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Kontroll- og kvalitetskomiteens oppgaver 

Kontroll- og kvalitetskomiteen (heretter KK) sine oppgaver er å delta på møter i 

Studentparlamentet (heretter SP) og på Arbeidsutvalget (heretter AU) sine innstillende møter; 

føre kontroll med at StOrs organer følger styringsdokumentene sine; påse at StOrs politikk 

føres i tråd med vedtak og handlingsplaner; føre kontroll med gjennomføringen av valget; 

samt legge frem to skriftlige rapporter til SP på siste Studentparlamentsmøte i høst- og 

vårsemesteret, jf. Vedtektene punkt 8.2 (1) bokstav a-g.  

 

KK kan også legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske dokumenter ved 

revidering i SP jf. Vedtektene punkt 8.2 (2). 

 

Valg av medlemmer til KK 

På siste ordinære SP-møte vårsemesteret, den 15.05. 2019 ble Ragnhild Bugge Ekren valgt av 

SP som medlem i KK, fom. 1.08.2019 tom. 30.07.2020. Helena Mjelde ble enstemmig valg 

fom.16.02.2019 tom. 31.12.2019. Det ble holdt et hand-over møte med tidligere KK-medlem, 

Erik Midtbø Kvamme 19.08.2019. 

 

Obligatoriske møter + henvendelser 

KK har i samsvar med Vedtektene punkt 8.2 (1) bokstav a og b, vært tilstede på alle møter i 

SP og på innstillende møter med AU dette høstsemesteret.  

 

KK har fulgt opp sin praksis som rådgivende organ for enkeltpersoner og organ i StOr. Det 

har imidlertid vært få henvendelser fra SP vedrørende saker som skal fremlegges. 

Henvendelsene har fortrinnsvis omhandlet spørsmål om tolkninger av StOrs 

styringsdokumenter.  

 

KK holdt også en kort introduksjon for tidligere sittende og nye supplerte medlemmer i SP, i 

StOr sine styringsdokumenter på, på organisasjonsseminar på det arkeologiske museum, den 

20.09.2019 



 

Lukket sak  

KK hadde en god løpende dialog med AU vedrørende en lukket sak. Saken ble behandlet på 

SP-møte 28.08.19 

 

Valget 

Ved valget av nytt Studentparlament har KK fulgt opp sine oppgaver slik de følger av 

vedtektene og valgreglementet. Under valget oppsto det et par spørsmål vedrørende tolkning 

av valgreglementet. Dette reglementet er ikke uttømmende, hvor det kun oppstilles en frist, 

men ingen ugyldighetsbestemmelse knyttet til denne. Ved fortolkningen av fristbestemmelsen 

la KK til grunn at det kan gjøres formelle endringer, men ikke reelle.  

 

Gjennomgang av organisatoriske styringsdokumenter 

KK startet saksbehandling av det nye økonomi- og miljøreglementet i vårsemesteret. 

Forslaget ble fremlagt på SP-møte 20.03.2019. Forslaget i sin helhet falt vekk under votering. 

Det ble tilført endringer i dokumentet, og dette ble endelig vedtatt på SP-møtet, 28.08.19.  

 

KK hadde som mål for høstsemesteret å revidere Valgreglementet, for å sørge for at dette 

skulle harmonisere med vedtektene. I samråd med AU behandlet KK valgreglementet hvor 

ønskelige endringer ble gjennomført. Valg ved akklamasjon ble lagt inn, herunder også en 

bestemmelse som sikrer flertallskravet i vedtektene.  

 

Fadder som egen organisasjon  

Grunnet at AUs arbeidsmengde har medført forsinkelse og ønske om utsettelse, har KK hatt 

lite saksbehandling vedrørende fadder som egen organisasjon.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Kontroll- og kvalitetskomiteen 

V/Helena Mjelde og Ragnhild Bugge Ekren 

 


