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Sak 19/21 Orientering om sykefraværsoppfølging  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 02.06.2021 19/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
Behandling: 
Kommunens HR-leder, Helen Hol, orienterte om sykefraværsoppfølgingen i kommunen.  
Utvalget ønsker å vite differansen mellom kort- og langtidsfravær. Hol ettersender denne 
informasjonen.  
 
Utvalget var fornøyd med orienteringen om hvordan kommunen følger opp sykefraværet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.   

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 

 

Sak 20/21 Orientering om oppfølging av rådmannssaken  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 02.06.2021 20/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  

 
Behandling: 
Assisterende kommunedirektør, Hege Røttereng, orienterte om hvordan kommunen har jobbet 
for å følge opp kommunestyrets vedtak i saken. Blant annet:  

• Det er etablert skriftlige rutiner for konflikthåndtering (vedlagt møteprotokollen).  

• Det føres referat fra dialogmøter mellom administrativ og politisk ledelse. 

• Det er jobbet med arbeidsmiljøet på teknisk enhet. Det har vært mange nyansettelser det 
siste året, noe som letter arbeidsbelastningen på enheten.  

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  

 

 

Sak 21/21 Aktuelt fra utvalgene 2.6.21 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 02.06.2021 21/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

 
Behandling: 
Anita Gilde orienterte om formannskapsmøte 29. april, og om kommunestyremøte 12. mai.  
Georg Heggelund orienterte om plan- og miljøutvalgets møte 27. april.  
Kristoffer Uppheim orienterte om helse, oppvekst og kulturutvalgets møte 27. april.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

 

 

Sak 22/21 Referatsaker  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 02.06.2021 22/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om referatsakene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Sak 23/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 02.06.2021 23/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Utvalget ønsker informasjon om kommunens bruk av konsulentfirma ved utredning av saker for 
kommunen. Dette innebærer at utvalget ønsker å vite:  

• Hvilke avtaler kommen har for bruk av konsulenttjenester 

• Hvilke konsulentselskap kommunen har rammeavtale med 

• Hvilke selskap brukes utenfor rammeavtaler, og hvordan rutinene for rundt bruken av disse 
er 

 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Utvalget ønsker informasjon om kommunens rammeavtaler for innkjøp av konsulenttjenester 
innenfor drift og planlegging, og ber kommunedirektøren orientere om dette i utvalget. Utvalget 
ønsker også informasjon om hvordan kommunen organiserer anbudskonkurranser på dette 
området.  

 
Vedtak: 
Utvalget ønsker informasjon om kommunens rammeavtaler for innkjøp av konsulenttjenester 
innenfor drift og planlegging, og ber kommunedirektøren orientere om dette i utvalget. Utvalget 
ønsker også informasjon om hvordan kommunen organiserer anbudskonkurranser på dette 
området.  

 

 

Sak 24/21 Godkjenning av møteprotokoll 2.6.21 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 02.06.2021 24/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 2.6.2021, godkjennes. 



 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 2.6.2021, godkjennes. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX - ESA sak 
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1. Innledning 

 

1.1 Hensikt 

Rutinen skal sikre en forsvarlig og systematisk håndtering av konflikter på arbeidsplassen. 

Den skal være veiledende for god saksgang knyttet til konflikter, herunder ansvar, oppgaver, 

sentrale aktører og ivaretakelse av personvern. 

 

Arbeidsmiljøloven har ingen spesifikke krav eller pålegg når det gjelder konflikter. Loven har 

imidlertid krav om: 

• At ansatte skal ha «full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger» (Aml. § 1) 

• At ansatte ikke skal utsettes for «trakasseringer, vold, trusler og annen utilbørlig belastning 

som følge av kontakt med andre» (Aml. § 4.3) 

 

1.2 Ansvarsforhold 

Enhetsleder har et særskilt ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø og er saksbehandler i 

konfliktsaker. I tilfeller der leder er en del av konflikten håndteres saken av kommunedirektøren. 

HR kan bistå ved behov. I spesielle saker kan kommunedirektøren bestemme at HR får ansvar 

for å følge opp saken videre. Med leder menes den person som har budsjett-, personal- og 

fagansvar. 

 

Når det gjelder forebygging og håndtering av konflikter har leder en aktivitetsplikt ift. å gi 

nødvendig opplæring, håndtere varslinger og iverksette tiltak. 

 

Arbeidstaker skal delta aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø og medvirke til å løse 

samarbeidsproblemer og konflikter. Arbeidstaker skal aktivt ta del i de tiltak som blir iverksatt for 

å skape et godt arbeidsmiljø. Arbeidstaker skal varsle leder dersom en konfliktsituasjon ikke løses 

av de involverte selv. 

 

1.3 Forebygging av konflikter 

Skaun kommune skal jobbe for å ha en organisasjonskultur som søker å finne gode intensjoner 

fremfor å tolke utsagn i negativ retning. Skaun kommune praktiserer mestringsorientert ledelse.  

Medarbeidernes ulike styrker og kvaliteter vektlegges og gis tillit i arbeidsutførelsen. Gjennom 

partsamarbeid har kommunen dialog om arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser. Målet 

er at dialogen skal preges av en kultur som lytter, bekrefter og gir tilbakemelding. 
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1.4 Støttefunksjoner 

Tillitsvalgte kan i enkeltsaker bistå sine medlemmer og ivareta rettigheter iht. lov- og avtaleverk. 

 

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. 

Verneombudet vil først og fremst ha en sentral rolle i konfliktforebyggende arbeid, men skal også 

være orientert om konfliktsaker 

 

Arbeidsmiljøutvalget skal påse at arbeidsgiver følger opp en uønsket hendelse og kan vedta at 

nødvendige undersøkelser gjennomføres, jfr. AML § 7-2 (5). 

 

Bedriftshelsetjenesten kan bistå i konfliktsaker som en nøytral part. De har også kompetanse til å 

bidra i det forebyggende arbeidet eller rådgivning, kartlegging og undersøkelser i enkeltsaker. 

 

HR-avdelingen kan bistå med råd og veiledning overfor ledere, kommunalsjefer og 

kommunedirektøren. 

 

1.5 Internkontroll 

Avvik fra denne rutinen meldes tjenestevei i kommunens avvikssystem. 

 

2. Om konflikter 

En konflikt kan defineres som et motsetningsforhold der partene er mer eller mindre bevisst på 

at dersom den enes mål innfris, vil den andres måloppnåelse være truet eller hindret (Sørensen og 

Grimsmo, 2001). Det kan være en motsetning mellom to eller flere parters behov, ønsker eller 

verdier. Eller det kan være en uenighet hvor en eller flere personer blir følelsesmessig involvert.  

 

2.1 Fire typer konflikter 

De fire dimensjonene Håndtering Ønsket resultat 

Metodekonflikter: Handler 
om mål, midler, metoder og 
prosedyrer. Metodekonflikter 
er vanlige og fører sjelden til 
at man blir uvenner. 

Dialog og problemløsning Bli enige, komme videre 

Ressurskonflikter: Handler 
om fordeling av begrensede 
ressurser som penger, arbeid, 
materielle goder, plass, tid, 
personale m.m. En velkjent 
type konflikt på 

Informasjon, forhandling og 
kompromiss 

En avtale 
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arbeidsplasser med 
begrensede ressurser. 

Verdikonflikter: Handler om 
personlige verdier og 
holdninger. Hva er riktig og 
hva er galt? Eksempler på 
dette er konflikter mellom 
forskjellige faggrupper og 
mellom for eksempel unge og 
eldre medarbeidere. 

Dialog, respekt for hverandre, 
respekt for at man er 
forskjellige. Åpen 
kommunikasjon hvor partene 
lytter til hverandre, i stedet 
for å forsøke å overbevise 
hverandre. 
 

Gjensidig forståelse 
 

Personlige konflikter: 
Handler om identitet, 
selvfølelse, avvisning, 
tillitsbrudd og generelt om 
måter å komme på kant med 
hverandre på. Konflikter av 
denne typen fører ofte til 
dårlig psykisk arbeidsmiljø. 
Det er snakk om 
følelsesmessige uenigheter 
hvor forholdet mellom 
partene har tatt skade. 
 

Åpen kommunikasjon og 
aktiv lytting hvor partene får 
tid til å snakke sammen og 
lytte til hverandres versjoner. 
 

Gjensidig forståelse for den 
andres situasjon 
 

 

Tabellen viser ulike typer konflikter som krever ulike tilnærmingsmåter.  

Vær oppmerksom på at konflikter kan være en kombinasjon av flere typer. Det som på overflaten 

ser ut som en metodekonflikt kan kanskje være en personkonflikt som handler om lojalitet og 

maktkamp. 

 

2.2 Hvordan utvikler en konflikt seg? 

 

Konflikttrappen illustrerer hvordan en konflikt kan utvikle seg fra uenighet om en liten ting til 

ekte fiendtlighet. På hvert trinn er det mulighet for enten å gå opp eller ned trappen.  

 

En konflikt kan også spre seg og berøre flere. Dette skjer gjerne når en konflikt blir trappet opp. 

Det betyr at flere bruker tid og krefter på konflikten, enten man er direkte eller indirekte 

involvert. Å la en konflikt eskalere er å sløse med menneskelige ressurser. 
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Kilde: Center for konfliktløsning, www.konfliktloesning.dk. 

 

2.3 Grønn konflikt – vekt på saken  

Det første trinnet på trappen er uenighet. To parter er uenige om noe. De løser situasjonen 

relativt raskt og konstruktivt, fordi de legger vekt på saken og ikke på person. 

Ansatte er forskjellige og blir av og til uenige. Typiske eksempler er hvordan de skal løse 

arbeidsoppgaver, hvordan de skal legge opp turnusordningen, hva de skal bruke kontormøtene til 

eller liknende. Uenighetene er i utgangspunktet positive. Ledere og medarbeidere blir bedre kjent 

med hverandre. Dette kan skape en positiv utvikling på arbeidsplassen. 

 

Som regel klarer ansatte å løse disse uenighetene uten at det går utover relasjonene. De utveksler 

synspunkter, lytter til hverandre og skifter mening hvis andres argumenter er bedre enn deres 

egne. Det er aksept for å være uenig og å ta en skikkelig diskusjon. Hvis konflikten holder seg på 

dette trinnet bevarer partene det gode forholdet. Uenighet brukes til noe konstruktivt.  

 

2.4 Gul konflikt – fra sak til person 

De neste tre trinnene i trappen handler om personvinkling. Problemet vokser. Partene gir opp å 

snakke sammen. Oppmerksomheten skifter fra sak til person. Man blir mer og mer oppmerksom 

på den andres negative egenskaper. I den gule fasen er det fortsatt mulig å mekle i konflikten før 

den kommer ut av kontroll. 

 

Partene begynner å se den andre i et negativt lys. De går etter mannen i stedet for ballen. Nå 

begynner konflikten å bli skadelig. Konflikten blir mer detaljert og følelsesladd.  

Det opprinnelige problemet, og hvordan det hele begynte, kommer i skyggen. Negative tanker 

om den andre gjør partene sneversynte. De har problemer med å lytte til hverandre og unngår å 

snakke sammen. I stedet kommuniserer de ved hjelp av handlinger og kroppsspråk. Partene lar 

være å hilse, rister på hodet når den andre sier noe, unngår å se på hverandre, vender ryggen til og 
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så videre. De begynner å snakke om hverandre i stedet for til hverandre. Allianser og klikker 

begynner å danne seg. 

 

2.5 Rød konflikt – innstilt på krig 

De siste tre trinnene i trappen er fiendebilder, åpen fiendtlighet og polarisering. Konflikten blir til 

en krig, hvor partene retter anklager og destruktive angrep mot hverandre. Mekling er ikke lenger 

mulig. Partene har gitt opp å snakke sammen. De har et svart-hvitt-bilde av hverandre. Målet er å 

få rett og vinne. All energi brukes på å få den andre til å be om unnskyldning, eller gi seg. 

På dette tidspunktet tyr partene til åpenlyst fiendtlige handlinger, som å komme med sårende og 

nedverdigende kommentarer. Nå er det ikke greit at kollegene er nøytrale eller tilbakeholdne – de 

må enten være for eller imot. Partene bruker mye energi på å verve alliansepartnere. I denne fasen 

er målet å skade den andre. På dette trinnet kan partene ikke være i samme rom – eller på samme 

arbeidsplass. Selv om de ikke lenger har kontakt fortsetter de å kjempe intensivt mot hverandre 

på avstand. 

På rødt står man overfor forhold som indikerer brudd på arbeidsmiljøloven. På dette stadiet er 

det viktig at arbeidsgiver legger vekt på å opptre juridisk korrekt.  

 

Kommunikasjon ved konflikthåndtering 

Konflikter bør tas opp på en åpen og ærlig måte med den eller de det gjelder. Man bør forklare 

hvordan man tenker og oppmuntre den eller de andre til å gjøre det samme. Kunnskap om 

hverandres synspunkter og observasjoner er viktig for at partene skal kunne forstå og respektere 

hverandres syn. Det er viktig å komme frem til og bli enig om hva konflikten egentlig gjelder. 

Partene har et selvstendig ansvar til å delta i løsningen i konflikten. Dette ansvaret må 

tydeliggjøres gjennom hele prosessen. 

 

Dersom tiltak ikke fører frem 

Det er ikke alltid man oppnår enighet mellom partene i en konfliktsituasjon, verken om 

hendelsesforløp, virkelighetsforståelse og ansvar. 

Konflikten skal likevel vurderes som løst dersom partene aksepterer løsningen. Dette innebærer 

at partene også må akseptere at de nå legger konflikten bak seg, slik at ikke uenigheten blir et 

stadig tilbakevendende tema. 

Dersom partene ikke lar saken ligge når avgjørelsen er tatt, eller ikke følger tiltak som er bestemt, 

skal leder vurdere å opprette personalsak. 

Manglende bidrag til å løse konflikter kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet. 
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Sjekkliste 

Aktiviteter Ansvar 

• 1. Partene prøver å finne løsning seg imellom 

Den enkelte ansatte skal fortrinnsvis ta saken opp med den det gjelder. Om saken ikke 

løses av de involverte skal den tas opp med nærmeste leder. Alle parter har videre et 

ansvar for å varsle dersom de opplever en konflikt som ikke blir løst mellom to parter. 

Komunedirektøren skal kontaktes dersom leder er involvert i konflikten. 

 
Partene i 
konflikten 

• 2. Melding om konflikt til leder 

• Lederen som mottar meldingen, er ansvarlig for videre saksbehandling. Alle 

ledd i saksgangen skal dokumenteres skriftlig. Dokumentasjonen skal arkiveres i 

berørte parters personalmapper (elektronisk/ fysisk) og graderes iht. gjeldende 

rutiner for arkivering. Det er kun de med et tjenstlig behov som skal ha tilgang 

til saksdokumentene. 

• Det skal foreligge møteinnkallinger, referater, notater, konklusjoner og 

eventuelle rapporter i saken. 

• Ansatte har anledning til å kommentere referater, og eventuelle kommentarer 

blir lagt ved referatet som vedlegg. 

• Ansatte har som hovedregel innsyn i saksdokumenter som vedrører dem selv, i 

henhold til personopplysningsloven § 18. 

 
Leder 
 
 
 
 
 
 
 

• 3. Undersøke faktiske forhold i en konfliktsak 

• Leder skal undersøke saken ved å ha samtale med partene, enten hver for seg 

eller i felles møte. Det bør skje så snart som mulig og så direkte som situasjonen 

tillater det. 

• I kartleggingsfasen er det viktig å få frem objektive fakta i saken. Dette kan være 

en konkret beskrivelse av hva som har skjedd, undersøke dokumentasjon eller 

tilbakemelding fra andre ansatte som kan bekrefte eller har observert det 

konflikten går ut på. 

• De berørte i saken skal gis anledning til å uttale seg, og kommentere det den 

andre parten har sagt om saken. 

• Partene har rett til å ta med seg tillitsvalgt i møter eller annen person som 

vedkommende har tillit til. Dette skal det informeres om før møtene 

gjennomføres. Leder kan be en nøytral tredjepart om bistand for å fremme 

dialog og løsninger. HR eller bedriftshelsetjenesten kan bistå i den anledning. 

• Verneombudet skal orienteres om saken. 

 

 

 

 

 
 
Leder 
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• 4. Kartlegg konflikten  

 
Leder kartlegger hvilket nivå konflikten ligger på, hva konflikten handler om og hvem 
konflikten omfattes/berører. Dette gjøres gjennom observasjon av partene, samtaler 
med partene hver for seg (husk å dokumentere samtalene). I enkelte tilfeller kan det 
også være hensiktsmessig å innhente uttalelse fra medarbeidere som befinner 
seg/arbeider i tett tilknytning til de som er i konflikt.  

 
Hva slags farge har konflikten? 

Når en konflikt oppstår er det viktig å kartlegge hva slags konflikt det er og hvor langt 

den har utviklet seg. Ta utgangspunkt i konflikttrappa. Er konflikten grønn? Vil den 

mest sannsynlig løse seg selv? Eller har den blitt gul eller rød? I så fall må lederen gripe 

inn. Hvis konflikten er rød er det viktig å opptre juridisk korrekt og en bør koble inn 

nødvendig kompetanse.  

Hva slags konflikt er det? 

Neste steg er å finne ut hva slags konflikt det dreier seg om.  

Er det en metode-, ressurs-, verdi- eller personkonflikt. En konflikt kan kartlegges ved å 

svare på følgende spørsmål:  

1 Hvordan kommer konflikten til uttrykk?  

2. Hva er bakgrunnen for konflikten?  

3. Hvordan har konflikten blitt håndtert så langt?  

4. Hva må til for å løse konflikten? 

 
 
Leder 
 

• 5 Skriftlig avtale og iverksetting av tiltak 

Det skal settes opp en skriftlig avtale om hva man er blitt enige om. Avtalen skal 

inneholde 

opplysninger som: 

• Hva som er besluttet 

• Hvem har ansvar for hva 

• Hvordan skal brudd på avtalen håndteres 

• Når skal beslutningen tre i kraft 

• Når og hvordan skal avtalen evalueres 

• Avtalen skal signeres 

 

Ved større konflikter som involverer hele eller en større del av personalgruppen, bør 

det utformes en handlingsplan som gjenspeiler punktene over. 

 

 

 

 
 
Leder 
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• 6. Oppfølging 

Leder følger opp tiltakene ved å påse at tiltakene fungerer og at partene overholder 
avtalen. Om nødvendig iverksettes evt. sanksjoner, for eksempel advarsler, dersom 
partene ikke overholder avtalen. 
 

 
 
Leder 
 

• 7. Evaluering 

Leder følger opp partene i ettertid for å evaluere om tiltakene har fungert. Diskuter 
hvorfor det ble en konflikt. Hva kan eventuelt gjøres for at det ikke skal skje igjen?  
Dersom avtalen er fulgt opp av partene og partene ikke lenger anser situasjonen som 
problematisk, skal saksdokumentasjonen oversendes HR i papirform for oppbevaring. 
Alle elektroniske utgaver skal slettes. 
 

 
 
Leder 
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