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Opprettelse og nedleggelse av verv og organer

StInn-rundskriv KK - 3/2017 [Opprettelse og
nedleggelse av verv og organer]
Bakgrunn for henvendelse
KK har sett på hva som skal til hvis Parlamentet vil opprette/nedlegge
verv eller organer. KK har i hovedsak sett på dette ettersom det var
stemning i Parlamentet for å ha stillingen internasjonalt ansvarlig i AU.
Hjemler, referanser og sedvane for tolkningen
Vedtekter - § 2.5 (5), § 10.1 (1), § 9.5 første punktum og § 4.3
Tolkning
KK har sett på hva som skal til hvis Parlamentet vil opprette/nedlegge
verv eller organer. KK har i hovedsak sett på dette ettersom det var
stemning i Parlamentet for å ha stillingen internasjonalt ansvarlig i AU.
Tolkningen tar utgangspunkt i vedtektenes § 2.5 (5):
«Parlamentet kan opprette eller nedlegge verv og organer ved behov –
og regulere mandatet tilknyttet disse»
Etter vedtektenes § 10.1 (1) sies det følgende om endring av vedtekter:
«Vedtektene endres ved at man behandler og innstiller
endringsforslagene på et parlamentsmøte, og vedtas på det
påfølgende møtet. Vedtak om endring krever to tredjedels flertall i
parlamentet. Hvis endringsforslagene ikke vedtas på det påfølgende
møtet vil forslaget falle selv om det ble innstilt vedtatt på det første.»
For endringer av instrukser gjelder følgende, jf. vedtektenes § 9.5:
«Parlamentet vedtar, endrer og stryker instruksene i parlamentsmøter
med simpelt flertall.»
Når det gjelder AUs sammensetning, følger denne av vedtektenes §
4.3:
«Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, kommunikasjonsansvarlig,
fag- og forskningspolitisk ansvarlig, og velferds- og
læringsmiljøpolitiskansvarlig»
KK tolker dette slik at opprettelse av ny stilling i AU vil medføre en
vedtektsendring. Opprettelsen må da gjøres ved at det sendes inn et
endringsforslag til vedtektene som må gjennom en to gangers
behandling slik som andre endringer.
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Opprettelse/nedleggelse av øvrige organer/stillinger – samt regulering
av mandat – som ikke strider med vedtektene, fordi de f.eks. er
beskrevet i andre dokumenter; kan endres på parlamentsmøte med
simpelt flertall.

På vegne av Kontrollkomiteen,
Bjørn-Martin Flindrum
Leder av Kontrollkomiteen

Vedlegg:
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