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Forliksråd for Gran – konsekvens av ny Forskrift om nye rettskretser 
for tingrettene 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å opprette forliksråd for Gran kommune fra 26.4.2021. 
2. Rådmannen bes utrede felles forliksråd sammen med Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten 

kommuner. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Brev fra Statsforvalteren i Innlandet, 25.2.2021: Gran og Lunner forliksråd – nytt 
forliksråd må oppnevnes på grunn av nye rettskretser 

J 

 
 

Oppsummering 
Saken fremmes for å sikre at Gran har et lovlig oppnevnt forliksråd etter 26. april. Forskrift om nye 
rettskretser for tingrettene ble vedtatt av Kongen i statsråd 22. januar 2021. Fra 1.5.2021 får 
domstolene ny struktur og rettskretsene blir endret. Gran og Lunner kommune, som har hatt felles 
forliksråd siden 2008, vil ifølge forskriften nå tilhøre ulike rettskretser. Som en følge av dette må 
kommunestyrene i Gran og Lunner hver for seg opprette eget forliksråd, eller gå inn i et samarbeid 
med andre kommuner i samme rettskrets om felles forliksråd. Det er ikke tid til å søke en 
samarbeidsløsning innen 26. april. Rådmannen anbefaler å først opprette forliksråd for Gran alene, 
deretter utrede felles forliksråd.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Saken fremmes for å sikre at Gran har et lovlig oppnevnt forliksråd virksomt etter 26. april; jf. 
Domstolloven § 27 første avsnitt: «I hver kommune skal det være et forliksråd.» 
 
Den konkrete bakgrunnen er brev fra Statsforvalteren i Innlandet, datert 25.03.2021, der Gran og 
Lunner kommuner hver bes om å oppnevne nytt forliksråd som følge av at Lunner er overført til ny 
rettskrets. (Samtidig må det oppnevnes medlemmer. Sak om oppnevning av medlemmer legges fram 
som egen saksutredning.) 
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
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Statsforvalteren skriver bl.a.:  
«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 [skal være § 27; saksbehandlers merknad] 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. […] 

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.» 

 

Kommunestyret behandlet tilslutning til felles forliksråd for Gjøvik-Toten-Land-kommunene samt 

Lunner og Gran i sak 54/20 (18.6.2020). Rådmannen skrev da:  

«Lunner og Gran har i dag felles forliksråd. Det er usikkert om dette samarbeidet vil bestå. Det 

regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert domstolstrukturen, har levert sin innstilling.» Og 

det siteres fra NOUen: «Det foreslås videre at Lunner kommune, som i dag tilhører Gjøvik tingrett, 

overføres til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, ettersom Lunner blir en del av Viken fylke.» 

 

I vurderingen kommenteres Lunners situasjon:  

«Rådmannen i Lunner innstiller på videreføring av dagens ordning, og hvis kommunestyret i Gran 

vedtar å gå inn i det foreslåtte felles forliksrådet for domssognet, opprette forliksråd for Lunner.  

For Lunner er det ønskelig å ha avklart Domstolutredningens forslag (NOU 2019:17, se over) om å 

flytte Lunner til annet domstolområde, før en drøfter tilslutning til et større forliksråd. […] 

Velger Lunner og Gran nå å forbli i eget forliksråd, kan situasjonen bli at Gran på ett tidspunkt 

sitter igjen alene fordi Lunner flyttes, siden kommuner i ulikt domssogn ikke kan ha felles løsning.  

Rådmannen har ingen informasjon om antatt virkningstidspunkt for en eventuell endring, men 

praktisk vurdert kan en anta at kommende funksjonsperiode (2021-2024) går.  

Vurderingen blir da at dagens felles forliksråd kan videreføres i kommende periode. Forblir Lunner 

i vårt domssogn, kan begge kommunene, hver for seg eller sammen, vurdere videreføring av felles 

forliksråd eller tilslutte seg et større forliksråd.  

Ender Stortingsbehandlingen ende med at Lunner flyttes, må Gran vurdere situasjonen.» 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Domstolloven 
Forskrift om nye rettskretser for tingrettene 
 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
Gran og Lunner kommuner bestemte i 2008 at forliksrådene skulle slås sammen. 
 
Vedtak sak 54/20 (18.6.2020): 

1. Gran kommune ønsker ikke å delta i et felles forliksråd Forliksrådet i Gjøvik, Gran, Land, Lunner 
og Toten på nåværende tidspunkt. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5?q=domstolloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-01-22-163
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2. Gran kommune ønsker å fortsette samarbeidet med Lunner kommune. 
3. Dersom Lunner kommune velger tilslutning til felles forliksråd sammen med Gjøvik, Østre 

Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land, ønsker Gran kommune å slutte seg til dette 

sammen med Lunner. 
 
 
 
Økonomi 
- 
 
Bemanning 
- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Innledningsvis vil rådmannen bemerke at saken kommer med svært kort varsel. Statsforvalterens 
brev er mottatt 25. mars, to måneder etter Stortingets forskriftsvedtak, en måned før dagens felles 
forliksråd oppløses.  
 
Statsforvalterens brev er entydig: Gran må opprette eget fellesråd fra 26. april. Departementet har 
ikke åpnet for overgangsordning eller dispensasjon (for eksempel ut funksjonsperioden, slik en så for 
seg i saken i fjor). Dette er bekreftet i telefonsamtale med Statsforvalterens saksbehandler under 
arbeidet med saken: Gran kan ikke være uten forliksråd etter virkningsdato.  
 
Dette er bakgrunnen for at rådmannen konsentrerer saken om å møte lovkravet om at Gran må ha et 
forliksråd innen fristen. Situasjonen har ikke gitt rom for dialog med andre kommuner om felles 
forliksråd.  
 
Rådmannen har vært i kontakt med Lunner. Der fremmes sak med tilsvarende innretning.  
 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta å opprette eget forliksråd for Gran.  
 
I tillegg anbefaler rådmannen et vedtaksledd der kommunestyret ber rådmannen utrede tilslutning 
til felles forliksråd for Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommuner. (Søndre Land og Nordre Land 
har valgt å danne eget, felles forliksråd.) Dette vil være å følge opp intensjonene i sak (vedlagt) og 
vedtak om felles forliksråd med andre Innlandet-kommuner i fjor. Hovedspørsmålene blir fordeling 
av forliksrådsmedlemmer, og fra hvilken dato det nye felles forliksrådet skal virke. Etter 
Domstolloven § 27 sjette avsnitt siste punktum kan «Felles forliksråd […] opprettes uavhengig av 
funksjonsperioden etter § 57». Prosessen vil ta noe tid, siden tilslutning ifølge samme paragraf og 
avsnitt krever behandling i alle de berørte kommunestyrene.  
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Det synes å være en inkonsekvens i departementets vedtak der en forutsetter at namnsmannen (lensmann) er 
sekretariat for forliksrådene samtidig som det for Lunners del innebærer at man skal tilhøre et annet 
domstolsogn enn det politidistriktet man tilhører. Dette medfører etter rådmannens vurdering en utilsiktet 
konsekvens av henholdsvis regionrefomen og endringene i politi og domstolsorganiseringen. Om dette skal 
forfølges overfor statlige myndigheter er et politisk spørsmål.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kommunestyrets vedtak sendes Statsforvalteren i Innlandet og til Lunner kommune.  
 

 
Dato: 14. april 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


