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Konfliktrådet i et folkehelseperspektiv
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Samfunnsoppdraget: 

Gjenopprettende prosesser og 
kriminalitetsforebygging
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Konfliktrådet er en statlig 
tjeneste som tilbyr mekling 
som metode for å håndtere 
konflikter. Det er gratis å 
bruke konfliktråd. 

Å møte i konfliktrådet er 
frivillig 
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I samfunnsoppdraget inngår 
i tillegg ansvar for 
kriminalitetsforebygging både 
nasjonalt og lokalt. 
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SKAL forebygge kriminalitet og bidra til konfliktløsning 
både i sivile saker og straffesaker

SKAL ivareta fornærmede, pårørende og 
gjerningspersoner ved å tilby gjenopprettende 
prosesser og møter

HAR et særlig ansvar for å følge opp ungdom og hindre 
framtidig kriminalitet gjennom straffereaksjonene 
ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Konfliktrådet:
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Om konfliktrådet

● En del av straffesakskjeden, underlagt Justis 
– og beredskapsdepartementet

● Virksomheten er regulert i konfliktrådsloven 
med forskrift

● Behandler sivile saker og straffesaker. 
2/3 av sakene kommer fra politi og påtale

● Konfliktrådets far - Niels Christie



● 1 sekretariat - 12 konfliktråd
● 22 lokasjoner
● Ca 140 ansatte
● Ca 550 lekmekler i landet
● Det er ca 30 lekmeklere i Agder
● Direktør Christine Wilberg
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Organisering Finnmark

Troms

Nordland

Trøndelag

Møre og Romsdal

Innlandet

Oslo
Øst

Sør-Øst

Agder

Sør-Vest

Vest



Gjenopprettende 
prosess og tett 

oppfølging 
over tid
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Sakstyper i konfliktrådet

Sivil sak Henlagt sak Straffesak Ungdoms-
oppfølging

Ungdoms-
straff

Oppfølging
i konfliktråd

Gjenopprettende 
prosess
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Sakstyper 

Vanlige sakstyper

o Vold

o Vold i nære relasjoner

o Trusler / hensynsløs adferd 

o Skadeverk 

o Tyveri
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Nabokonflikter
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Nabokonflikter
● Blir sett på som “fillesaker”, men fører ofte til redusert 

livskalitet for de det gjelder

● Engasjerer voldsomt

● Går på helsa løs

● I Norge blir vi fort krenket om noen tar seg tilrette på vår 
eiendom

● Snakk med naboen og ikke om naboen

● Konfliktrådet kårer ingen vinner eller taper
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● Mekling er en gratis tjeneste 

● Møtene tilrettelegges av en mekler

● Forebygger eskalering av konflikt og kriminalitet

● Partene finner selv frem til hensiktsmessige løsninger

● Kostnadsbesparende sammenlignet med 
behandling i domstolene

● Viktig for å gjenopprette eller opprettholde relasjoner

● Ivaretar fornærmedes behov for anerkjennelse av urett

Hvorfor konfliktråd?
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Konfliktråd eller forliksråd?
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Hvordan melde sak inn



15



16

Eksempel på samtykkeforespørsel 



17

https://youtu.be/ZIQisLMncfg

https://youtu.be/ZIQisLMncfg
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Les mer om oss på 
konfliktraadet.no

Hør på vår podcast Se film om konfliktrådet Følg oss på sosiale medier 
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