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INSTRUKS FOR KONFLIKTUTVALGET (KU) 

Utvalget oppnevnes av HS og består av 3 medlemmer hvorav en leder og en nestleder. 

Utvalget er beslutningsdyktig når 2 av medlemmene, inkl. leder eller nestleder, er til stede.  

Formålet med utvalget er megling og at meglingen er frivillig for begge parter. 

Det kreves stor påpasselighet med habilitetsspørsmålet.  

1 KU behandler klager på vedtak i organisatoriske spørsmål gjort i region, klubb eller 
forbund. Kun vedtak som ikke kan påklages til høyere organ internt i region, klubb 
eller forbund kan foreleges KU.  

(Klage til KU kan være saker og/eller lovgitte formalia i komiteer, styre, eller årsmøte, 
fra medlemmer i den enkelte klubb/forbund. Regionstyre eller NKKS HS kan også be 
KU oppta sak til behandling.) 

2 Rett til å klage til KU har enhver berørt det være seg enkeltperson eller et valgt organ. 

3 Klage til KU stilles direkte til KU. 

4 KU fatter ikke bindende vedtak i forelagt sak, men avgir en rådgivende uttalelse. KU 
skal forsøke å få partene til å komme til en felles enighet og en bindende avtale dem i 
mellom. Hvis begge parter er enige om det kan KU avgi en bindende uttalelse for 
partene. 

5 KU kan ikke ta opp til behandling klager på andre forhold enn de organisatoriske. 
Klager på disiplinærreaksjoner osv er iht NKKs lover gitt andre organer å behandle. 

6 I saker som tas opp til behandling skal berørte parter gis  mulighet  til å uttale seg og 
innkomne uttalelser skal sendes den andre part i kopi. 

7 KU skal i størst mulig grad innkalle partene til muntlig behandling i møte. Før mekling 
kan hver av partene få separate møter med KU der det virker hensiktsmessig. Hvis 
det ikke er mulighet for å innkalle partene til muntlig behandling i møte skal det 
forsøkes å benytte seg av skype, telefonkonferanse etc. Dette for å legge til rette for 
en mekling. I unntakstilfeller kan det foretas skriftlig saksbehandling. Det må da 
legges godt til rette for at partene får gode muligheter til å uttale seg. 

8 Det skal føres protokoll fra utvalgets møter. Ikke vedtaksprotokoll da KU avgir en 
rådgivende uttalelse. 

9 Komiteen skal følge NKK`s til enhver gjeldende saksbehandlingsregel. 

All kommunikasjon til KU skjer gjennom NKK`s administrasjon. 


