Flere oplysninger:
Hvad sker der bagefter?

●

Mægleren orienterer politiet om, at der har været
gennemført konfliktråd.
Det kommer ikke videre, hvad der er blevet sagt i
konfliktrådet, medmindre begge parter ønsker det.

Mercoprint A/S

●

Politiets

Ønsker du yderligere oplysninger om
konfliktrådsordningen, kan du kontakte dit
lokale politi på tlf. 114 eller læse mere på
www.konfliktraad.dk.

Hvad er et konfliktråd?
●

●

●

●

Et konfliktråd giver de involverede parter
mulighed for at tale konstruktivt sammen.
Det er frivilligt for begge parter at deltage
i mødet.
Det er en uvildig civil mægler, som styrer
mødet, og mægleren har tavshedspligt.
Et konfliktråd træder ikke i stedet for straf.

Hvilke sager kan behandles
i et konfliktråd?

Hvem tager initiativ
til et konfliktråd?

I princippet kan alle typer af sager, med to eller
flere parter, behandles i et konfliktråd, hvis
parterne ønsker det.

●
●

●

Hvor findes der konfliktråd?
Et konfliktråd er et landsdækkende tilbud, og
ordningen administreres af politiet. Du kan således
henvende dig til dit lokale politi på tlf. 114, eller
du kan finde kontaktpersonen i din politikreds på
www.politi.dk eller www.konfliktraad.dk.

Hvordan foregår et konfliktråd?
●

●

Hvorfor sige ja til at deltage?
Fordi du får mulighed
for at fortælle den anden
part, hvilke konsekvenser
gerningen har haft for
dig, og hvad der er sket
efterfølgende.

Fordi du får
mulighed for
at forklare dine
handlinger
direkte over for
den anden part.

Hvad er forudsætningerne
for et konfliktråd?
●
●

●

De involverede parter skal sige ja til at deltage.
I en straffesag skal gerningspersonen have
tilstået.
Personer under 18 år skal have samtykke fra
deres forældre/værge.

Politiet kan henvise til et konfliktråd.
Hvis du er part i en sag, kan du selv bede
politiet om at undersøge, om konfliktråd er
muligt.
Andre kan også foreslå et konfliktråd, f.eks.
skolen, forældre eller kriminalforsorgen.

●

Mægleren arrangerer mødet, som afholdes
et neutralt sted.
Begge parter får mulighed for at komme til
orde.
Parterne kan evt. indgå aftaler, der dog ikke
er juridisk bindende.

Hvad er mæglerens rolle?
●

●

●

Mæglerens rolle er at hjælpe parterne igennem
samtalen.
Mægleren er uddannet til opgaven og skal ikke
tage stilling til skyld eller tage parti i sagen.
Mægleren er mødeleder.

