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Kontroll- og kvalitetskomiteens oppgaver
Kontroll- og kvalitetskomiteens oppgaver er å delta på møter i Studentparlamentet og
Arbeidsutvalgets innstillende møter, føre kontroll med at StOrs organer følger vedtektene,
påse at StOrs politikk føres i tråd med vedtak og handlingsplaner, føre kontroll med
gjennomføringen av valget, samt legge frem to skriftlige rapporter til Studentparlamentet på
siste studentparlamentsmøte i høst- og vårsemesteret, se vedtektene punkt 8.2 (1) a til g.
Kontroll- og kvalitetskomiteen kan dessuten legge frem forslag til endringer av StOrs
organisatoriske dokumenter ved revidering i Studentparlamentet, se vedtektene punkt 8.2 (2).
Supplering av medlem i kontroll- og kvalitetskomiteen
På første Studentparlamentsmøte i nærværende vårsemester – 14. februar – ble Alva Amalie
Talsnes Eide valgt av Studentparlamentet som medlem av kontroll- og kvalitetskomiteen,
etter innstilling fra daværende kontroll- og kvalitetskomité bestående av Henrik Steen
Kristiansen og Charlotte Panlilio Iversen. (Henrik var medlem frem til 1. mars, Charlotte er
medlem ut vårsemesteret, og Alva er valgt som medlem til 31. desember.) Innstillingen var
basert på en rekrutteringsprosess, der Alva ble ansett som den mest kvalifiserte for vervet.
Obligatoriske møter samt henvendelser
Kontroll- og kvalitetskomiteen har i samsvar med vedtektene punkt. 8.2 (1) a og b vært til
stede på alle møter i Studentparlamentet og Arbeidsutvalgets innstillende møter dette
vårsemesteret. I tillegg har kontroll- og kvalitetskomiteen gjort seg tilgjengelig for og svart på
henvendelser fra organer og enkeltpersoner i StOr, blant annet for å forhindre brudd på StOrs
reglement. Bakgrunn for henvendelser kan være å undersøke og tolke organisatoriske og
politiske styringsdokumenter, praksis og sedvane.
Tidligere leder av StOr sin fratredelse av vervet
Tidligere leder av StOr – Jørgen Sjøberg – informerte KK den 6. mars om hans ønske om å
fratre sitt verv som Leder av StOr, samme kveld som han sendte søknad og forslag til epostvedtak om dette til medlemmene i Studentparlamentet. Leder av StOr og KK talte
stemmene sammen 7. mars, som viste at Studentparlamentet gav sin godkjennelse.
Lukket sak
Nåværende KKs periode har vært sterkt preget av en lukket sak som har blitt og blir behandlet
av Studentparlamentet. Dette har krevd svært mye av vår tid.

Gjennomgang av organisatoriske styringsdokumenter
Vi har bemerket oss motstrid mellom ulike organisatoriske styringsdokumenter, motstrid
mellom organisatoriske styringsdokumenter og praksis, samt redaksjonelle uheldigheter. På
denne bakgrunn har vi valgt å foreta en fullstendig gjennomgang av StOr sine vedtekter, i
medhold av vedtektene punkt. 8.2 (2).
Endringene har i hovedtrekk gått ut på å:
1) gi en bedre oversikt over dokumentene (herunder utforme tydeligere titler på
enkeltbestemmelser, flytte bestemmelser til mer passende kapitler mv. og endre rekkefølgen
på noen av bestemmelsen med hensyn til kronologi),
2) ordne opp i redaksjonelle feil og uheldigheter (herunder alt fra å sette inn flere avsnitt og
punkter til å bedre ordvalg og skape konsekvens i bruk av benevnelser, navn mv.),
3) fjerne bestemmelser som følge av at de er vurdert til å være utdatert, unødvendige, rene
gjentagelser eller motstridende med andre bestemmelser som har forrang, og
4) tydeliggjøre, presisere og konkretisere bestemmelser.
Forslag til endring av vedtektene blir lagt frem under foreliggende møte – 11. Mai 2018 –
under sak 39/18.
Grunnet tid brukt til lukket sak, har vi ikke rukket å gjøre en fullstendig gjennomgang av de
resterende styringsdokumentene. Dette vil være et mål for kommende periode.
Annet arbeid
Nåværende Kontroll- og kvalitetskomité har dette semesteret inntatt en langt mer aktiv rolle
innenfor vårt mandat, enn det som har vært praksisen i StOr over lengre tid. Dette som en
følge av lukket sak, i kombinasjon med at Kontroll- og kvalitetskomiteen har vurdert egen
rolle, og har et ønske om å være en mer aktiv del av StOr. Vi håper at
Studentparlamentsmedlemmene blir trygge på at de kan kontakte oss ved behov.
Med vennlig hilsen
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