
 
 
 
 

HØRING  

REGION NORD 
ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD 
 
Konfliktrådene i region Nord sender samlet sine innspill til høring av rapporten:  
Økt bruk av konfliktrådet. 
 
Høringen er drøftet på møte i region Nord 20-21. februar 2012.    
 
 
OFFERLØSE LOVBRUDD 
Er det bare personer under 18 år som skal få saken behandlet i konfliktrådet ved et 
offerløst lovbrudd, eller skal det ikke være noen aldersgrense? 
 
Vi mener det vil være best at politiet, gjerne i samhandling med konfliktrådet utpeker den 
personen som skal møte som motpart i en megling ved et offerløst lovbrudd. Vi mener 
også at det ikke bør være 18-årsgrense for å få overført en sak til konfliktrådet.  
 
ETTERFORSKNING OG GJENOPPRETTENDE PROSESS - OPPLÆRING 
GJENOPPRETTENDE PROSESS 
Viktig at det fortsatt er konfliktrådene som skal levere Gjenopprettende prosess. I dag 
oppleves det som at politiet har manglende kompetanse på dette feltet og at det må 
opplæring til. Viktig at politiet tenker muligheter og at de gjør de gjør sakene (både sivile 
og straffe) helt ferdige før de oversendes konfliktrådet. 
 
De samme gjelder andre samarbeidende parter (eks. domstol, KIF) 
 
BEGREPSBRUK 
Regionen støttet bruken av de nye begrepene.  
 
FAMILIEVOLDSSAKER 
Regionen ser at familievoldssaker kommer uavhengig om man har familievoldskoordinator 
eller ikke. Er viktig at man opptrer varsomt i slike saker. En ser også at økt kompetanse for 
de som skal drive med slike saker er viktig. Gjelder da både ansatte i konfliktrådet og 
meglere. Opplæring må gis. 
 
FRIVILLIG  
Vi er enige i at konfliktråd fortsatt skal være frivillig og bygge på samtykke. 
 
PERSONLIG OPPMØTE – REPRESENTANT FOR FORNÆRMEDE  
Vi er positiv til at det åpnes for at en annen kan representere fornærmede/foretaket i 
særlige tilfeller. Hovedregelen skal fortsatt være personlig oppmøte. Viktig at det foreligger 
samtykke og at det i saker hvor samtykke ikke foreligger, ikke blir oppnevnt en annen som 
møter for fornærmede.  
 
KONFLIKTRÅDET SKAL ALLTID VURDERES FOR U-18  
SKAL VÆRE EN FORETRUKKET REAKSJON 



 
 
 
 

Vi er enige i at konfliktråd og ungdomsoppfølging skal være en foretrukket reaksjon for 
ungdom. Nytt ledd § 71 a tredje ledd straffeprosessloven: ”bør” foreslås utskiftet med 
”skal”. 
 
For å få denne endringen i funksjon ønsker vi en tettere oppfølging av politidistriktene med 
hensyn til måltall og rapportering. 
 
UNGDOMSOPPFØLGING – VARIGHET 6 MÅNEDER – ANTALL DELTAKERE 
Det foreslås en grense på inntil 6 måneder for påtaleunnlatelse på vilkår om 
ungdomsoppfølging. Erfaring har vist at det i kan ta tid å få i gang og gjennomført enkelte 
tiltak i samarbeid med andre instanser, og det bør vurderes om mindre enn 6 måneder er 
lang nok periode til å få satt i gang og fullført konstruktive tiltak som kan vare ut over 6 
måneders perioden. Atferdsendring tar tid. Mulighet for frivillig forlengelse støttes. 
 
Positivt at det legges opp til at nærmere regler om ungdomsoppfølging gis i forskrift. På 
den måte gis det en fleksibilitet i endring av regler for organisering og gjennomføring etter 
hvert som man erfarer hvordan dette fungerer. 
 
LEGMEGLERE 
Legmannsprinsippet må fortsatt legges til grunn. Vi ønsker ikke profesjonalisering av 
meglerne. Det er også viktig at megler har gode norskkunnskaper. 
 
JURIDISK KOMPETANSE 
Vi er enige i at organisasjonen må få juridisk kompetanse tilgjengelig. Dette har vært 
savnet, og blir viktigere når vi får flere alvorlige saker og bruken av konfliktråd også fra 
domsstolen øker. 
 
MARKEDSFØRING MOT PÅTALE  
Det slås fast at sekretariatet skal ha hovedansvaret for å markedsføre ordningen mot 
påtalejurister som fortsatt er hovedleverandør av saker til konfliktrådet. 
 
RETT TIL TOLK 
Støttes av regionen 
 
SAKSBEHANDLINGSFRISTER 
Vi er enige i at saker oversendt konfliktrådet for behandling normalt skal være 
ferdigbehandlet og returnert påtalemyndighetene innen 3 måneder. 
 
I de tilfeller samtykke er innhentet, men der megling av en eller annen grunn ikke kan 
gjennomføres innen 3 måneder kan regelen fravikes. Overskridelse av denne fristen 
rapporteres til påtalemyndigheten for ”godkjennelse”. 
 
STRAFFESAKER – utvidet angrefrist. 
Støttes av regionen. 
 
SIVILE SAKER - innføring av angrefrist. 
Støttes av regionen. 
 
ANSATTE OPPNEVNING SOM MEGLER  



 
 
 
 

Vi er enige i forslaget om at tilsatte i konfliktrådet bør få automatisk status som megler 
etter gjennomført megleropplæring, og så lenge vedkommende er ansatt i konfliktrådet. 
 
INDIREKTE MEGLING 
I dag benyttes indirekte megling – telefonmegling/separate meglinger/videomegling bare i 
de tilfeller det er strengt nødvendig og umulig å få gjennomført meglingsmøte med fysisk 
tilstedeværelse. Det er viktig at dette også videreføres. 
 
STØTTEPERSONER/JURIDISK BISTAND 
Vi ser utfordringer med tanke på at juridisk bistand blir med i møte. Viktig å snakke sin 
egen sak. Kan være hemmende for dialogen og skape ubalanse i meglingen (rådføring 
før, under og etter). Er viktig med en tydeliggjøring av roller i slike saker, sånn at 
støtteperson/juridisk bistand er klar over hvilken rolle de har. 
 
OFFERPERSPEKTIVET 
Viktig at det i alle saker hvor parter, også etter konflikt, på en eller annen måte må møtes 
eller forholde seg til hverandre (offentlig rom) blir tilbyd konfliktrådsbehandling. 
 
GODKJENNING AV AVTALE 
Positivt at det innføres en ordning som gir konfliktrådsleder muligheten til å oppheve en 
avtale inngått i megling. Viktig at fristen, en uke, står etter at den er kommet inn til 
konfliktrådet – og ikke en uke etter inngåelse. 
 
RAPPORTERING 
Arbeidsgruppen foreslår ulik rapportering for politi, kriminalomsorg, domstolene og 
konfliktråd. 
I dag har dette vært en svakhet i samarbeidet mellom nevnte instanser. Vi foreslår at det 
på enkelte områder rapporteres i forhold til samme område/definisjon, noe som gir oss 
felles rapportering og enighet om innhold til tall/fakta som nyttes i lokale samarbeidsmøter. 
 
SAMARBEID KONFLIKTRÅD – FORLIKSRÅD 
PROFESJONALISERING AV FORLIKSRÅD 
Vi er positive til å se om det er tid for en endring av eller forbedring av gamle system. 
En forenkling/effektivisering vil kunne gi bedre utnyttelser av offentlige ressurser – løse 
konflikter på lavest mulig nivå. 
 
Et konfliktråd i region nord har sammen med forliksråd og tingrett sendt inn søknad om 
prosjektmidler for å arbeide med å se effektiviteten i et samarbeid mellom nevnte instanser 
ved å overføre meglingsdelen i forliksråd til konfliktrådet og med juridisk rådgiver fra 
tingretten før forliksrådet avsier dom. 
 
Regionen støtter tiltaket som ett prosjekt i første omgang. 
 
VERNETING 
Positivt at møtested i konfliktrådssaker snus og endres til at det skal være 
fornærmedes/de fleste fornærmedes bosted som er hovedregelen - eller et annet sted 
dersom det er mer hensiktsmessig. 
 
PRØVETID MEGLERE 6 MND 



 
 
 
 

Støttes av regionen. 
 
INNHENTING AV SAMTYKKE I SAKER, HVEM GJØR HVA? 
Regionen støtter det som er foreslått. 
 
FORSKRIFTSREGULERING AV METODER FOR UNGDOMSSTRAFF, 
UNGDOMSOPPFØLGING OG FAMILIEVOLDSSAKER 
Vi anser dette som særdeles viktig for å sikre likhet i behandling og kvalitet på landsbasis. 
 


