
Hvad er 
et konfliktråd?
Læs mere om, hvad du kan bruge 
politiets konfliktråd til. 

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om konfliktråd på  
www.politi.dk/konfliktraad
 
Hvis du overvejer, om konfliktråd er en 
mulighed for dig, er du velkommen til at 
kontakte din lokale politikreds. Du kan se 
en oversigt over politikredsene og deres 
kontaktoplysninger på  
www.politi.dk/kontakt-politiet/

Hvad sker der efter mødet?
Mægleren orienterer politiet om, at der 
har været gennemført konfliktråd. Det, 
der er blevet sagt til mødet, kommer ikke 
videre - med mindre begge parter ønsker 
det.

“Det har været 
utrolig positivt, at 
tale med forurettede
og også få svar 
på mine egne 
spørgsmål”
Gerningsperson

 

“Hvis jeg kan 
stoppe et ungt 
menneske i at 

begå kriminalitet 
fremover, bruger

jeg gerne en aften 
på det”

Forurettet

 



Hvad er et konfliktråd?
Et konfliktråd er et møde, hvor en forurettet 
og en gerningsperson får mulighed for at 
tale konstruktivt sammen i anledning af en 
strafbar handling. 

Det er frivilligt for begge parter at deltage. 
Mødet finder sted i trygge rammer, og 
en neutral, civil mægler hjælper parterne 
igennem samtalen. 

Konfliktråd er et landsdækkende tilbud, og 
ordningen administreres af politiet. Er du 
part i en sag, kan du selv bede politiet om 
at undersøge, om konfliktråd er muligt. 

Et konfliktråd træder ikke i stedet for straf.

“Jeg er ikke bange 
mere, efter jeg 
har snakket med 
ham.”    
Forurettet

“Jeg fik set 
forurettede i 
øjnene og fik set, 
hvad han følte – 
og så fik jeg sagt 
undskyld.” 
Gerningsperson

Hvorfor kan konfliktråd være en god ide?
Der kan være rigtig mange gode grunde til at 
deltage i et konfliktråd og sætte ord på de 
oplevelser, følelser og tanker, der fylder for 
den enkelte.

Forurettede får mulighed for at fortælle 
gerningspersonen, hvilke konsekvenser 
handlingen har haft, og hvad der er sket 
efterfølgende. 

Gerningspersonen får mulighed for 
at forklare sine handlinger over for 
den forurettede, og forholde sig til de 
menneskelige følger heraf. 

Hvordan foregår et konfliktråd?
Når begge parter ønsker at deltage i et 
konfliktråd, er det mæglerens opgave at 
arrangere et møde et neutralt sted.

Mægleren sørger også for at forventnings-
afstemme og klæde parterne godt på, så 
rammerne for mødet er tydelige for alle. 
Til mødet er mægleren mødeleder. Begge 
parter får mulighed for at  
komme til orde og blive hørt, og det 
er muligt at indgå fælles aftaler. 

Mægleren har tavshedspligt og er uddannet 
til opgaven. Mægleren skal ikke tage 
stilling til skyld eller tage part i sagen.
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