Rapport fra valgkomiteen 2018
Valgkomiteen ble satt av studentparlamentet i inneværende periode den 20.03.18. På dette
møtet ble Jørgen Jakobsson innstilt som leder og Christian Pettersen som medlem i komiteen.
Noe tid etter ble Viktoria Opsahl også medlem. Da styret ble fullsatt samlet styret seg for å
legge en plan videre. Tidsaspektet var noe kort da en innstilling måtte være i havn kun
halvannen måned etterpå.
Det ble forsøkt å få til et samarbeid med organisasjonskonsulenten tidlig i vervet, men
mesteparten av arbeidet måtte enten gjøres av komiteen eller av StOr. Dette medførte en god
del frustrasjon i komiteen da vi ble pålagt å utføre arbeid vi ikke hadde ansvar for. Videre tok
det nærmere tre uker å innhente passord til e-mail kontoen til komiteen. I den var det mail fra
forrige periode som var taushetsbelagt som skulle vært slettet fra konto. Videre opplevde
komiteen at det var lite som lå til rette for arbeidet. Det var tilfeldig at komiteen besto av
individer som hadde vært borti UiS sitt system og kunne dermed handle selvstendig. Videre
oppsto det en hindring fra org. Kons. da mail skulle sendes til studentene om muligheten til å
stille. Derfor så anbefaler valgkomiteen en bedre arbeidsstruktur i forhold til hva som er
arbeidsoppgavene til valgkomiteen og hva som er oppgavene til organisasjonskonsulent.
Komiteen produserte flere caser som kunne brukes av de som stillte som kandidater. Disse ble
sendt ut til de som meldte sitt kandidatur og ble besvart og sendt inn innen tidsfristen satt av
komiteen. Siste møte ble tatt over videooverføring da komiteets medlemmer var på andre
sider av landet. Innstillingen ble som nevnt over.
I påvente av møtet oppsto det en potensiell rollekonflikt da to av komiteets medlemmer var
sittende i parlamentet. Det virker uklokt å ha tre stk fra sittende parlament som valgkomité da
de potensielt må avstå fra valget.
Det anbefales fra valgkomiteen at en ny komité blir valgt på første ordinære parlamentsmøte
etter studiestart. Dette for å sikre god tid til arbeid og planer. Det er også ønskelig at det
utarbeides en mal for hvordan komiteen skal arbeide. I tillegg anbefales det å kun ha én
representant fra parlamentet og to utenforstående. Dette for å sikre at rollekonflikten
minimeres.
Videre så vil valgkomiteen si at det har vært et flott samarbeid mellom medlemmene, hvor
alle har fått lik mulighet til å uttrykke sine muligheter og tanker om planlegging, kandidater
og på generelt basis. Dette har vært en flott mulighet til å samarbeide sammen og bli bedre
kjent.

