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Saksopplysninger:  
 
Bakgrunn og problemstilling 
 
KS 15-19- 031/16 Vedtak:  
1. Kommunestyret viser til innbyggerinitiativet underskrevet av 611 innbyggere i Flakstad, som 
krever folkeavstemning av forslag om en kommunesammenslåing som omfatter Flakstad. Under 
forutsetning av at forhandlingsutvalget i reformprosessen kommer til enighet og legger fram et reelt 
alternativ til kommunesammenslåing, skal det avholdes rådgivende folkeavstemning. 
Folkeavstemningen avholdes da før kommunestyrets behandling av sak om kommunestruktur i juni 
2016.  
2. Kommunestyret velger formannskapet til å utgjøre et valgstyre:  
3. Valgstyret konstituerer seg selv. Folkeavstemningen skal i stor grad følge prinsippene ved 
kommunevalg. Det skal legges til rette for at det blir god anledning å avgi stemme. Kommunestyret 
vil oppfordre alle stemmeberettigede i Flakstad om å bruke sin stemme slik at deltakelsen blir så 
høy som mulig.  
4. (som i innstillingen pkt 3.) Valgstyret får fullmakt til å legge til rette for å gjennomføre 
folkeavstemningen slik at resultatet er klart senest ei uke før kommunestyrets møte i juni 2016 der 
sak om mulig kommunesammenslåing skal behandles.  
 
Krav og hensyn ved valg av løsning 
Folkeavstemnig om valget mellom å fortsette som egen kommune, eller søke sammenslåing med 
Vestvågøy, Moskenes og Værøy til Lofoten kommune ble gjennomført til og med 6/6 2016. 
Forhåndsstemning på rådhuset, sykehjemmet, og hjemme for de som ikke kunne komme seg ut, 
fra 18/5 til 3/6. Valgdager i alle fire stemmekretsene, Sund/Mølnarodden, Fredvang, Ramberg og 
Napp søndag 5/5 og mandag 6/5. 
 
Valgstyret valgte arbeidsutvalg med to ansatte og to politikere for å ivareta oppgjør 
forhåndsstemmer og mantall ut til stemmestyrene. Valgstyret var selv tellekorps. 
 
Kommunestyret avgjorde i sak 036/16: 
 
Stemmeseddel:  
Folkeavstemning i Flakstad kommune juni 2016 om eventeull kommunesammenslåing i 
forbindelse med kommunereformen.  
Jeg ønsker at: (sett kryss under ønsket alternativ) ·  
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 Flakstad kommune skal bestå som egen kommune · 

 Flakstad kommune skal slå seg sammen med Vestvågøy, Moskenes og Værøy kommuner.  

 Det er lov å stemme blankt! 
 
KS 15-19- 037/16 Vedtak:  

 Manntallet legges ut til offentlig ettersyn til 31.5.2016. 

 De som fyller 18 år inneværende år kan stemme ved folkeavstemmingen. 
 
 
Konklusjon 
 
Folkeavstemningen ble gjennomført som planlagt med følgende resultat: 
 

 Stemmeberettigede Stemmer Egen 
kommune 

Sammenslåing Blanke 

 1118 554 380 167 7 

      

Valgdeltakelse 49,6 %     

      

Ikke stemt 50,4 %     

Egen kommune 
fortsatt 

34,0 %     

Sammenslåing 14,9 %     

Blank 0,6 %     

      

      

Av de som har 
stemt: 

     

Egen kommune 
fortsatt 

68,6 %     

Sammenslåing 30,1 %     

Blank 1,3 %     

      

 
Det er ikke kommet inn merknader fra noen vedrørende gjennomføringen av folkeavstemningen. 
 
 
 

1. Rådmannens innstilling: 
Gjennomføringen av rådgivende folkeavstemning om mulig kommunestrukturendring 
godkjennes med en valgdeltakelse på 49,6%. 

2. Av de som stemte, var det 68,6% for å fortsette som egen kommune. 30,1% for å søke 
sammenslåing med Vestvågøy, Moskenes og Værøy kommuner, 1,3% stemte blankt. 
 

 
 
 
Erling Sandnes   
Rådmann  Erling Sandnes 
  rådmann 
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