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Valg til felles forliksråd Lunner og Gran 2021 - 2024 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til felles forliksråd for Lunner og Gran, for perioden 
01.01.2021 til 31.12.2024: 
 
Leder: … 
Varamedlem: … 
Varamedlem: … 
 
Kommunestyrets valg innberettes til Fylkesmannen i Innlandet som foretar den endelige 
oppnevningen av forliksrådet, jf. domstolloven §§ 27 og 58, og med henvisning til vedtak i Lunner 
kommunestyre. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Brev fra Fylkesmannen i Innlandet: Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 
2021-2024, av 11.06.2020 

Ja 

Brev fra Politiet: Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2021-
31.12.2024, av 31.03.2020 

Ja 

Domstolloven av 13.08.2015, utdrag §§ 27 og 28, § 56 og §§ 72 til 74 Ja 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal velge leder og to varamedlemmer til felles forliksråd for Lunner og Gran 2021 
- 2024, innen 15. oktober 2020. Valgets samordnes via ordførerne i kommunene. Valget foreslås 
behandlet via valgutvalget i Gran kommune. Fylkesmannen vedtar det endelige valget. 

 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret skal velge leder og to varamedlemmer til felles forliksråd for Lunner og Gran, for 
perioden 01.01.2021 til 31.12.2020.  
 

Saksgang Møtedato 
Valgutvalget            
Kommunestyret 16.09.2020 
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Valget skal innberettes til Fylkesmannen i Innlandet innen 15.10.2020. 
 
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer og det skal velges en leder. 
Fordelingsnøkkelen mellom kommunene fremgår under punktet Gjeldende vedtak. 
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at  

 de som velges skal anses særlig egnet til oppgaven beherske norsk skriftlig og muntlig godt jf. 
dl § 53, 1. ledd, jf. dl § 56, andre ledd 

 være vederheftig jf. dl § 53 første ledd 

 ha noe kunnskap om bruk av PC og smarttelefon, for å kunne lese dommer og kreve inn 
møtegodtgjørelse via elektroniske løsninger 

 
Politiet understreker behovet for digital kompetanse for forliksrådsmedlemmene, i sitt brev av 
31.03.2020. Politiet planlegger digitale løsninger for arbeidet i forliksrådene. Politiet ber kommunene 
oppfordre de som velges til å delta på kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer, og ber om at 
kommunene tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos de som velges. 
 
Gran og Lunner kommuner mottok brev fra Innlandet politidistrikt 16.05.2020 om «Vurdering av 
etablering av felles forliksråd for Forliksrådet i Gjøvik, Forliksrådet i Østre Toten, Forliksrådet i Vestre 
Toten, Forliksrådet i Søndre Land, Forliksrådet i Nordre Land og Forliksrådet i Gran og Lunner». 
Kommunene måtte ta stilling til denne henvendelsen før kommunestyrene kunne behandle saker om 
valg til felles forliksråd for ny valgperiode.  
 
Lunner kommunestyre vedtok følgende i sak 58/20 i møte 18.06.2020 
 

1. Lunner kommune ønsker ikke at det etableres et felles forliksråd for kommunene Gjøvik, 
Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner på nåværende 
tidspunkt. 

2. Lunner kommune ønsker fortrinnsvis å fortsette samarbeidet med Gran kommune. 
3. Dersom Gran kommune velger sammenslåing med Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre 

Land og Nordre Land, etablerer Lunner kommune et eget forliksråd. 
 
Gran kommunestyre vedtok følgende i sak 54/20 i møte 18.06.2020: 
 

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

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. 

 
Som følge av ovennevnte vedtak legges sak om valg til felles forliksråd for Lunner og Gran fram til 
behandling i Gran kommunestyre 16.09.2020. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Domstolloven av 13.08.2015, utdrag §§ 27 og 28, § 56 og §§ 72 til 74 følger vedlagt. 
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Domstolloven sier følgende om valg av forliksrådets medlemmer jf. § 56, og § 70, 2. ledd nr 1: Som 
forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som 

 anses særlig egnet til oppgaven   

 behersker norsk skriftlig og muntlig godt 

 har fylt 25 år, og er under 70 år ved valgperiodens start  

 den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta imot valg  
  
Reglene om utelukkelse fra valg på grunn av stilling, jf. domstolloven § 71, gjelder tilsvarende for valg 
av medlemmer til forliksrådet. Det sammen gjelder reglene om utelukkelse fra valg på grunn av 
vandel, jf § 72. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad ut over det som fremgår under punktet Gjeldende vedtak. 
 
Gjeldende vedtak 
Gran og Lunner kommuner bestemte i 2008 at forliksrådene skulle slås sammen og at medlemmene 
skulle velges etter en vedtatt fordelingsnøkkel: 

 Den ene kommunen velger to medlemmer og ett varamedlem. 

 Den andre kommunen velger ett medlem og to varamedlemmer, og det faste medlemmet 
velges til leder av forliksrådet. 

 
Det ble forutsatt at fordelingen av medlemmer, varamedlemmer og ledelse mellom kommunene 
gjelder for en valgperiode, og at vervene for påfølgende periode fordeles motsatt. Dette vil sikre at 
hver kommune har flertallet og ledelsen i annenhver valgperiode.Kravet om at begge kjønn skal være 
representert kan ivaretas ved at den kommune som velger to medlemmer, velger et medlem av 
hvert kjønn. Tilsvarende for valget av varamedlemmer i den andre kommunen. Begge kommunene 
ga tilslutning til disse prinsippene i 2008. 
 
Opprinnelig ble følgende valgt til forliksrådet 2017 til 2020 for Lunner og Gran: 
 
Leder: Marit Løvaas(Lunner) 
Medlem: Erik Nordengen (Gran) 
Medlem: Mette Karlsrud (Gran) 
1. Varamedlem: Bente Svenbalrud (Lunner) 
2. Varamedlem: Odd Evenrud (Lunner) 
3. Varamedlem: Inger Staxrud (Gran) 
 
Våren 2018 ble sammensetningen av forliksrådet endret som følge av at Mette Karlsrud (Gran) ble 
innvilget fritak fra vervet som medlem samtidig som leder Marit Løvaas Fjordholm (Lunner) ble 
innvilget fritak fra ledervervet. Sistnevnte fortsatte som medlem i forliksrådet fram til 18.06.2020 da 
hun ble innvilget fritak av kommunestyret i sak 59/20. Beate Gabrielsen ble valgt til nytt medlem. 
 
Endringene ga følgende sammensetning for resten av valgperioden: 
 
Leder: Erik Nordengen (Gran)  
Medlem: Beate Gabrielsen (Lunner) 
Medlem: Arne Staksrud (Gran) 
1. Varamedlem: Bente Svenbalrud (Lunner) 
2. Varamedlem: Odd Evenrud (Lunner) 
3. Varamedlem: Inger Staxrud (Gran) 
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Fylkesmannen i Innlandet i Innlandet foretar den endelige oppnevningen av forliksrådet, jf. 
domstolloven §§ 27 og 58. 
 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nye medlemmer til felles forliksråd for Lunner og 
Gran etter avtale mellom Lunner kommune og Gran kommune om fordelingen av vervene og i 
samsvar med kravene i domstolloven og politiets anbefalinger. Valget foreslås behandles via 
valgnemnda i Gran kommune. Forslag til kandidater samordnes mellom ordførerne i Lunner og Gran. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kommunestyrets vedtak sendes Fylkesmannen i Innlandet som foretar den endelige oppnevningen 
av forliksrådet, med kopi til Lunner kommune.  
 

 
Dato: 13. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


