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Utgangspunkt: Problemer løses nærmest problemet 

Konflikt og uenighet er en naturlig del av organisasjonslivet og arbeidslivet. Når man 
holder seg til saken kan uenighet være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner. 
Vi får ryddet opp i inngrodde vaner og finner nye måter å tenke på. Hvis en konflikt 
derimot trappes opp og ikke lenger handler om "saken" kan den bli skadelig. En slik 
konflikt tar unødvendig tid, energi og ressurser, og kan gi dårlig stemning. Den blir en 
belastning for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte, og truer gode relasjoner og godt 
samarbeid. 

 
Det er ikke uvanlig at tillitsvalgte tar kontakt med sentrale tillitsvalgte når de står i en 
konflikt. Det verken kan eller ønsker vi å forhindre, men da er det viktig at politisk 
ledelse informerer organisasjonsrådgiverne om hva som er sagt / gjort, og at de 
henviser til oss frem til saken er av en slik karakter at det skal behandles i sentralstyret. 
Det er også viktig for prosessene at de sentralt tillitsvalgte kontakter 
organisasjonsrådgiverne for å høre om vi er kjent med saken og eventuelt kan gi dem 
noe mer bakgrunnsinformasjon.  

 
Når henvendelsene kommer til stab sentralt, er det viktig at organisasjonsrådgiverne 
involveres raskt da det er de som håndterer disse forespørslene, og for å unngå at det 
blir sagt forskjellige ting eller gitt motstridende råd. Utfordringen for andre som ikke 
kjenner forholdene lokalt,  kan være å identifisere at det er snakk om en 
konfliktsituasjon. 

 
Mental Helse har utviklet et sett med etiske refleksjonskort som er et godt hjelpemiddel 
for lagene dersom disse tas i bruk som et forebyggende redskap på møtene. 

Hvordan håndterer organisasjonsrådgiverne konflikter med målet om at konflikter 
skal løses nærmest problemet? 
 

1) Vi bør gjøres kjent med problemet, og gjøre oss kjent med konflikten fra alle sider 
ved også å innhente informasjon fra 3. part, som i dette tilfellet vil være andre 
styremedlemmer 

 
2) Bidra med forslag til løsninger, evt. belyse fakta og avklare evt. misforståelser. 

(Erfaringsmessig kan problemet være oppstått ved f.eks. tolkning av vedtekter, 
noen av styremedlemmene har andre «møtearenaer/dagsenter hvor de tar 
«beslutninger» utenom styret osv.) 
 

3) Avklare om de gjennom råd om tiltak kan løse problemet selv, eller om vi bør bidra 
som nøytral part, og bidra til/sørge for at de det gjelder gjennomfører et møte med 
eller uten oss 
 

4) Dersom dette handler om et lokallag, og vi går inn i konflikten, skal fylkeslaget 
informeres. 
 

5) Organisasjonsrådgiver informerer hverandre f.eks. gjennom møter mellom 
organisasjonsrådgiverne for erfaringsdeling, og informerer ledelsen gjennom 
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ukerapport eventuelt på annen egnet måte avhengig av sakens omfang og 
hastverk. 
 

6) Uløste konflikter meldes/rapporteres via generalsekretær til politisk ledelse. 

7) Dersom andre enn organisasjonsrådgiverne i sentral stab kontaktes, skal 
henvendelsen i utgangspunktet videreformidles til organisasjonsrådgiveren med 
mindre henvendelsen gjelder oppgaver knyttet til konkrete administrative 
oppgaver. Dersom råd gis, skal organisasjonsrådgiveren med ansvar for området 
informeres. Svar på e-postmeldinger sendes med kopi til 
organisasjonsrådgiverne. 

Konflikter er en kilde til godt og ondt 
Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. De kan ha både positive og negative 
sider. Konflikter avdekker og tydeliggjør viktige temaer. Håndtert på riktig måte kan 
konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner. 

 
Uenighet og konflikter oppstår fordi vi mennesker er ulike. Vi har ulike oppgaver, 
arbeider i ulike grupper og nivå, har ulike interesser, utdannelse, erfaringer, språk, alder 
og så videre. Forskjeller må ikke føre til konflikt, men oppstår gjerne når ting ikke blir slik 
vi mener de bør være. 
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