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Konflikthåndtering (og jordskifte)
Det er med stolthet jeg nå ferdigstiller dette nummeret av
Kart og Plan. Vi har fått svært flotte bidrag denne gangen,
primært fra et vidt spekter av meklingskyndige fagperso-
ner. Fokuset er i størst grad på mekling – mens det jord-
skiftefaglige er noe mer marginalt omfangsmessig denne
gangen, derav også parentesen i overskriften. I det følgen-
de vil jeg gi en kort oversikt over de syv artiklene som er in-
kludert i dette nummeret. Men aller først litt bakgrunns-
informasjon.

Mekling er en svært sentral form for konflikthåndte-
ring – det blir stadig mer utbredt, og spesielt kan nevnes
den nye tvisteloven som trådte i kraft den 1. Januar 2008.
Loven har fått navnet: Lov om mekling og rettergang i sivi-
le tvister. Med bakgrunn i denne loven ble rettsmekling in-
stitusjonalisert som et nytt varig tilbud i domstolene våre.
Mekling brer om seg, og jeg mener og hevder ofte at vi me-
kler mye mer enn vi tror. Mekling handler i sin enkleste
forstand om å legge til rette for kommunikasjon mellom
parter som er i konflikt. De fleste som arbeider med mek-
ling tror jeg er enige om dette, men det er større uenighet
om hvordan mekling best skal utføres – og hva meklingens
overordnete mål skal være. Dette blir diskutert og belyst i
flere av artiklene i dette heftet.

Den første artikkelen er skrevet av professor Joe Folger.
Han er en av grunnleggerne for det som kalles for det
transformative meklingsparadigmet. I denne meklingstil-
nærmingen defineres konflikt som en krise i mellommen-
neskelig interaksjon – og et hovedfokus her er å håndtere
relasjonen mellom parter i konflikt. I den neste artikkelen
presenterer professor Vibeke Vindeløv sin refleksive me-
klingsmodell. Denne modellen har flere likhetstrekk med
det transformative paradigmet, men det er blant annet et
særlig fokus på partenes medbestemmelsesrett i meklin-
gen. Daniel Shapiro fra Harvard Law School representerer
i utgangspunktet en helt annen meklingstradisjon enn de
to første professorene. Han tilhører det som ofte omtales
som en interessebasert tilnærming til mekling, der hoved-
fokuset er å oppnå vinn-vinn avtaler for partene. I denne
artikkelen fokuserer imidlertid Shapiro på hvordan de
emosjonelle dimensjonene i eiendomskonflikter best kan
håndteres. Jørn Rognes og Per Kåre Sky har deretter en
artikkel som evaluerer forsøksordningen med rettsmek-
ling i jordskifteretten ett år etter tilbudet ble iverksatt.
Det er mye fokus på partenes interesser og behov i mek-
ling. PhD student Lin Adrian gir en god oversikt og drøfter
disse begrepene, som ofte ellers både blir tatt for gitt, og
også ofte brukes om hverandre. I rekken av meklingsarti-
kler avslutter masterstudent Karoline Angvik Ipsen med
en interessant og viktig drøfting av om mekling kan kalles
for en egen profesjon eller ikke. Dette er en svært interes-
sant diskusjon i en tid der mekling stadig blir mer utbredt,
men der vi samtidig har svært få undervisnings- og opplæ-
ringstilbud innenfor faget. Avslutningsvis har Øyvind Rav-
na en oppsummeringsartikkel om hovedfunnene i hans
doktorgradsavhandling som ble levert og forsvart ved juri-
disk fakultet ved Tromsø tidligere i år. 

Det kan se ut for at dette heftet er ment bare for de som
har en svært spesiell interesse for mekling. Jeg tror be-
stemt vi alle kan ha nytte av å lære mer om mekling – både
til bruk i privat og jobbmessige sammenhenger. Vi møter
konflikter i alle situasjoner, og da er det viktig med kunn-
skap og bevissthet knyttet til hvordan de best kan håndte-
res. Problemet er ofte ikke konflikter i seg selv – men heller
hvordan vi evner å håndtere dem når de dukker opp. Så les
og bli inspirert! 

Solfrid Mykland
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