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HØRINGSUTTALELSE TIL STRANDJORDUTVALGETS RAPPORT - ”ØKT BRUK 

AV KONFLIKTRÅD”  
 
På grunn av sykdom har arbeidskapasiteten ved Konfliktrådet i Telemark vært redusert i januar og februar. Vi har 
imidlertid prioritert å arbeide med høringsuttalelsen til Strandjordutvalget fordi vi anser at utvalgets arbeid vil få 
stor betydning for konfliktrådenes framtidige oppgaver. 

Vi har lest igjennom utvalgets rapport og stiller oss positive til innhold og form. 

Konfliktrådet i Vestfold har skrevet og oversendt til Konfliktrådet i Telemark, en utfyllende høringsuttalelse som vi 
har arbeidet oss igjennom. Denne uttalelsen omfatter langt på vei de samme betraktninger og kommentarer som vi i 
Konfliktrådet i Telemark gjorde oss i gjennomgangen av rapporten. På bakgrunn av vår begrensede 
arbeidskapasitet, har vi da valgt å tilslutte oss uttalelsen fra Konfliktrådet i Vestfold.  

Vi ønsker kun å komme med en tilleggsuttalelse i forhold til utnevnelse av meglere. Vi var litt usikre på hvilket 
punkt det naturlig hørte hjemme, men har valgt å sette det inn under punkt 10.3.4 om allsidig sammensetning av 
meglere. 

Våre kommentarer: 

Meglervervet ikke er kjent og innarbeidet hos arbeidsgivere slik som politiske og noen andre sentrale offentlige 
verv. Det gir av og til utfordringer for meglerne og konfliktrådet i forhold til arbeidsgivere. Vi kunne ha ønsket at 
det ble utarbeidet et eget regelverk for vervet i konfliktrådet som gjorde det lettere for meglerne å be arbeidsgiverne 
om fri med lønn til nødvendig opplæring og faglig oppdatering.  

Det er ikke lenger mulig for meglerne å søke konfliktrådet om dekning av tapt arbeidsfortjeneste ved 
gjennomføring av nødvendig opplæring eller faglig oppdatering. Det kan på sikt bety at det blir overvekt av 
personer som er ansatt i det offentlige som søker på verv som megler i konfliktrådet. Erfaringer fra vår region, viser 
at det er lettere for offentlig ansatte å søke om permisjon med lønn enn det er for ansatte i privat sektor. Det kan 
igjen få konsekvenser for sammensetningen av meglere ut fra intensjonen i det nye lovforslaget. Konfliktrådet i 
Telemark er opptatt av at legmannsordningen skal bestå og - som det står i rapporten ” at alle aldersgrupper og 
ulike sosiale, økonomiske og politiske lag i befolkningen, til en viss grad skal gjenspeiles.” 

 

Med hilsen 

Konfliktrådet i Telemark 

 

Torhild Jensen                Ellen Evensen                              Magnus Bekkevold 

leder                                rådgiver                                        ungdomskoordinator 



  

 
 
   
 
 
 
 


