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HØRING- ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD 
 
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag er imponert over det grundige arbeidet arbeidsgruppen har lagt ned. Vi tror rapporten 
er et svært godt grunnlag for å bringe konfliktrådsordningen videre både i det sivile spor og som alternativ, 
supplement eller vilkår til straff. Rapporten er gjennomgått av alle ansatte i konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Under 
følger våre kommentarer til rapporten. Konkrete forslag er uthevet.  
 
OFFERLØSE MØTER 
Utredningen foreslår muligheten for offerløse møter når påklagede er under 18 år. Dette synes konfliktrådet i Sør-
Trøndelag er positivt. Å gi en ungdom under 18 år muligheten til å gå videre uten anmerkning i strafferegisteret 
også i trafikk saker eller mindre narkotika saker, er etter vår vurdering i tråd med den alminnelige rettsoppfatning. 
Loven sier at det ikke er mulig å inngå avtale om erstatning på vegne av et offer som ikke er tilstede. Vi mener det 
i denne sammenheng bør utdypes hvordan representanter (vektere) for en forretning skal forholde seg i 
naskeri saker spesielt, også hvor gjerningspersonen er under 18 år.  
 
GJENOPPRETTENDE PROSESS 
Komiteen foreslår å endre begrepet Restorative Justice til gjenopprettende prosess. Å finne et norsk ord som 
omfatter konfliktrådets arbeid har vært viktig. Konfliktrådet i Sør-Trøndelag mener begrepet er godt. 
 
ORDLYD - KONFLIKTRÅDSLOVEN 
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag har drøftet begrepene stormøte og tilrettelagt møte/dialog og mener begrepene ikke 
bør benyttes. Dette er begreper det har vært diskusjoner rundt og som kan skape uklarhet og unødvendig 
bekymring rundt hvilke metoder konfliktrådet tilbyr. Vi foreslår i stedet følgende ordlyd:  
 
Konfliktrådet legger til rette for møter med ulikt antall deltagere avhengig av behov.  
 
Når det gjelder begrepet megling, ser vi at det i enkelte sakstyper er problematisk å bruke begrepet. Likevel er vi 
usikre på om det er riktig å gå bort fra begrepet.   
 
LEKFOLK PRINSIPPET 
Vi støtter prinsippet om lekfolk, også i alvorligere saker, som familievold. Tanken med lekfolk begrepet er at 
megleren ikke skal løse problemet, men legge til rette for at de som er berørt selv skal komme fram til løsninger. 
Selv om sakene er alvorlige og maktubalanse er et hensyn man bør vektlegge, er det etter vårt syn ikke behov for 
en profesjonalisering.  
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REKRUTTERING AV MEGLERE 
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag støtter endringen som arbeidsgruppen foreslår om at det kan fravikes fra prinsippet 
om at det skal oppnevnes en megler i hver kommune. Det er ofte praktisk å se flere kommuner under ett.  
 
PRØVETID 6 MÅNEDER 
Vi støtter prøvetiden. Dette kan sikre at vi får meglere som virkelig ønsker vervet og minsker sjansen for 
gjennomtrekk.  
 
KONFLIKTRÅDSLEDERS MULIGHET TIL UNDERKJENNING AV AVTALE 
Det må sikres at denne muligheten er et unntaksvis inngrep, som benyttes når avtalen er åpenbart svært urimelig, 
eller at saksbehandlingsfeil foreligger.  
 
BRUK AV TELEFON, VIDEO OG SKYPE 
Vi støtter muligheten til bruk av telefon, video og skype der partene ikke fysisk kan møtes.  Bruk av video og skype 
kan gi en større nærhet mellom de forskjellige partene, og gjøre dette mer tilnærmet et møte hvor man fysisk er 
tilstede. Å få med seg mimikk og bevegelser vil bidra til en ekstra viktig dimensjon i meglingsmøtet.  
 
RETT TIL TOLK 
Arbeidsgruppa foreslår en egen pott for dekning av tolkeutgifter. Dette støtter konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Det bør 
aldri være et økonomisk spørsmål som avgjør om en part får tolk eller ikke.  
 
STØTTEPERSON 
Vi støtter arbeidsgruppens forslag om at advokater kan være tilstede i møter. Dette betinger rolleavklaring i forkant. 
Advokaten møter som støtteperson og ikke som representant for part. 
 
ANGREFRIST 
To ukers angrefrist støttes.  
 
ETTERFORSKNING OG GJENOPPRETTENDE PROSESS 
Strpl §226 f) - politiets tilrettelegging av saken opp i mot en gjenopprettende prosess gjennom etterforskningen 
støttes. Slik det er i dag er etterforskningen rettet mot en straffereaksjon. Vi ser likevel at politiet i større og større 
grad har konfliktrådet i tankene på et tidlig tidspunkt.  
 
Tverrfaglig arbeid har i større og større grad blitt vektlagt når politiet skal bekjempe kriminalitet og når 
gjerningspersoner og offer skal følges opp. At dette blir med i lovens ordlyd kan være av avgjørende betydning for 
at dette gjennomføres. Vi ønsker følgende tilføyd inn i straffeprosesslovens § 226 f): 
 
” Politiet bør jobbe tverrfaglig for å komme fram til riktig oppfølging i den enkelte straffesak.” 
 
 
TILBUD OM GJENOPPRETTENDE PROSESS PÅ ALLE STADIER I STRAFFEGJENNOMFØRINGEN 
I påvente av en eventuell rettssak har partene mange ganger behov som ville befinne seg i et vakuum om det ikke 
legges til rette for kommunikasjon underveis. At personer har muligheten til å treffes for å oppklare hvordan de skal 
forholde seg til hverandre framover, vil kunne være av avgjørende betydning for livskvaliteten til alle berørte. 
Det kan imidlertid være behov for å begrense tema for dialogen avhengig av hvor langt etterforskningen er 
kommet.  
 
BRUK AV KONFLIKTRÅD I TILKNYTNING TIL STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag er positiv til at konfliktrådet skal benyttes i forbindelse med prøveløslatelse og ser 
ingen betenkeligheter ved at kopi av avtale sendes kriminalomsorgen.  
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FORLIKSRÅD OG KONFLIKTRÅD – SAMORDNING 
Vi støtter opprettelsen av en arbeidsgruppe som ser på hvordan oppgaver kan fordeles og/eller samordnes.  
 
FELLES FAGSAMLINGER 
Vi støtter arbeidsgruppens oppfordring til å samarbeide enda tettere med politi, kriminalomsorg og domstoler. 
Felles fagsamlinger og deltagelse på hverandres samlinger er viktig.  
 
I tillegg ønsker konfliktrådet i Sør-Trøndelag fastsatte treffpunkt i en travel hverdag med de samarbeidende 
etatene. Kontinuerlig kontakt er av stor betydning for en bevisstgjøring som igjen fører til en økt bruk av 
konfliktråd.  
 
OFFERFOKUSERTE SAMTALER 
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag har gode erfaringer med offer - fokuserte samtaler i samarbeid med Friomsorgen. 
Dette er en metode utviklet i konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Til deres informasjons vil vi utvikle retningslinjer for 
gjennomføringen av samtalene i løpet av 2012.  
 
 
AVSLUTNING AV STRAFFESAK § 15 
I praksis ønsker ikke påtalemyndigheten i Sør-Trøndelag å få saksdokumentene returnert før avtalen er innfridd. 
Dette for å unngå unødvendig byråkrati. Vi foreslår følgende endring i loven til:  
 
”Når avtalen i en straffesak i konfliktrådet er innfridd returneres saksdokumentene med kopi av avtale til 
påtalemyndigheten. ” 
 
KRAV TIL ANSATTE OG MEGLERE: 
Forslag til punkt 3 i § 21 foreslås strøket. Da vi mener at økonomiske forhold hos ansatte og meglere ikke 
er relevant for utøvelsen av virket. Punkt 4 foreslås omgjort til punkt 3. 
 
OPPFØLGINGSPERIODE STRPL §71a  2. ledd 
Vi foreslår at 6 mnd perioden løper fra dato for avtaleinngåelse.   
 
PRØVETID OGSÅ I FAMILIEVOLDSSAKER 
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag foreslår at loven også må favne familievoldssaker når det gjelder prøvetid i 
domssaker (6 mnd-2 år).  

 
 
 
 
Med hilsen 
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag 
 
 
Iren Sørfjordmo 
Konfliktrådsleder 


