
Instruks for Kontrollkomiteen 
 
 

Denne instruksen gjelder for medlemmer av Kontrollkomiteen (KK) i Studentparlamentet ved 
Høgskolen i Østfold. Brudd på instruksen skal meldes til Organisasjonskonsulent og studentleder. 
 

Kontrollkomiteen (KK) er et rådgivende organ som rapporterer til Studentparlamentet ved Høgskolen 
i Østfold ved brudd på vedtekter, forretningsorden og valgreglement. Dersom det er grunnlag for å tro 
at det foreligger brudd på ovennevnte kan KK ved forespørsel undersøke saken. Rapportering skal 
skje til Studentleder og Organisasjonskonsulent 
 

Sammensetning og virketid 
 

Kontrollkomiteen består av leder og to (2) medlemmer. 
 Leder har ikke dobbeltstemme.  
Komiteen velges av Studentparlamentet. Leder velges etter §1.4. (2) i valgreglementet og har dermed en 
funksjonstid fra 1.juli til 30.juni. De to (2) faste medlemmene velges inn på siste ordinære møte i 
hvert kalenderår (begynnelsen av desember). Dersom det ikke foreligger kandidater som har stilt til 
vervene kan Arbeidsutvalget (AU) utpeke medlemmer. Medlemmer i AU kan ikke sitte som medlemmer av KK. 
 

Arbeidsoppgaver 
 

Kontrollkomiteen 

• Har et overordnet ansvar for at vedtekter og forretningsorden blir fulgt. 

• Skal møte på Studentparlamentets månedlige møter med minst leder og ett fast medlem. 

• Skal på Studentparlamentets møter hvor det gjennomføres valg ha ett medlem av KK i 
tellekorpset. 

• Skal avlegge en skriftlig årsrapport som fremlegges SpiØ på siste ordinære møte i hvert kalenderår. 

• Kan dersom de melder behov for det ha møter med AU og eventuelt ordstyrere for å gjennomgå 
sakslisten før Studentparlamentsmøter 

 

Kontrollkomiteen er ikke 

• Ansvarlige for å legge frem mistillitssaker 

• Ansvarlige for opplæring i vedtekter og forretningsorden 
 

Mistillit 
 

Ved mistillitsforslag kan Studentparlamentet og involverte parter etterspørre en eventuell uttalelse 
fra Kontrollkomiteen. Denne uttalelsen kan kun omtale direkte brudd på vedtekter, forretningsorden 
eller arbeidsinstrukser vedtatt av Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal ikke komme med vurderinger av 
annen natur enn innstilling på direkte brudd eller ikke 
 

Overlapp 
 

AU og organisasjonskonsulent er ansvarlig for at de påtroppende medlemmer av 
Kontrollkomiteen får overlapp. Overlapp innebærer at det blant annet gjennomføres møter mellom 
avtroppende og påtroppende medlemmer før neste Studentparlament. Overlapp skal omhandle 
praksisen i Kontrollkomiteen samt en orientering om aktuelle saker 



Øvrige verv og habilitet 
 

Dersom et medlem mener å være inhabil i enkelte saker skal spørsmål om habilitet behandles innad i 
KK. Om et medlem regnes inhabil skal det kort orienteres til SpiØ i påfølgende møte. 
 

Gyldighet og ikrafttreden 
 

Arbeidsinstruksen for kontrollkomiteen vedtas av Studentparlamentet med kvalifisert flertall. Forslag 
til endring i arbeidsinstruksen må fremmes for, og vedtas av Studentparlamentet. Instruksen trer i kraft 
20.05.2021 
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