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Oslo, 8.5.2011, SK 

 
 

De norske konfliktrådene 
 

Jeg har latt meg inspirere av Nils Christie, Inger Louise Valle, Paul 
Leer-Salvesen. 
 
De norske konfliktrådene er vellykkede, men det er ikke 
uproblematisk. (pp2) 
 

1. ”Ni av ti er fornøyde med konfliktrådet. Justisminister Knut 
Storberget vil ha økt bruk av konfliktråd for unge 
lovbrytere.” (overskrift Dagsavisen 2.4.2010). 
 

Storberget vil at konfliktrådet skal brukes i mye større grad 
enn i dag. 
- Dette er en del av framtidens straffesystem, fortsetter han. 
 
Siden 2006 har det vært fremholdt i Justisdepartementets 
årlige budsjettproposisjoner at: ”… tilnærmingen og metodene 
(RJ) kan gjøres tilgjengelig for alle berørte i alle saker på alle 
nivåer i straffesakskjeden, uavhengig av hvor lang tid som har 
gått siden lovovertredelsen og uavhengig av hvem de berørte 
er.”  
Dette er i tråd med (rec R (99), 19, CoE og UN basic principles) 
(Stortingsprp nr 1 2005-2006)  
 
Uttalelsene er basert på Norlandsforsknings rapport  
”Med ! eller ?  
”Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ 
eller supplement til straff.” 
Denne rapporten viser at 90 % av partene i konfliktrådet er fornøyde, og 
anbefaler bruken av det. 
 

Et annet viktig funn/påpekning i rapporten er imidlertid denne: 
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”Konfliktrådene eksisterer i et spenningspunkt mellom ulike 
rasjonaliteter. Gjenopprettende rett søker å favne 
kompleksitet. Et kjennetegn ved byråkratiet derimot, er 
nødvendigheten av generalisering og forenkling. En 
kvalitetssikring som kun dreier seg om ”hvordan gjøre”, regler, 
registrering og telling, kan stå i et motsetningsforhold til det å 
kunne møte verden med et spørsmålstegn, ikke et utropstegn.” 
(Ann Kristin Eide, Nordlandsforskning, 2009.) 

 
 "Det finnes ingen lovsang, 
 Sanger lyder ikke loven, 
 og lover lyder ikke  
 som en sang" (C. Grøndahl, 2003) 
 
Disse ordene uttrykker på en prikk hva lover og byråkrati har å by 
på og hva det ikke kan by på. Sangen og fortellingen må finne 
andre rom, andre arenaer og andre uttrykksmåter – andre ORD. 
Disse ordene er skrevet av Cathrine Grøndahl, advokat og poet, og 
er å finne i diktsamlingen ”Lovsang” fra 2003.  
 
I lys av dette spør jeg: Har konfliktrådene solgt sin sjel? Er 
konfliktrådene på vei til kun å bli et nytteprosjekt og ikke en 
arena for det som er nødvendig? 
 

Justisministeren omtaler konfliktrådet og gjenopprettende rett 
som straff, noe det aldri har vært ment som, i betydningen 
påføring av tilsiktet pine, eller et onde. Snarere er det ment som 
en konkret reaksjon på en konkret handling, med forventning om 
ansvarstaking og et oppgjør som tilgodeser offeret, og der begges 
behov er i sentrum. Jeg kommer tilbake til dette om litt. 
 
La oss ta et raskt tilbakeblikk, slik at dere kan danne dere et bilde 
av de norske konfliktrådene. (pp 3) 
 
2. Konfliktrådets tilblivelse – heldig timing 
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a. Idégrunnlaget, Nils Christie, ikke tatt ut av en 
sammenheng (1976 - 77). (Besøk i Tanzania) 
 
Idégrunnlaget spilte sammen med: 
 

b. Politikken og byråkratiet. 
Justisminister Inger Louise Valle (Ap) fremmet 
Kriminalmeldingen i 1978 (St.meld). Det mest 
kontroversielle forslaget i denne var redusert bruk av 
fengsel, grunnet i en kritisk holdning til frihetsberøvelse 
som system. Valle trodde ikke på den såkalte 
individualprevensjonen, og mente at det var sjelden noen 
ble bedre av å sitte i fengsel. De strenge straffenes 
forebyggende virkning ble fremholdt som en myte.  
 
Det ble vist til at solidaritet (et sjeldent ord i dag) 
innebærer at hver enkelt har et medansvar for de som 
forbryter seg. Hvem andre har skapt deres omgivelser, 
bygd opp deres aggresjon og gitt følelsen av avmakt i 
velferdssamfunnet, ble det spurt. 
 
Kriminalmeldingen foreslo videre bl.a. å heve den 
kriminelle lavalder til 15 år, opprette konfliktråd som 
alternativ til straff og øke støtten til ofrene. 
 
I departementene og i forskningsmiljøene satt de unge 
68-ere som nå var blitt voksne. Kriminalmeldingens 
tankegods vant selvsagt gjenklang hos dem, og bidro til 
realiseringen av konfliktrådene.  
 
Kriminalmeldingen skapte debatt, og møtte motbør både 
fra juridisk akademia, politi og påtalemyndighet og fra 
grasrota. Valle ble et symbol for ”dulling” med lovbrytere, 
og ble sett på som en fare for et lovlydig, borgerlig 
samfunn. I L Valle beskriver i sin memoarbok som kom i 



4 

 

1989 en situasjon hvor trusler av alle slag hørte til 
hverdagen, også drap og lynsjing. Hennes politiske kolleger 
i parti og regjering sviktet henne – de trakk seg fra 
kampen for en kriminalpolitikk som på forhånd var blitt 
diskutert og godkjent i partiet. Valle ble ofret for at Det 
norske arbeiderparti skulle redde skinnet ved 
kommunevalget året etter, i 1979. 
 
I etterpåklokskapens lys kan vi takke henne for hennes 
mot – og skamme oss over hennes politiske kollegers 
unnfallenhet og svik. I dag er alle hennes forslag blitt 
gjennomført, og må nærmest karakteriseres som politisk 
felleseie.  
Knut Storberget løfter henne frem som et forbilde, og 
ønsker å sette like tydelige spor etter seg som henne. Slik 
jeg oppfatter det, forsøker han å oppnå dette ved å 
fremme bruken av gjenopprettende rett. At han samtidig 
hever straffene for narkotika- og voldskriminalitet og 
bygger nye fengsler, også for ungdom, sier noe om 
politikkens vesen. Og - at han ikke ønsker å lide samme 
skjebne som sin forgjenger I L Valle. Det er nærliggende 
å tro at det er derfor han rir to politiske hester, og 
bruker både silkehanske og jernhånd.  
Det er også et tydelig signal om at det er en lang vei å gå 
før gjenopprettende rett er blitt allemannseie, at det er 
blitt internalisert i rettens fundament, i den rettslige 
tenkning og dens utforming.  
Min visjon er at gjenopprettende rett skal utgjøre 
rettens basis: at konfliktråd eller GR skal bli default-
reaksjonen (altså den foretrukne reaksjonen) i vårt 
rettssystem, og at fengsel bare benyttes når intet annet 
nytter. 
Et slikt rettssystem må springe ut av en jus som er i 
kontakt med etikken. En jus som tar etikken på alvor må 
argumentere for en konfliktløsende og restaurerende 
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strafferett. 
 

3. Organisering – finansiering 
a. Lovbestemt ordning siden 1991 
b. Fullt ut statlig organisasjon siden 2004. 
c. 22 regionale konfliktråd, et overordnet sekretariat (i 
realiteten et direktorat), ca 650 legmeglere. 

d. Budsjett 2011: 62,6 mill NOK 
 

4. Sakene 
a. Antall 
Hvem melder sakene inn – i hovedsak påtalemyndigheten 
hos politiet 
Endring i saksportefølje: Fra naskerier (28% i 1999 
mot 14% i 2010) til voldssaker (9 % - 21%). 
Mobbing/trusler (5% - 14%) 
Ikke glem de sivile sakene helt (15 %) 
 

5. Metoder 
a. Megling, stormøter, prosjekt sirkler (skal i gang) 
 

b. Oppfølgingsteam (5 konfliktråd, evalueringsrapport 
2009) – består av stormøte + forpliktende plan og et 
individuelt sammensatt team som skal følge opp 
ungdommen.  
Er oppfølgingsteam 

i. Et brudd med konfliktrådets verdier og prinsipper? 
ii. Er vi på ville veier med å påta oss 

straffegjennomføring? 
 

6. Kriminalpolitisk utvikling;  
a. Sentralt i de siste års kriminalpolitiske utvikling:  
NOU 2008: 15 Barn og straff. Oppfølgende lovforslag 
om Ungdomsstraff med meldingsdel avleveres 1.6.2011. 
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Ungdomsstraffen foreslås lagt til konfliktrådene. 
 

b. Arbeidsgruppen for økt bruk av konfliktråd. Rapport 
avleveres 1.7.2011. Det ser ut til å gå mot en helt ny 
konfliktrådslov som trolig også vil omhandle 
oppfølgingsteam som del av konfliktrådet, og med 
nødvendig hjemling i straffeprosessloven. 
 

Begge blir behandlet av til høsten, lov prp og st.meld. (trolig), 
henholdsvis. 
 
7. Konklusjon  (pp4) 
Jeg spør: Med denne utviklingen - klarer vi å bevare 
konfliktrådet som en arena der det som skjer er/vil fortsette å 
være noe mer enn et spørsmål om det minsker residiv? 
 
Møtene i konfliktrådet er noe mer som ikke kan telles og måles, 
ei heller evalueres. Men den som har opplevd det, vil kjenne det 
igjen, og vi kan gjerne kalle det en oppgjørsrite, et nødvendig 
møte som gir partene et godt oppgjør og hjelp til bearbeiding 
slik at de på en bedre måte kan gå videre i livet.  
 
Dette bringer meg til det Phil og Harold Gatensby, to "natives" 
fra Yukon i Canada som i 2007 var i Norge og delte med oss sin 
tradisjon og sitt arbeid med sirkler (freds-). De var noen 
skarpe observatører, og de påpekte hvor overfokusert vi er på 
fysikken vår, både de kroppslige attributter og vår hjerne. De 
beskrev hjernen som en overutviklet muskel hos oss. 
Emosjonene mente de hadde tålig bra kår i vårt samfunn, men 
det åndelige/spirituelle hadde dårlige kår. Det er ikke rom for 
det hos dere, sa de, og jeg må langt på vei si meg enig med dem.  
 
Byråkratisering og rettsliggjøring kan bære galt av sted:  
Jus er egnet til å beskrive uønskede handlinger og atferd - det 
vi ikke vil ha - og rettigheter og plikter. Hva vi vil ha, lar seg 
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vanskelig fange i lover og retningslinjer. Derfor er det viktig at 
vi igjen skaper rom for det som er nødvendig og som ikke kan 
evalueres i våre samfunn. 
 
Man kan undre seg på hvorfor konfliktrådene tross alt har en 
blomstringstid i den vestlige verden, kanskje aller mest i 
Norge, akkurat nå. Kanskje er det et resultat av vår materielle 
velstand, altså et overskuddsfenomen. Men det kan også ses 
som uttrykk for et ønske om noe annet, at vi søker en motvekt 
mot konsekvensene av globaliseringen og det frie markedet, og 
av den tiltakende rettsliggjøringen i samfunnet.  
Jeg spør: Klarer vi å ta skrittet fullt ut- eller rir vi alle to 
hester, slik som politikerne? 
 
Jeg vet ikke om vi i Norge med den utviklingen som mest 
sannsynlig står for døren for konfliktrådene allerede har 
forspilt de mulighetene som ligger i GR.  
 
Det blir spennende å se om vi kommer ut med korrumperte 
konfliktråd, eller en ny rettsorden!  
Vi som jobber i konfliktrådene må gjøre det vi kan for at det 
skal gå i riktig retning. 
 
Til slutt vil jeg gjøre Cathrine Grøndahls ord til mine igjen: 
 
Smertens lov 
 
Hva er denne tankevirksomheten, time etter time, 
rundt og rundt i rettskilder i en hvileløs bevegelse; 
om ikke en forberedelse på det verste 
i alle verst tenkelige situasjoner? 
Tenk deg det verste; og vi har en regel for det 
Vi har et språk for det 
Vi har særdeles skjerpende omstendigheter 
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i en egen paragraf, 
sammen med særlig smertevoldende måter, 
og en egen praksis for rå og gruoppvekkende handlinger 
Lovene står der, som om ingenting er ufattelig, 
og administrerer smerten 
Tenk deg det vondeste; og vi setter det 
under administrasjon av et alltid parat rettsapparat 
 
La det være en påminnelse og en oppfordring til å arbeide 
enda hardere for å få frem den gjenopprettende rett. 


