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Saksbehandler: 
Helge Skatvedt     
 

 
Høring - Økt bruk av Konfliktråd 
 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Barnerådet 01.02.2012 003/12 
Ungdomsrådet 01.02.2012 003/12 
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 07.02.2012 008/12 
Kommunestyret 27.02.2012 015/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
29.12.2011 259156 Økt bruk av Konfliktråd - høring 
 
 
 
 
 
 
 
Administrasjonens forslag 
Horten kommune slutter seg til de foreslåtte endringene. Kommunen ligger til grunn en 
prinsipiell forutsetning om at endringer som medfører merkostnader for kommunene blir fulgt 
opp med fullfinansiering fra staten. 
 
 
27.02.2012  Kommunestyret 
 
Vedtak: 
 
Horten kommune slutter seg til de foreslåtte endringene. Kommunen ligger til grunn 
en prinsipiell forutsetning om at endringer som medfører merkostnader for 
kommunene blir fulgt opp med fullfinansiering fra staten. 
 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 



 

 
 
07.02.2012  Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Er lik administrasjonens forslag. 
 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
01.02.2012  Ungdomsrådet 
 
Vedtak: 
 
 
Møtebehandling: 
Med bakgrunn i at det ikke møtte nok representanter, var møtet ikke vedtaksfør og ble 
oppløst. 
 
Votering: 
 
 
 
01.02.2012  Barnerådet 
 
Barnerådets råd til hovedutvalget: 
 
Er lik administrasjonens forslag med tillegg av fellesforslaget. 
 
 
Møtebehandling: 
 
Fellesforslag: 
 
Det er viktig at unge kan gjøre opp for seg uten å få bot eller å komme i fengsel. 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag med tillegg av fellesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
 



 

SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn  
Saken kommer opp med bakgrunn i et generelt ønske om politisk behandling av alle 
høringssaker, så langt det lar seg gjøre. 
 
Faktiske forhold 
Justisdepartementet har sendt ut på høring rapport om ”Økt bruk av konfliktråd”. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i utredningen.  
 
Høringsbrevet og rapporten er tilgjengelig på 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1923  
 
Høringsfristen er 19.03.12. Departementet vil ta stilling til oppfølging av arbeidet etter 
høringsrunden. 
 
Lover og forskrifter 
Konfliktrådsloven 
Straffeloven 
Straffeprosessloven (m. fl.) 
 
Vurderinger 
Rapporten ble overlevert til departementet 30.09.11. Arbeidsgruppen foreslår blant annet: 

 

• En ny alternativ straffereaksjon for barn under 18 år, kalt ungdomsoppfølging. Reaksjonen 

foreslås regulert i straffeprosessloven § 71 a nytt annet ledd og skal anvendes ved mindre 

alvorlige lovbrudd enn den nye ungdomsstraffen som Stortinget har vedtatt (Prop.135 L 

(2010-2011)).  

• Overføring til konfliktråd skal være en foretrukket reaksjon for påtalemyndigheten for barn 

mellom 15 og 18 år.  

• Begrepet restorative justice oversettes til norsk – gjenopprettende prosess.  

• Unntak fra prinsippet om personlig deltakelse i møter i konfliktrådet. Det foreslås å gjøre 

unntak for fornærmede i særlige tilfeller og at denne da kan utpeke en representant som 

møter i sitt sted. Videre foreslår arbeidsgruppen at foretak kan utpeke en person til å møte 

på dets vegne. Det åpnes også for at barn under 18 år kan gjennomføre megling i konfliktråd 

ved offerløs kriminalitet, for eksempel i trafikksaker, ved brudd på bestemmelser som verner 

om ro og orden etc.  

Erfaringene med bruk av konfliktråd i Horten er, så langt vi har brakt i erfaring, positive. 
Kommunen merker seg kap 15.6 Vurdering av samfunnsmessige konsekvenser, og tiltrer de 
vurderinger som gjøres. 
 
Horten kommune har en god samhandling med bl.a. Politiet i forhold til lokale, 
kriminalitetsforebyggende tiltak. Økt bruk av konfliktrådet støttes også av lokale 
politimyndigheter. 
 
Kommunen har også et godt samarbeid med Konfliktrådet Vestfold. Disse er også positive til 
høringen, og vil avgi egen høringsuttalelse. 
 
Økonomiske konsekvenser 



 

Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling 
Administrasjonen stiller seg positiv til de foreslåtte endringene i høringen, og berømmer 
konfliktrådsarbeidet. Det ligger til grunn en prinsipiell forutsetning om at endringer som 
medfører merkostnader for kommunene blir fulgt opp med fullfinansiering fra staten. 
 
 


