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Meglerforum er en interesseorganisasjon som ble etablert for konfliktrådsmeglerne i 2010.
Styret velges hvert annet år (jfr. vedlagte vedtekter). Denne uttalelsen som er utformet av
styret for Meglerforum, legger vekten på den rollen Konfliktrådets meglere kan få når
arbeidsgruppens forslag skal følges opp.

Generelt  
Personer som begår mindre alvorlige lovbrudd som er knyttet til deres behov for narkotika
har hittil blitt straffet med bøter eller betinget dom. Det er lite som tyder på at disse
straffereaksjonene har bidratt i særlig grad til at de samme personene reduserer sin
rusavhengighet eller kommer seg helt ut av denne. Meglerforum er enig i at samfunnets
reaksjoner overfor de aktuelle lovbruddene heller bør kunne bidra til rusuavhengighet enn
straff. Da er motivasjonssamtaler og intervensjonsprogrammer gode tiltak, tiltak som vi gir
vår tilslutning.

Organisering
Arbeidsgruppen foreslår at intervensjonsprogrammene knyttes organisatorisk til
Konfliktrådet og sees som en oppfølging av det pågående arbeidet med
koordineringsgrupper og oppfølgingsteam. Meglerforum slutter seg til dette fordi det synes
å være et stort faglig slektskap mellom oppfølging av unge lovbrytere og de foreslåtte
reaksjonene overfor mindre alvorlige narkotikalovbrudd.

Roller i intervens'ons ero rammene
Arbeidsgruppen foreslår koordinatoren i Konfliktrådet som den ansvarlige person til å lede
koordineringsgruppen og organisere oppfølgingsteam for den enkelte som skal inn i et
intervensjonsprogram. Det antas at Konflikrådet vil få behov for 10 nye koordinatorer i årene
framover i tillegg til den planlagte utvidelse av oppfølgingsteam for unge lovbrytere.

Bærebjelken i Konfliktrådets arbeid er meglerne —personer som er rekruttert ut fra
lekmansprinsippet og utfører meglingsoppdragene som et verv. Oppdragene er dels megling
mellom to parter, dels stormøter der alle som er direkte berørt av konflikten deltar. For
tiden har Konfliktrådet over 600 meglere. De ansatte i konfliktrådene har som oppgave å
legge til rette for meglernes arbeid og å følge opp de avtalene som inngås.
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Meglerne er ikke nevnt i arbeidsgruppens forslag til organisering av
intervensjonsprogrammene. Vi får inntrykk av at det er de heltidsansatte koordinatorene
som skal utføre alt arbeid som legges til Konfliktrådet. Dersom meglerne ikke skal ha en
sentral rolle i arbeidet med intervensjonsprogrammene, er det vanskelig å forstå poenget
med å ic55c virp5avct til Konfliktrådet.

Vi finner det naturlig at meglere med stormøtekompetanse leder oppfølgingsteamenes
planlegging av intervensjonsprogrammene, mens koordinatoren utfører forarbeidet og
oppfølgingen når programmene skal gjennomføres. På bakgrunn av erfaringer med andre
stormøter vil det være aktuelt med to meglere i hver sak.

Med hilsen

Meglerforum
v/styrets leder

Whirt
Åke Dalin
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Vedtekter for "Meglerforum Konfliktrådet"
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Vedtektene for Meglefforum Konfliktrådet er et regelverk for Meglerforumets arbeid.

Oppstår det behov for å revidere vedtektene, skal utkast til den nye versjonen sendes på

høring blant landets meglere. Nye vedtekter skal godkjennes med minst 2/3 flertall blant
dem som svarer.

1.0 FORMÅL
Meglerforum Konfliktrådet skal ivareta meglernes interesser og rettigheter og være
kontaktledd og dialogpartner mellom sekretariatet for konfliktrådene og meglerne.

2.0 MEDLEMMER
Samtlige meglere er i utgangspunktet medlemmer. De som evt. ikke ønsker å stå som
medlem, må melde dette skriftlig til Meglerforum Konfliktrådets sekretær pr. brev eller e -
post.

3.0 ORGANISERING
3.1 Styre

Styret for Meglerforum består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges blant
konfliktrådsmeglerne i Norge. Valget skjer elektronisk innen 15. april hvert annet år. Styret
konstituerer seg selv med valg av leder og med de funksjoner styret selv bestemmer.
Valgperioden er 2 år for alle som velges. Styremedlemmer kan stille til gjenvalg om de
ønsker, og følger samme valgprosess som andre kandidater.
Alle valg bør bestrebe en bred sammensetning hva angår geografi, kjønn, alder og etnisitet.

3.2 Kontaktpersoner til Meglerforum

Meglerne i hvert Konfliktråd velger en kontaktperson som skal være bindeleddet mellom
meglerne i sitt konfliktråd og styret i Meglerforum Konfliktrådet. Kontaktpersonen skal
velges hvert år. Opplysninger om valgte kontaktpersoner innrapporteres til Meglerforumets
sekretær, også ved gjenvalg. Valg av kontaktperson skjer i løpet av høsten hvert år.

De opplysninger sekretæren trenger av kontaktpersonen er navn, telefonnumre, e -
postadresse, hvilket konfliktråd kontaktpersonen tilhører og i hvilke kommuner
kontaktpersonen er megler.

3.3 Valg av styre

Høsten året før valg av nytt styre benytter kontaktpersonene meglersamlingen(e) i sitt
området til å få fram kandidater til valget, eventuelt kan meglersamlinger tidlig i valgåret



benyttes. Det sittende styret gir kontaktpersonene aktuelt bakgrunnsstoff om valget.
Kontaktpersonene sender informasjon om kandidatene til styret innen 1. februar i valgåret.
Kandidatene må være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. Uavhengig av dette kan
interesserte meglere melde sitt kandidatur til styret innen samme dato. Kandidatene gis
anledning til å -presentere seg på Meglernett god tid før -valget.

Styrets sekretær er anvarlig for gjennomføring av valget. Gjennomføringen skjer ved bruk av
meglernes epostadresser. Resultatet av valget offentliggjøres på Meglernett straks det
foreligger.

4.0 SAKER
Styret i Meglerforumet skal behandle saker som blir meldt inn av meglerne, av styret selv, av
kontaktpersonene eller fra sekretariatet for konfliktrådene og de enkelte konfliktråd.

Dato: 6. desember 2011

Styret i Meglerforum Konfliktrådet:

Åke Dalin Arne Sjursen

leder medlem

Sissel S. Jørstad

nestleder
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Ann Kristin Andreassen

medlem

Anders Rossland Magnus Hope

sekretær konsultativt medlem


