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ÅRSRAPPORT 2013 - SEKRETARIATET FOR KONFLIKTRÅDENE (Sfk)

Innledning og sammendrag
2013 har vært et år der konfliktrådene har videreutviklet og forbedret det metodiske arbeidet med
oppfølgingsteamene, og forberedt seg på å skulle implementere ungdomsstraffen ved alle 22
konfliktråd.
I tråd med tildelingsbrevet for 2013, har Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) med full kraft
videreført arbeidet med oppfølgingsteam. Organisasjonen har 13 operative oppfølgingsteam, og er
klare til å ta imot ytterligere 16 ungdomskoordinatorer 01.04.2014. De to ungdomsstormøtepilotene
i henholdsvis Sør-Trøndelag og Telemark har også blitt videreført i 2013. Pilotene har gitt
konfliktrådene viktige erfaringer å bygge på ved implementeringen av ungdomsstraffen.
Et stort løft for organisasjonen har vært innføringen av nytt saksbehandlingssystem, E-phorte, som
lokalt går under navnet ELSAK. Arbeidet med full ferdigstillelse og optimalisert bruk fortsetter i 2014.
I slutten 2013 har organisasjonen i tråd med konfliktrådenes strategidokument og anbefalinger i
evalueringen som ble gjennomført av Deloitte på oppdrag av Justisdepartementet i 2012 etablert en
HR-funksjon. Dette har vært nødvendig med tanke på at organisasjonen vil vokse kraftig i 2014 og
stå overfor store utfordringer i tråd med tildelingen av nye oppgaver.
Trenden med synkende sakstall har fortsatt også i 2013. I 2013 mottok konfliktrådene 5,6 % færre
saker enn året før, til tross for at flere konfliktråd har hatt en bra saksøkning. Det skal tas høyde for
at det knytter seg en viss usikkerhet til tallene på årsbasis, grunnet overgang til nytt
saksbehandlingssystem. Spørreundersøkelsen som Sfk har gjennomført blant politi- og
påtalemyndighet, kan gi visse holdepunkter med hensyn til hva saksnedgangen kan skyldes. Dette vil
konfliktrådene se nærmere på i 2014.
I det videre følger redegjøring for de områder det etterspørres rapportering for, jf. tildelingsbrevet
for 2013.
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Regnskapsrapportering pr. 31.12.2013

Virksomhet: Konfliktrådene
Utgifter:
Kap. 0474

Budsjett

Revidert
budsjett

01.1 Lønnsutgifter

Forbruk pr.
31.12.13

55662000

57331639

19904000

19929610

75566000

77261249

Forbruk i % av
revidert
budsjett

Forventet
forbruk pr.
31.12.13

103%

57331639

56911000
01.2 Varer og tjenester

100%

19929610

19904000
Sum post 01 Driftsutgifter

102 %

77261249

76815000
Post 21 Spesielle driftsutgifter

0

0

0

0

0

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

0

0

0

0

0

Inntekter:
Kap. 3474

Budsjett

347402

2406000

Revidert
budsjett

306000

Inntekt pr.
31.12.13

Forventet
inntekt pr.
31.12.13

226354

Refusjoner

226354

Sum

Innbetalt i 2013

2026733

2026733

Forventet refusjoner i 2013

2026733

2026733

Oversikt over tilleggsbevilgninger/overskridelsessamtykke
Post 01

Post
45

Post 21

Referanse

Budsjett
Samtykke 1

330 564

Avtale IT-tjenester
Gjenopptakelseskommisjonen
brev av 11.10.13, kap. 0468

4

Samtykke 2

200 000

Avtale adm. tjenester
Gjenopptakelseskommisjonen
avtale av 19.04.12 kap. 0468

Samtykke 3

700 000

Midler til tilrettelagt dialog
brev JD 27.08.13 kap. 0400

Samtykke 4

600 000

Prosjekt et spørsmål om ære
JD Ref. 12/3782 kap. 0400

Sum
1 830 564

Prognose for tilgjengelig bevilgning kap. 0474, post 01, pr. 31.12.13
Opprinnelig ramme

75566000

Ekstra tildelinger

0

Samtykke til overskridelser

0

Innbetalte refusjoner pr. 31.12.13
Inntekter
Overføring fra 2012
Forventet disponibel ramme pr. 31.12.13

2026733
-79646
3318000
80831087

Forklaringer til regnskap pr. 31.12.2013

Regnskapsoversikten viser at konfliktrådene har overholdt de tildelte budsjettrammer.
Organisasjonen har et mindreforbruk på kr.3 568 000 som er søkt overført til 2014. Etter vår
vurdering har budsjettstyringen for det enkelte konfliktråd og kapitlet vært god. Sfk har bundne
midler knyttet opp mot Utenriksdepartementets Makedoniaprosjekt på 700 000 i tillegg til at
650 000 av overføringsmidlene er avsatte prosjektmidler til prosjektet «Æresrelatert vold» ved
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Sfk har utviklet ny hjemmeside (intranett, internett og meglernett) der
vi skiftet leverandør og besparelsen var på ca. kr. 500 000,-. De resterende overførte midler skal
benyttes til ordinær drift.
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God konfliktløsning og redusert kriminalitet
Økt bruk av stormøter
Det ble i 2013 gjennomført 311 stormøter og i tillegg var 44 stormøter planlagt/påbegynt ved
utgangen av året. Antall gjennomførte og planlagte stormøter tilsammen i 2013 var 355.
Departementets måltall var 350. Egne måltall var 352 basert på hva de enkelte råd meldte inn til Sfk.
Sfk sier seg tilfreds med denne måloppnåelsen.
Til sammenlikning ble det i 2012 gjennomført 255 stormøter og i tillegg var 44 planlagt ved årsskiftet.
Tendensen med nedgang i bruk av stormøter som vi så fra 2011 til 2012, er dermed snudd. Vi ser og
at meglere i økende grad tilrettelegger stormøter, mens konfliktrådenes faste medarbeidere nå som
implementeringsfasen er over, involverer seg mindre i dette arbeidet. Denne positive tendensen kan
trolig ha noe av sin forklaring i omleggingen av hvordan nye meglere blir lært opp i konfliktrådets
metoder, både megling og tilrettelegging av stormøter.
Bruken av stormøter fordeler seg på ulike sakstyper. Både skadeverk, vold, tyverier, mobbing, trusler,
samt en stor gruppe saker registrert under "annet" er blitt løst ved hjelp av stormøter. Det er ikke
først og fremst typen lovbrudd eller en handling isolert sett som avgjør om stormøte bør benyttes. Av
større betydning er i hvilken kontekst handlingen har funnet sted og hvem som er berørt.

God kvalitet i gjennomføring av megling og stormøter
Deltakelse på meglersamlinger
Gjennomsnittlig deltakelse på meglersamlinger i konfliktrådene ligger på 79 %
Måltallet for deltakelse på meglersamlinger var satt til 80 %. Det anses som dette målet er nådd.
Brukeres grad av tilfredshet med konfliktrådets tjenester
Konfliktrådene har også i hele 2013 benyttet seg av sin Quest-basert brukerundersøkelse. Både
parter, verger og støttepersoner har svart på undersøkelsen. Svarprosenten ligger på 34 %, som i fjor.
84 % av partene gir en tilfredshetsscor på 5 – 7 (7 = meget tilfreds), 90 % av vergene og 83 % av
støttepersonene gjør det samme. Kun en person fra hver kategori gir score 1 (lite tilfreds) på
spørsmål om tilfredshet med hva konfliktrådet tilbyr.
Også med hensyn til informasjon fra og kommunikasjon med konfliktrådet er brukerne fornøyde,
men det finnes et forbedringspotensial mht informasjon om rammen for møtet. Ikke sjelden viser det
seg at en part ikke er klar over om han/hun møter som part i en straffesak eller en sivil sak.
Se for øvrig vedlegg med resultater fra brukerundersøkelsen og utfyllende rapporter på vår nettside
www.konfliktraadet.no.
Tillit til konfliktrådsordningen blant saksleverandørene
Konfliktrådets viktigste samarbeidspartner og «saksleverandør», politi- og påtalemyndighet, har
besvart Konfliktrådets brukerundersøkelse, se nedenfor. Resultatet viser at på en score fra 1-7, der 7
er høyeste grad av tillit, gir 89 % en tillitsscore på 5-7.
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God kjennskap til bruk av konfliktråd blant saksleverandørene
Kjennskap til bruk av konfliktråd blant de viktigste saksleverandørene, politi og påtalemyndighet, er
beskrevet ovenfor, og redegjort for under «oppgaver og tiltak».
Mottatte straffesaker, sivile saker og saker med gjerningsperson under 15 år
Når det gjelder målene om 10% økning i straffesaker og 15% økning i sivile saker, ligger
konfliktrådene langt unna en måloppnåelse i 2013. Trenden med synkende sakstilgang fra politiet og
påtalemyndigheten har fortsatt, og var på 5,6 % totalt, mot 4 % året før. Nedgangen i mottatte
straffesaker er på 3,8 %, mens nedgangen i sivile saker er 7,3 %. (sivile saker i konfliktrådsstatistikken
omfatter også henlagte straffesaker med gjerningsperson under 15 år). Dette harmonerer med den
generelle nedgangen i den registrerte kriminaliteten blant ungdom som utgjør den største gruppen
gjerningspersoner i straffesakene som overføres til konfliktrådet. Til tross for dette, er det sannsynlig
at potensialet for bruken av konfliktråd i straffesaker er større, jf. blant annet uttalelser i
spørreundersøkelsen om konfliktråd som ble sendt politidistriktene.
I løpet av årets første åtte måneder i 2013, mottok konfliktrådene 440 saker med gjerningsperson(er)
under 15 år. Se nærmere om dette under «sakstall».
Oppfølgingsteam
Antall saker som ble opprettet og behandlet med oppfølgingsteam i 2013 var 142. Formelt
overføringsgrunnlag for disse sakene var påtaleunnlatelse eller betinget dom. 43 av disse sakene ble
fullført i perioden.
Det er et mål og en klar metodisk styrke i arbeidet med oppfølgingsteam at det starter opp med et
stormøte der fornærmede deltar. I noen saker er det en pedagogisk utfordring å motivere
fornærmede til å delta på stormøte på et tidlig tidspunkt i saken. Dersom fornærmede ikke er klar for
dette kort tid etter hendelsen, gjennomføres stormøtet ofte på et senere tidspunkt.

God informasjon om konfliktråd som alternativ konfliktløsning i samfunnet
Arbeidet med utvikling og implementering av nye nettsider for konfliktrådene ble på begynt i 2013,
men fullføringen ble utsatt til 2014 på grunn av budsjettmessige begrensninger. Arbeidet er
gjenopptatt, og nye nettsider vil være på plass i løpet av første halvår 2014. Måltall for antall treff på
konfliktrådets hjemmeside i 2014 har ikke blitt foreslått, da man ikke har et realistisk grunnlag for å
sette dette.
Når det gjelder lett tilgjengelig informasjon i det offentlige rom i tillegg til nye og forbedrede
nettsider har konfliktrådet, under ledelse av sin informasjonssjef, et velutviklet opplegg for kontakt
med media gjennom halvårlige pressemeldinger der blant annet våre sakstall presenteres. Over tid
har konfliktrådene først lokalt, og gradvis nasjonalt, evnet å skape interesse for sitt positive arbeid
hos media. En stadig økende interesse for konfliktrådets virksomhet har de senere årene vært
merkbar. Nedenfor en oversikt over medieoppslag gjennom året. Toppene knytter seg til utsending
av pressemeldinger med sakstall. I tillegg har Konfliktrådet har i 2013 også vært aktive med forslag til
riksdekkende media, noe som har resultert i blant annet to reportasjer i NRKs lørdags- og
søndagsrevyer, samt oppslag i Aftenposten. Konfliktrådet er også aktivt tilstede på sosiale medier.
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Fig. 1 Medieoppslag 2013

Mer effektiv og publikumsvennlig justissektor
Effektiv saksforberedelse i konfliktrådet
Andel saker som har gått til megling
I løpet av årets åtte første måneder i 2013 har 88 % av konfliktrådets saker gått til megling.
Tallgrunnlaget er hentet fra Konfliktrådets gamle saksbehandlingssystem, KR-sak. Dette ble gradvis
faset ut i perioden 28. august til 9. oktober.
Andelen saker som ble meglet i den siste delen av 2013 kan ikke tallfestes, da utviklingen av
rapporter i det nye saksbehandlingssystemet fortsatt pågår.
Andel mottatte straffesaker med samtykke
Andelen straffesaker med samtykke innhentet av politi- og påtalemyndighet før overføring til
konfliktråd, var i 2013 78 %. Måltallet var satt til 80 %. Dermed er målet på dette punktet nesten
nådd.
For sivile saker som ble oversendt fra politi- og påtalemyndighet til konfliktrådet, hadde 66 % av
sakene samtykke da konfliktrådet mottok dem.
Tallgrunnlaget for samtykkeprosenten er saker som ble registrert i det tidligere
saksbehandlingssystemet, KR-sak. Foreløpig lar det seg ikke gjøre å hente ut slik informasjon fra det
nye saksbehandlingssystemet, ELSAK.
IKT utviklingsprosjekter
Se oppdatert skjema vedlagt.
IKT drift og forvaltning
Sfk/konfliktrådene har et driftssikkert og stabilt IKT-system med høy oppetid. I
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arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført primo 2013, fikk organisasjonens IKT-tjeneste svært
høyt skår på brukertilfredshet. IKT-seksjonen har i 2013 anskaffet og tilpasset ny lagringsløsning og
stabilisert virtualisering opp mot den teknologien som er valgt, innført ny transportmetode for
lagring over nett, tilrettelagt servertjeneste og scanningstjeneste for nytt elektronisk postjournal- og
saksbehandlingssystem, ELSAK (ePhorte).
Se forøvrig vedlagt oppdatert skjema.

Oppgaver og tiltak
Nytt saks- og arkivsystem
Arbeidet med innkjøp, utvikling og implementering av nytt saksbehandlingssystem, ELSAK, ble
påbegynt høsten 2012, og har pågått gjennom hele 2013. Stort sett har det gått som forventet, og
nødvendige endringer og justeringer har blitt gjort løpende. De siste justeringer knyttet til utviklingen
og implementeringen vil bli gjort i 2014. Deretter vil løpende vedlikehold og forbedringer bli gjort
med jevne mellomrom, samt utfyllende opplæring i bruk av systemet.
I perioden 28. august til 9. oktober ble det gamle saksbehandlingssystemet gradvis utfaset, parallelt
med innføringen av det nye systemet. Systemet er ikke helt ferdigstilt ennå. Blant annet er ikke alle
statistikkrapporter klare for uthenting. Dette har blant annet den konsekvens at statistikken for 2013
er ufullstendig, og tallene for 2012 og 2013 kan ikke sammenliknes direkte.

Brukerundersøkelse mot politi og påtale
Sfk utarbeidet en undersøkelse på i alt 19 spørsmål til vår hovedleverandør av saker (ca. 80% av alle
saker) politiet og påtalemyndigheten. Undersøkelsen stilte spørsmål om grad av tillit til at
konfliktrådene leverer god kvalitet, innspill til hva vi kan endre i vårt samarbeid, og vurdering av
sakspotensialet. Vi mottok i alt 177 svar. Antall svar pr. politidistrikt varierer fra 31 til 1 svar, med et
snitt på ca. 10 svar. Svarandelen er i de fleste tilfelle ukjent for Sfk.
De 177 respondentene fordeler seg slik på profesjon: etterforskere - 27%, påtalejurister - 29%,
lensmenn/stasjonssjefer - 23%, forebyggere - 11%, annet -10%.
Undersøkelsen viser at respondentene har høy grad av tillit til konfliktrådsordningen og det lokale
konfliktråd de samarbeider med. På en skala fra 1-7 , der 1 er laveste og 7 er høyeste grad av tillit, gir
samlet 89% en score fra 5-7 på grad av tillit til konfliktrådsordningen. 90,6% gir sitt lokale konfliktråd
en score fra 5-7 på skalaen for grad av tillit.
På spørsmål om konfliktråd kan brukes i flere saker enn pr. i dag sett fra deres arbeidsståsted svarer
74% ja. Utfordringene som beskrives er i hovedsak knyttet til behovet for informasjon og
bevisstgjøring om bruk av konfliktråd, samtykkeavklaringer, rutiner og samarbeid innad i egen etat og
behov for mer kontakt med konfliktrådet.
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Fig. 2 Politi- og påtalemyndighetens tillit til lokalt konfliktråd

Fig. 3 Potensial for flere saker til konfliktrådsbehandling
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Pilotprosjekter "ungdomsstormøte med ungdomsplan"
Pilotprosjekter i Sør-Trøndelag og Telemark med utprøving av ungdomsstormøte med ungdomsplan
i tråd med Prp. 135 L (2010 - 2011) om ungdomsstraffen ble videreført fra 2012. I 2013 mottok
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag to saker. Disse omhandler grov vinningskriminalitet, blant annet
bilbrukstyveri med mer. Ungdommene gjennomfører for tiden sin ungdomsplan, samordnet av
konfliktrådet. Flere saker er for tiden under vurdering for ungdomsstormøte med ungdomsplan. I
2012 mottok Konfliktrådet i Sør-Trøndelag ingen saker for ungdomsstormøte/ungdomsplan, mens
det har vært motsatt i Telemark. Der ble det overført to saker fra domstolen for utprøving av
ungdomsstormøte/ungdomsplan i 2012. Her var det blant annet snakk om grov vold. I 2013 har fire
saker vært under vurdering, men det har vært konkludert med at sakene ikke var alvorlige nok for
påstand om en slik reaksjon. Man har derfor heller gått inn for betinget dom med vilkår om
oppfølgingsteam. Erfaringene man har gjort seg i pilotene er av stor verdi. Her har man høstet nyttige
erfaringer for hvordan man kan få til best mulig tverrfaglig forpliktende samarbeid til beste for den
unge. Erfaringene med de to pilotene danner et verdifullt grunnlag for arbeidet alle konfliktrådene
skal i gang med fra 01.07.2014, når ungdomsstraffen trer i kraft.

Tilrettelagt dialog i saker med æresrelatert vold
Konfliktrådet i Sør-Trøndelag startet med økonomisk bidrag fra Justisdepartementet opp et
prøveprosjekt som omhandler bruk av dialog i saker med æresrelatert vold. Prosjektet er en del av
den forrige regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og vil bli videreført i 2014.
Prosjektet mottok 13 saker i 2013. Fem henvendelser kom rett fra klager/part, fire fra politiet og 2 fra
barnevernet. Partene hadde bakgrunn fra Midt-Østen, Afrika og Sentral-Asia. I prosjektet
samarbeides det på tvers av ulike etater og organisasjoner for å utvikle en metode som kan fungere
og gi hjelp til unge som sliter med/har blitt offer for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller sterk
begrensning av egen frihet (jf. egen rapport). I 2014 vil prosjektet blant annet fortsette samarbeidet
med Flerkulturelt dialogsenter for å styrke kommunikasjonsaspektet, og arbeide med utvikling av
risikovurderingsverktøy som konfliktrådet kan anvende i sitt møte med partene. Egen
prosjektrapport er sendt Justisdepartementet fra Konfliktrådet i Sør-Trøndelag.
Evalueringsrapporten "Konfliktrådenes organisasjon"
Resultatene fra evalueringsrapporten "Konfliktrådenes organisasjon" har blitt fulgt opp i begrenset
omfang. Sfk har etablert en HR-funksjon som skal ha hele organisasjonen som arbeidsfelt. Videre har
samarbeidet mellom tillitsvalgte og Sfk kommet inn i et konstruktivt og godt spor, arbeidet med
forbedring av vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalget er påbegynt. Det arbeides kontinuerlig med
forbedret dialog mellom Sfk og konfliktrådslederne. Tema på ledersamlingene har blant annet vært
konfliktrådsledernes ansvar og plikter som ledere i staten.
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Bedre distribusjon av brukerundersøkelse til partene
Brukerundersøkelsen løper kontinuerlig gjennom året som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre
tjenesten. Resultatene publiseres på konfliktrådets hjemmeside og brukes aktivt i dialogen med
meglerne på meglersamlinger m.v.
Alle svar er anonymisert, og fritekst er utelatt fra oversiktene som publiseres.
Rapporter med resultatene i sin helhet for hver brukergruppe, herunder klager og påklaget, verger og
støttepersoner ligger tilgjengelig på vår hjemmeside, www.konfliktraadet.no. Der ligger det også
videre informasjon om distribusjon av og utvalg til undersøkelsen.
Antall respondenter
I 2013 sendte vi e-postinvitasjon til undersøkelsen til 1018 personer. 344 personer (33,7%) fullførte
undersøkelsen. Svarandelen er en tredjedel, slik den har vært også tidligere år.
Respondentene i undersøkelsen fordeler seg slik:






253 parter – hvorav 151 klagere og 102 påklagede.
72 verger – hvorav 12 for klager, 52 for påklagede, 5 har opplyst at de var verge for flere
deltakere i møtet.
18 støttepersoner – hvorav 6 for klager, 5 for påklaget, og 6 for begge/flere parter.
1 observatør – student.

Svarandelen på 1/3 anses relativt god. Utfordringen er fortsatt å få distribuert invitasjonen til
undersøkelsen bredt til de som har deltatt i megling og stormøter i konfliktrådet. Vi har fokus på
dette overfor lederne og arbeider videre for å finne gode løsninger. Vi forventer også at innsamling
av e-postadresser vil bli bedre med vårt nye saksbehandlingssystem, ELSAK.
Sakstall
Sakstallene for 2013 representerer et unntak som skyldes overgang til nytt saksbehandlingssystem
høsten 2013. Det er ikke mulig å angi helt eksakt hvor mange saker som ble registrert,
ferdigbehandlet og dermed tellet i det gamle systemet (KR-sak), hvor mange som ble overført og
ferdigbehandlet i nytt saksbehandlingssystem totalt (ELSAK). Grunnen til dette er at konfliktrådene
faset seg ut til ulikt tidspunkt, i og med at konfliktrådene ikke fikk opplæring i bruk av det nye
systemet til samme tid. I tillegg er det slik at det er blitt gjort noen forandringer med hensyn til
inndeling i sakskategorier i det nye systemet. Den største endringer er at «nabokonflikter» i KR-sak
har gått inn i «nærmiljøkonflikter» i ELSAK. «Nærmiljøkonflikter» omfatter også saker som dreier seg
om dyrehold. Disse ble tidligere registrer under «annet», men ble etter hvert av et slikt omfang at
man fant det riktig å legge det inn under «nærmiljøkonflikter».
For 2013 presenteres bare hovedkategorier fra sakstallene. Tall i parentes er tall til sammenlikning
fra 2012.
Antall mottatte saker og sakstyper
Totalt mottok konfliktrådene 7479 (7920) saker i 2013. av disse var 3824 (3977) straffesaker, og 3655
(3943) var sivile saker. Saksnedgangen er på 5,6 %, og fortsetter trenden som startet i 2009.
Sakene fordeler seg slik på ulike typer saker:
Vold:

1604

(1711)
12

Krenkelser og trusler: 1080

(1018)

Naskeri:

708

(869)

Nærmiljøkonflikter:

610

(522)

Antall meglede saker
Her er tallgrunnlaget hentet bare fra KR-sak. Grovt regnet dekker tallene 2/3 av fjoråret.
Av 5251 saker som er registrert mottatt i KR-sak, ble 4636 saker meglet. Dette utgjør 88 % av sakene,
mot 69 % i 2012. Dersom denne tendensen gjelder også for den delen av året da ELSAK ble tatt i
bruk, er denne måloppnåelsen gledelig, og det ser ut til at det gir uttelling at konfliktrådene har
ekstra oppmerksomhet rettet mot arbeidet med å motivere for å møte i megling eller stormøte. Men
det knytter seg stor usikkerhet til en slik fortolkning av tallene.
Gjerningspersoner under 15 år
Også disse tallene er hentet fra KR-sak, og kan dermed ikke sammenliknes direkte med tall fra 2012.
I KR-sak ble det registrert 440 saker med gjerningspersoner under 15 år (ca 2/3 av året), mot 891 for
hele 2012. Rask hoderegning kan tyde på at antallet gjerningspersoner under 15 år har fortsatt å
synke i 2013, men det knytter seg stor usikkerhet til en slik antakelse.

Øvrige faglige aktiviteter
Sentrale faglige aktiviteter i 2013 har vært
-

Utarbeidelse av plan for implementering av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, samt å
forberede organisasjonen på arbeidet som knytter seg til implementeringsarbeidet.
Opplæring av alle meglere i gjennomføring av tilrettelagte møter ved vold i nære relasjoner.
Revisjon av meglerhåndboken. Meglerhåndboken er et praktisk oppslagsverktøy for
meglerne til støtte i utøvelse av vervet.

Øvrig rapportering
Økt trygghet og samfunnssikkerhet
I overensstemmelse med føringer i tildelingsbrevet for 2013, rapporterte Sfk på nye tiltak pr. e-post
10. desember 2013.
IKT
Digitalisering av skjema og mulighet for pålogging mot DFØ
Digitalisering av skjema er for Konfliktrådets del lite aktuelt sett ut fra et kost-nytteperspektiv.
Konfliktrådet har heller ikke et stort antall skjema som henvender seg til offentligheten, potensielle
brukere av konfliktrådet. Det er ikke et stort behov for å kunne henvende seg til konfliktrådet
gjennom innsending av skjema for landets innbyggere, men konfliktrådets meglere har uttrykt ønske
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om at timelister og krav om utbetaling av meglerhonorar må skje digitalt. Sfk har sendt brev til DFØ
og forespurt om det arbeides med en løsning som kan ivareta slik elektronisk innsending. Foreløpig
har Sfk ikke mottatt svar på sin henvendelse.
Arbeid med styringssystem for informasjonssikkerhet
Arbeidet med etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet kom godt i gang i 2013, og vil
bli ferdigstilt i løpet av 2014.

Øvrig rapportering
Internasjonalt arbeid
Sfk startet et biletarelat prosjekt med Makedonia 1.desember 2012. Prosjektet finansieres av
Utenriksdepartementet og skulle i første omgang løpe ut 2013. Med allerede tildelte midler er
prosjektet forlenget til å vare til 01.04.2014. Etter denne pilotfasen er planen at prosjektet
videreføres og utvides til en lengre prosjektperiode på 2 år, hvis det viser seg bærekraftig.
Prosjektets tittel er " MAK-11/0011 Assistance to Implementation of Restorative Justice Concept".
Prosjektet retter seg mot unge lovbrytere og etablering av gjenopprettende rett som alternativ
reaksjon, som del av Juvenile Justice Reform.
Prosjektpartner på Makedonsk side er – justisdepartementet, og lokal partner «Center for Local
Democracy development (CRLD. Prosjektet er valgt ut av Secretariat for European Affairs som er en
statlig instans for forvaltning av bistandsprosjekter, hvilke makedonske myndigheter anbefaler mv.
Vårt prosjekt er jobbet fram over flere år, også etter ønske fra Utenriksdepartementet som en
videreføring av tidligere prosjekt i regionen (Albania) og har også høy prioritet fra makedonsk side.
Andre internasjonale engasjement der konfliktrådene er aktiv samarbeidspartner og representerer
det faglige bidraget på vårt felt er kriminalomsorgens prosjekt i Russland, der Konfliktrådet i SørTrøndelag er engasjert.
Konfliktrådet har også bidratt med informasjon om konfliktrådsordningen og opplæring i megling
gjennom styrkebrønnprosjektet i Georgia.
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