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Oslo friomsorgskontor er enig i at begrepet restorative justice erstattes med et norsk
begrep — gjenopprettende prosess.

Oslo friomsorgskontor synes og det er fornuftig at konfliktråd skal være den
foretrukne reaksjonen for unge mellom 15 og 18 år. Begrepet reaksjon forstås ikke i
denne sammenheng å være sammenfallende med straffereaksjon, men at saker ved
påtaleunnlatelser kan overføres konfliktråd. Hvis ikke megling eller møter i regi av
konfliktrådet følges opp av den unge går saken tilbake til påtalemyndigheten som da
forbereder straffesak.

Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved hvorfor en ønsker at en ny reaksjon —
ungdomsoppfølging -skal innføres nå, relativt kort tid etter at både ungdomsstraffen
og oppfølgingsteamene nylig er tatt i bruk som nye reaksjoner overfor barn og unge.
Bruken av disse reakjonene er heller ikke — så vidt friomsorgen bekjent, evaluert.
Utvalget foreslår at saker kan tas opp i konfliktrådet uten personlig deltakelse av
fornærmede, men at denne kan la seg representere av en annen. Hvis
offeret/fornærmede finner det vanskelig å møte gjerningspersonen, kan en da stille
spørsmål om hensiktsmessigheten ved at saken skal behandles i konfliktrådet.
I saker med såkalt offerløs kriminalitet, f.eks trafikksaker, forstyrring av offentlig
orden etc. skal og i følge utvalget,kunne behandles i konfliktråd. Dette strider mot
prinsippet om at konflikten skal løses hos de som eier den, partene. Ved slik
gjennomføring vil en miste det egentlige anliggende i gjenopprettende prosesser;
nemlig at de som er involverte i konflikten skal håndtere den. I slike saker er det

Arbeidsgruppen poengterer at det er viktig at ikke konfliktrådet blir et nytt
straffegjennomføringsorgan. Slik både ungdomsstraffen og ungdomsoppfølgingen er
foreslått gjennomført av utvalget, er det vanskelig å se at dette er unngått.
Reaksjonene benevnes som alternative straffereaksjoner og begge kan idømmes av
domstol, selv om ungdomsoppfølging som hovedregel skal bestemmes av
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Økt bruk av konfliktråd i etablerte straffegjennomføringer.

Utvalget beskriver noen tiltak som allerede er i bruk, og sier at bruk av konfliktråd har gått ned i
samfunnsstraffen. Imidlertid kan et møte mellom involverte parter i en straffesak også være
avgjørende for videre utviklig. Utvalget kunne gjerne hatt flere forslag til hvordan
gjenopprettende prosess kunne bli en viktigere del av vanlig straffegjennomføring enn i dag. Det
angår voksne i like stor grad som unge.
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påtalemyndigheten. Det synes underlig at nok et organ skal gjennomføre
straffereaksjoner i tillegg til kriminalomsorgen.

Oppfølging av brudd
Et av de vesentligste elementene ved gjennomføring av (straffe)reaksjonene er at
eventuelt mislighold følges opp på effektiv måte. Det er foreslått at bruddmeldinger
følges opp av påtalemyndigheten og slik bør det gjøres der påtaleunnlatelse er
lovhjemmelen for reaksjonen. Fra tidligere erfaring vet vi imidlertid at oppfølging av
brudd på betingete dommer imidlertid ikke ble fulgt opp av påtalemyndigheten.
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