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Gran og Lunner forliksråd – nytt forliksråd må oppnevnes på grunn av nye 
rettskretser 

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet oppnevnte 17.11.2020 medlemmer til felles 
forliksråd for kommunene Lunner og Gran for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Fra 01.05.2021 får domstolene ny struktur og rettskretsene blir endret. Forskriften om nye 
rettskretser for tingrettene ble vedtatt av Kongen i statsråd 22. januar 2021, se 
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2021-01-22-163?from=NL/lov/1915-08-13-5/ . 
Forskriften trer i kraft fra 26. 04.2021. 
 
Gran og Lunner kommune vil ifølge forskriften tilhøre ulike rettskretser. Gran vil tilhøre Vestre 
Innlandet tingrett og Lunner vil tilhøre Ringerike, Asker og Bærum tingrett 
 
Det er et vilkår for å ha felles forliksråd at kommunene har samme sekretariat og ligger i samme 
domssogn, jf. domstolloven § 57 siste ledd. 
 
Som en følge av dette må kommunestyrene i henholdsvis Gran og Lunner kommune opprette eget 
forliksråd, eller gå inn i et samarbeid med andre kommuner i samme rettskrets om felles forliksråd. 
Kommunestyrene må også foreta valg av medlemmer på nytt. De som allerede er valgt velges på 
nytt, og i tillegg må tre nye medlemmer velges. Dette vil være annerledes ved et eventuelt felles 
forliksråd, hvor antall medlemmer og rekkefølgen på disse, må avtales mellom kommunene og 
vedtas i de respektive kommunestyrene. 
 
Vårt tidligere vedtak av 17.11.2020 omgjøres, slik at oppnevningsperioden endres til 01.01.2021–
25.04.2021. 
 
Vi beklager kort varsel om dette. Dette skyldes blant annet at vi ønsket å avklare med 
Justisdepartementet om det var noen overgangsordning eller om det var mulighet for dispensasjon 
fra reglene i en periode. Svaret fra departementet var at det ikke er hjemmel for dette i lovverket. 
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Ta gjerne kontakt med oss for veiledning eller spørsmål.  
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Marianne Wiken 
seniorrådgiver 
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