021/11/Sak-3-1-Forslag-om- 
lovendring.pdf?fbclid=IwAR3MYVWc_pd88_VtFrXJmuW6hKPv44OGrgvivCLq30U5OcJZAYjbcJ4Yh_Y  
  
Innspel frå BulE:  
https://docs.google.com/document/d/12eZMxdj1sx49rgQJbmPhVGWGGcLO3KI9kSRBqOGLTQs/edit#heading= 
h.xb8xtgg9ipix  
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Anne Ingeborg Terningen 
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Knut Bøyum 

Innspel i høve lovendringsframlegg frå styret i Nu til årsmøtet.  

Eg ynskjer å koma med eit innspel til den føreslegne lovendringi som gjeld nynorsk, og korleis Nu skal 
nytta nynorsk i organisasjonen.   

Mitt fyrste innspel er at dette er dårleg førebudd, dårleg argumentert for og kjem på eit umåteleg 
dårleg tidspunkt.   

Dårleg førebudd er det fordi det kjem frå styret, medan einaste argumentasjonen er den undarlege 
vinklingi «tankar frå leiar». Enno undarlegare er den vinklingi på det andre lovendringsframlegget om 
rusgift, der styret er delt, og likevel er den einaste argumentasjonen «leiars tankar». Hadde dette 
vore ei aspirantoppgåve i 4H ville eg ikkje ha gjeve det mi godkjenning som utført prosjekt.  

Og om målsetjingi er «Endringa i målparagrafen går ut på å løfte fram viktigheita av eit språk- og 
dialektmangfald i Noreg og Noregs Ungdomslags ansvar for å ta vare på den nynorske 
skriftkulturen. Samstundes opnast det opp for at andre språk enn nynorsk kan bli brukt på kontoret. 
Føringar for språkbruken blir foreslått lagt til ein språkbruksplan som landsrådet skal vedta.» har 
ein bomma monaleg. Det er ikkje noko her som legg anna enn lause føringar for å stø nynorsken, 
medan endringane monaleg svekkjer den som synleg og tenleg språk i Nu.   

Dårleg argumentert for er det i slikt mon at ein kan verta mållaus! At leiaren vel å nytta ord han veit 
vil vekkja harme er sjølvsagt hans rett, ytringsfridom er den viktigaste retten ein har til å styrkja 
demokratiet. Om det er lurt er ei anna sak, og at det er imponerande feilaktig som faktagrunnlag er 
nok meir hans problem enn oss som er glade i, og ser nytten, av det nynorske skriftspråket.  

Eg vil ikkje her gå i rette med leiars argumentasjon punkt for punkt, det har andre gjort grundig, og 
hadde det ikkje vore så alvorleg så fortener det mest å verta tagd i hel.   

Dårleg tidspunkt er det fordi ein har mange andre ting om er viktige å ta tak i. Å skapa 
oppkonstruerte skiljeliner i Nu utifrå eit så dårleg grunnlag og argumentasjon er direkte skadeleg for 
Nu på kort og lang sikt.   

Etter at denne syrgjelege sykja har feia over oss, med alle dei restriksjonar det medførde, er 
organisasjonen i kneståande. Tydelegvis sentralt, og i stor, om enn varierande grad, ute i lokallagi. Det 
einaste ein veit er at det meste av aktivitetar har stansa opp, og at ein truleg har mista mange 
medlemmar.   

Fokuset frå Nu sentralt skulle då ha vore å setja all si makt, og alle sine ressursar, inn på å hjelpa lokal- 
og fylkeslag i gong att. Å provosera mange av medlemmane på meiningslaust vis er sjølvsagt leiaren 
sin rett, men og om lag så langt frå det han burde ha fokus på som ein kan koma. At styret elles er 
fråverande er ikkje nett oppmuntrande. Leiar si sut for å få inn nokre bokmålsbrukarar som tydelegvis 
ikkje vil leika med dei som nyttar nynorsk kan fort føra til mange gonger fleire som fell frå i den andre 
enden.  

Eg vonar dette framlegget vert trekt før årsmøtet. Som nemnt har årsmøtet langt viktigare ting å 
nytta merksemdi si på. Om ikkje vonar eg at avrøystingi vert ein vekkjar for leiaren.   

Vyrdsamt  

Knut Bøyum  

Medlem enn so lengje.  



Vedlegg sak 5: Lovendringsframlegg 
Innspel frå medlemmer, lokallag og fylkeslag 

Hovdebygda Ungdomslag 

Frå styret i Hovdebygda Ungdomslag: 

Innspel til lovendringsframlegget frå 

styret i Noregs Ungdomslag til landsmøtet 22.–24. april 2022 

Styret i HUL rår på det sterkaste frå å vedta dei foreslåtte endringane i § 9. 

I lovendringsframlegget står det: 

«Endringa i målparagrafen går ut på å løfte fram (…) Noregs Ungdomslags ansvar for å ta 

vare på den nynorske skriftkulturen.» 

Me oppfattar dette som tåketale. Korleis tek ein vare på nynorsken ved å redusere 
nynorskbruken i sentralleddet? 

Styret i HUL meiner at målbruksparagrafen bør stå som han er. 

Styreleiaren i NU skriv at nynorsken «har kjenst som ein hemsko» og at han skremmer vekk lag 

frå å vere med i NU. Dette er lite truverdig argumentasjon. Det er god plass og takhøgde i NU. 
Alle lag vel målform sjølve, noko som er fnt, dynamisk og greitt. Sentralleddet i NU har nynorsk 

som arbeidsspråk, noko som er naturleg av historiske grunnar og viktig for språkets framtid. Det 

er ikkje mange organisasjonar i Noreg som nyttar nynorsk lenger. Om ikkje NU gjer det, kven skal 
me då vente det av? 

På vegner av styret i Hovdebygda Ungdomslag, 

 
Runar Gudnason, leiar 
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Bondeungdomslaget i Stavanger
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Voss Ungdomslag 

Hei!   

- Innvending frå Voss Ungdomslag mot styret i NU sitt foreslåtte svik mot  
Ungdomslagsrøyrsla  
  

- Voss Ungdomslag motsett seg på det sterkaste dei planane som har vorte ytra frå styret i 
Noregs Ungdomslag om å fjerna Nynorsk-kravet. Forslaget vitnar om ei komplett 
historieløyse og ei misforstått tru på korleis å få auka aktivitet i organisasjonen.  

- Målsaka er ei av grunnsteinane i NU, og me har ei særskild plikt til å fronta den og halda 
den i hevd. Dette medfører blant anna at me må setta særskilde krav til vår eiga 
verksemd.  
  

- Voss Venstre kjem til å kjempa mot forslaget på landsmøtet. Skulle forslaget til styret gå 
gjennom, so vil vesaldomen ha komen so langt at det ikkje lenger botavon. Og det vil 
vera vanskeleg for Voss Ungdomslag å fortsetta samarbeidet med NU. Forslaget vil 
innebæra ei utholing av sjela til røyrsla.  

- Me håpar verkeleg att dette forslaget IKKJE kjem igjennom  

  

Mvh  

Voss Ungdomslag
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 Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag 

Styret i Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag har diskutert lovendringsframlegga §9 
Målbruk og § 10 Rusgift.  
  
Vi synest  denne saka blir framstilt på ein merkverdig  og uryddig  måte,  som gjer at vi sit 
igjen med mange spørsmål.  
Sjølve saksframlegget blir her sendt ut med  vedlegg ;  

1. Gjeldande lover  
2. Framlegg til nye formuleringar  
3. Tankar frå leiaren  

  
Kven kjem lovendringsframlegget frå,  Nu-styret eller leiaren ?  
Kvifor må ein leiar sende med «sine ord og meiningar om lovendringsframlegget»? Er det eit 
soloutspel, eller for å legge tyngde på  endringsforslag og vedtak ?  
  
NU er ein viktig kulturorganisasjon som har eksistert i 125 år. Korleis er det mogleg?   
Svaret er oftast at vi står for noko, og held fast på ein identitet som er kjennemerket for vår 
rørsle.   
Mykje av vår aktivitet er knytt til folkedans, teater, bunad, barne- og ungdomsarbeid – men 
også ulike andre aktiviteter som passer for «sine» lag.  
Men vi veit også at vår rørsle konkurrerer med mange andre lag og organisasjonar om dei 
same barna og ungdommane, i eit samfunn som er i stadig endring.   
  
I gamle dagar skjedde kulturformidling og opplæring rundt om i heimane, dei siste 100 år har 
dette skjedd i frivillige lag. I dag er det ofte ei grunnopplæring profesjonalisert i mellom anna 
kulturskuler og private danse- og musikkskular. Kan vi i laga f.eks påverke kulturskolane sine 
tilbod, for så å stå klar for å tilby eit miljø der desse aktivitetane kan dyrkast vidare ?  
  
Endringar i målparagrafen jfr. leiaren sine tankar: «Men til tider har nynorsken og kjenst som 
ein hemsko. Særleg i arbeidet med å rekruttere nye lag i omåder der nynorsken står svakt 
eller ikkje er i bruk. Kva er det viktigaste for oss som organisasjon ?»  
Og på slutten av framlegget: «Tanken er at landsmøtet ikkje skal trenge å bruke tid på eit 
slikt dokument (språkbruksplan)». Med andre ord – vi vil ikkje opne for ein debatt kring saka, 
vi ser helst at vi kan vedta den, og gjere som vi sjølv vil.  
  
NU er i dag på eit synkande nivå, både når det gjeld medlemstal og aktivitetar. Trur verkeleg 
NU at, ved å endre mål- og rusparagrafen, så vil dette snu ?  
  
Kva er att av ein organisasjon som t.d. ikkje har eit landsdekkande stemnearrangement, og 
heller ikkje eit sentralt medlemsblad?  
  
Vi vél å bruke leiaren sine ord: «Kva er det viktigaste for oss som organisasjon»?  
Det er på tide å stikke fingeren i jorda og føreta ein viktig eigenanalyse og samfunnsanalyse- 
før ein endrar viktige «grunnsteinar» i NU.  

  Intern   
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På bakgrunn av dette vil ikkje Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag vere med på å støtte 
desse endringsframlegga.  

Helsing  
Sunnmøre Frilynde ungdomssamlag  


