
Ved å løse konfl ikter utenfor 
rettssystemet sparer du tid og penger. 

Bruk av mekler og oppmann er 
et rimelig, hurtig og enkelt alternativ.

For mer informasjon, kontakt 

sekretariatsleder Morten Tveten på

morten.tveten@mekling.no
eller

morten.tveten@oppmann.no

Eller på telefon 906 07 153

Den norske Advokatforening

Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

Telefon 22 03 50 50

En bedre måte 
å løse konfl ikter på

For mer informasjon om mekling og 

utenrettslig tvisteløsning, samt oversikt 

over sertifi serte meklere; se 

www.mekling.no



 Konfl iktløsning ved mekler eller oppmann er rimeligere 

og enklere enn domstolsbehandling, fordi færre 

profesjonelle aktører blir involvert.

 Tidlig håndtering før konfl ikten opptrappes gir bedre 

og raskere løsning.  

 Det blir enklere for partene å beholde en god relasjon 

etter at konfl ikten er løst.

 Bruk av mekling eller oppmann betyr ikke at man 

fraskriver seg muligheten til en rettsprosess.

 De fl este konfl ikter innenfor forsikring, fast eiendom, arbeidsrett,

 arv-/skifte- og familierett, kontraktsrett, nabotvister og entreprise 

egner seg godt for mekling og utenrettslig tvisteløsning.  

 Mekling og utenrettslig konfl iktløsning gir raskere, kostnadseffektiv 

og trygg håndtering av en rekke tvistespørsmål i de fl este bransjer 

– og for privatpersoner.

Mekling.no

 Mekling.no omfatter alle områder av utenrettslig konfl iktløsning og jobber 

for å utbre kjennskap og bruk av disse tjenestene.

 Mekling.no er et tverrfaglig kompetansemiljø som bidrar til å gi raskere, 

billigere og mer smidige løsninger av konfl ikter til beste for partene og 

med store samfunnsøkonomiske gevinster.

 Mekling.no tilbyr bruk og utvikling av meklere/oppmenn/eksperter. 

Senteret arbeider for å utvikle metodikk og verktøy for å gjøre utenrettslig 

konfl iktløsning mer effektiv og målrettet  

 Mekling.no har kontor i Advokatforeningen og samarbeider med 

universitetene og Standard Norge for å  utvikle metoder og prosesser.

 Hovedaktørene innen bygg og anlegg deltar i Mekling.no ved Nye Veier, 

Bane Nor, Statens Vegvesen, Statsbygg, Entreprenørforeningen Bygg og 

Anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norsk Teknologi 

(NELFO), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene.

 Innenfor familie, arv, skifte og fast eiendom samarbeides det med 

HELP forsikring. 

 Mekling.no vil utvide virksomheten til andre områder fortløpende, slik 

at fl ere bransjer og miljøer kan dra fordeler av utenrettslig tvisteløsning. 

Det arbeides bl.a. for å utvikle tjenestene videre mot arbeidsrett og 

øvrig forsikring.

Opprette kvalitets-
sikrede lister over 

oppmenn og meklere. 
Opplæring.

Mekling.no oppgaver

Hvorfor utenrettslig 
konfl iktløsning?

Hvilke konfl ikter egner seg?

«Vi i Nye Veier ser frem til å se effekten av dette 

senteret. Det trengs fl ere kvalifi serte meklere og 

oppmenn som sikrer profesjonell og god kvalitet 

på konfl iktforebygging og –løsning»

Cathrine Murstad 

advokat Nye Veier

Kvalitetssikre
ressurser

Forebygge
tvister

Tilby
ressurser

Avtaler
og verktøy

Tilby hjelp til valg av 
tvisteløsning og tilby 
tvisteløsere tilpasset 

behovet.

Tilby avtalemaler, 
prosedyrer og 
rutinger mm.

Tilby kompetanse 
for å skape felles 

prosesser og tillit før 
man starter prosjekt/

samarbeid
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