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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 Studentparlamentet på siste studentparlamentsmøte i 
høst- og vårsemesteret, jf. vedtektene punkt 8.2(1) bokstav a til g.  
 
KK kan også legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske dokumenter ved 
revidering i SP jf. vedtektene punkt 8.2(2).  
 
Supplering av medlem i KK 
På siste SP-møte i foregående vårsemester – 11. mai 2018 – ble Erik Midtbø Kvamme valgt 
av SP som medlem av KK på innstilling av daværende KK, bestående av Charlotte Panlilio 
Iversen og Alva Amalie Talsnes Eide. Innstillingen var basert på en rekrutteringsprosess der 
Kvamme ble ansett som den mest kvalifiserte til vervet.  
 
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 organ og enkeltpersoner i StOr. 
Henvendelsene har i det vesentlige omhandlet spørsmål rundt tolkning av StOrs 
styringsdokumenter og korrekt fremgangsmåte ved saksbehandling. KK har også kurset nye 
listemedlemmer i StOrs vedtekter på organisasjonsseminar 25 september 2018.  
 
Lukket sak 
KK hadde en god løpende dialog med AU vedrørende en lukket sak over sommeren. Saken 
ble behandlet på SP-møte 13.09.2018.  
 
Fadder 2017/2018 sin økonomisituasjon 
KK har ila. høsten vært aktivt involvert i håndteringen av Fadder 2017/2018 sin 
økonomisituasjon. Vi ønsker derfor å orientere om hvordan vi har gått frem i vår oppfølging. 
Det bemerkes at saken i skrivende stund fremdeles er under behandling.   
 
På innstillende møte med AU den 02.10.2018 ble KK orientert om Fadder sin økonomiske 
situasjon. KK fikk dagen etter, 03.10.2018, oversendt resultatrapport for Fadder 2017/2018, 
sammen med Fadder rapport 2018, fra StOr-leder. Innholdet i disse dokumentene indikerte at 
det sannsynligvis forelå brudd på styringsdokumentene Fadder er underlagt. KK har derfor 
fulgt opp situasjonen jf. vedtektenes punkt 8.2(1) bokstav d.  
 
KK avga sin vurdering i saken til AU 03.10.2018, i et dokument som ble oversendt til AU per 
mail. Dette dokumentet ble senere ble gjort kjent skriftlig for SP på møte 10.10.2018.  
 



Videre deltok KK på møte med Internrevisjonsleder, Rolf Jegervatn,  regnskapsfører, Torill 
Johansen, Faddersjef 2018/2019, Christian Hjelle og Stor-leder, Cathrine Sønvinsen, den 
15.10.2018. Her ble det presentert revisjonsrapport og revidert resultatrapport.  
 
Med utgangspunkt i den nye informasjonen fra møtet, 15.10.2018, bidro KK, i samarbeid med 
AU og Faddersjef 2018/2019 til en gjennomgang som tok for seg alle sakens dokumenter. 
Slutningene møtedeltakerne trakk ut av sakens dokumenter var at Fadder 2017/2018 hadde 
gjort et særdeles mangelfullt arbeid mht. organets økonomiske ansvar slik det følger av 
styringsdokumentene til StOr.  
 
Den 17.10.2018 satt KK i møtet med StOr-leder og jurister v/UiS for rådførsel om mulig 
videre fremgangsmåte. Etter møte ble det bestemt at det skulle foretas nok en gjennomgang 
av Fadder 2017/2018 sine regnskap/bilag på fredag den 19.10.2018. KK hadde dessverre ikke 
anledning til å stille denne fredagen, men ble orientert i ettertid.  
 
Mandag 22.10.2018 ble det avholdt møte med internrevisjonsleder, jurister, Faddersjef 
2018/2019, StOr-leder og KK. Formålet med møte var å oppstille alternativ til tiltak, og peile 
ut veien videre. KK overlater det til AU å orientere SP om saksgangen videre.   
 
Gjennomgang av organisatoriske styringsdokumenter 
AU har i samråd med KK jf. Vedtektene punkt 5.3.2.2, revidert StOr sitt økonomireglement. 
Grunnet godt forarbeid fra AU sin side, og godt samarbeid underveis i prosessen, ble det ikke 
bemerket noen uenigheter fra KK sin side, i saksfremlegget. Revideringsforslagene ble vedtatt 
på SP-møte 13.09.2018.  
 
KK valgte å fremme en sak på SP-møte 10.10.2018 grunnet en motstrid i vedtektene 
vedrørende Faddersjef sin vervperiode, som følge av et vedtak i revidering av vedtektene på 
SP-møte 11.05.2018. Forslaget ble vedtatt på SP-møte den 10.10.2018. 
 
KK har ikke lyktes i å få en fullstendig gjennomgang av de resterende organisatoriske 
styringsdokumentene, herunder valgreglementet og forretningsordenen, grunnet tidsmangel. 
Vi har som målsetning å få behandlet disse ila. neste periode.  
 
Valget 
I skrivende stund er valget av nytt Studentparlament i gang. KK vil følge opp sine oppgaver 
slik de følger av vedtektene og valgreglementet.  
 
Utsatt frist for registrering av lister 
Torsdag 25.10.2018 ble KK kontaktet av Nestleder for utdanning, Una Ruzic, med spørsmål 
om det var mulig å utsette fristen for registrering av lister til valget, grunnet for få registrerte 
lister.  
 
KK avga sin vurdering i et dokument som ble oversendt til Nestleder for utdanning samme 
dag. En slik utsettelse innebar brudd på valgreglementet punkt 2.4.1. KK kunne derfor ikke 
anbefale en slik løsning ettersom det medfører brudd på styringsdokumentet. Dersom AU 
likevel skulle velge å utsette fristen var det et ønske fra KK sin side om at fristen ble 
offentliggjort via de samme kanalene den opprinnelige fristen ble annonsert slik at alle fikk 
lik anledning til å benytte seg av den nye fristen. KK ønsket også at det ble informert om 
bruddet og begrunnelsen for bruddet ved neste SP-møte. Det gjøres oppmerksom på at det 



ikke finnes ugyldighetsbestemmelser vedrøre overskridelse av denne fristen i 
styringsdokumentene.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Kontroll- og kvalitetskomiteen  
v/ Alva Amalie Talsnes Eide og Erik Midtbø Kvamme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


