
Rapport fra Kontroll– og Kvalitetskomiteen (KK) v/ Henrik Steen 
Kristiansen og Charlotte Panlilio Iversen  
 
Kvalitets– og kontrollkomiteens (KK) hovedoppgave er å sørge for at StOrs organer opptrer i 
samsvar med styringsdokumentene, herunder organisatoriske og politiske dokumenter.  
 
Supplering  
 
På siste studentparlamentsmøte i forrige vårsemester ble Fatema Al-Musawi (tidligere KK-
medlem) valgt inn i universitetsstyret, og måtte som følge av dette fratre sitt verv i KK. I 
henhold til StOrs vedtekter kan KK konstituere seg selv. Henrik Steen Kristiansen valgte 
derfor å innstille Charlotte Panlilio Iversen som nytt medlem til KK på det første 
studentparlamentsmøtet i dette høstsemesteret. Valget av nytt KK-medlem ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Studentvalget  
 
Studentvalget i år ble avholdt fra 16. til 27. oktober. I tiden før og under valgperioden, fikk vi 
inn og behandlet to klager. Den første saken omhandlet en liste som ble underkjent av 
Arbeidsutvalget. Underkjennelsen gjaldt mangel på dokumentasjon innen fristen for 
påmelding til valget. Vi godkjente klagen, fordi mangelen skyldtes en teknisk feil, og listen 
derfor ikke kunne bebreides. Den andre saken gjaldt et potensielt brudd på valgreglementet 
av en liste. KK vurderte klagen og fant ikke grunnlag for sanksjonering. 
 
Gjennomgang av vedtektene  
 
På grunn av bemerkninger vi gjorde oss i forrige vårsemester, har vi gjennomført en 
fullstendig gjennomgang av vedtektene sammen med StOr Leder Jørgen Sjøberg. Vi har 
foretatt innholdsmessige endringer av enkelte bestemmelser, men det meste av arbeidet 
har gått ut på å presisere og forenkle store deler av vedtektene. Forslag til endring av 
vedtektene blir lagt frem på studentparlamentsmøtet 22. november 2017.  
 
AU-møter og Studentparlamentsmøter 
 
Vi har vært til stede på alle AU-møtene og Studentparlamentsmøtene, og det har ikke på 
disse møtene forekommet brudd på styringsdokumentene. Når det gjelder innkallelsene til 
studentparlamentsmøtene, blir disse fremdeles sendt ut to dager for sent, i følge vedtektene 
punkt 5.3.1. Dette ble påpekt allerede i forrige vårrapport. Grunnet praktiske årsaker har vi 
vist forståelse for dette, men for at denne praksisen ikke skal være i strid med vedtektene, 
har vi foreslått en endring av punkt 5.3.1. I stedet for at det står ”7 ordinære dager” har vi 
foreslått ”7 kalenderdager”.   
 
Med dette ønsker Kontrollkomitéen å takke for et vel gjennomført semester  og ønsker alle 
lykke til resten av eksamensperioden og en god jul!  
 
Med vennlig hilsen  



 
Kontrollkomitéen v/ 
 
Henrik Steen Kristiansen 
Charlotte Panlilio Iversen  


