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Kommunereform - resultat av folkeavstemning og endelig vedtak. 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 16.06.2016 061/16 

 
Rådmannens innstilling 
 

1. Hattfjelldal kommunestyre tar til etterretning resultatet av den rådgivende 
folkeavstemningen om kommunesammenslåing som ble avholdt den 23.05.16, hvor 
90,4% av avgitte stemmer sier nei til kommunesammenslåing. 

2. Kommunestyret beslutter med bakgrunn i resultatet av folkeavstemningen, vedtak i k.sak 
070/14, og k.sak 113/15 med tilhørende utredninger, at Hattfjelldal fortsatt skal være egen 
kommune. 

 
 
 
Kommunestyret 16.06.2016: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
KS- 061/16 Vedtak: 
 

1. Hattfjelldal kommunestyre tar til etterretning resultatet av den rådgivende 
folkeavstemningen om kommunesammenslåing som ble avholdt den 23.05.16, hvor 
90,4% av avgitte stemmer sier nei til kommunesammenslåing. 

2. Kommunestyret beslutter med bakgrunn i resultatet av folkeavstemningen, vedtak i k.sak 
070/14, og k.sak 113/15 med tilhørende utredninger, at Hattfjelldal fortsatt skal være egen 
kommune. 

 
Rett utskrift bekreftes, 
Hattfjelldal kommune 21.06.2016 
 
 
 
Mona Vik Larsen 
formannskapssekretær 
 
 



 
 
 

 
  



Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

26.05.2016 110389 Kommunereformen fram til endelig vedtak i kommunene 
 
 
Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Resultatet av folkeavstemningen legges frem for kommunestyret sammen med forslag til 
endelig vedtak i sak om kommunereform. Det fremgår av resultatet av folkeavstemningen at 
90,4% av avgitt stemmer er «Nei» til kommunesammenslåing. 

Med bakgrunn i krav fra fylkesmannen oppsummeres saken med henvisning til gjennomførte 
utredninger bestilt av kommunestyret og de vedtak som er fattet, senest i k.sak 113/16, med at 
Hattfjelldal kommune fortsatt skal være egen kommune. 

 
 
Saksopplysninger: 
 

Folkeavstemningen: 

Kommunestyret besluttet i sak 113/15 følgende: 

«Hattfjelldal kommunestyre vedtar at vi ikke skal arbeide med videre utredning av 
kommunesammenslåing fram mot år 2020 og deltar ikke i arbeidet med utforming av 
intensjonsavtale mellom kommunene Vefsn, Grane, Hemnes og Hattfjelldal. Det gjennomføres 
rådgivende folkeavstemming på valget av løsning i 1.kv.2016. Resultatet av denne legges til grunn 
for videre arbeide. 

 
Det avholdes folkemøte med gjennomgang av utredningsrapport om kommunereform før 
folkeavstemningen.» 

 
Den 03.05.16 ble det gjennomført folkemøte i Hattfjelldal. På folkemøtet ble utredningen av 
mulig fremtidig kommunestruktur gjennomgått, forslag til nytt inntektssystem ble presentert og 
forslag til ny oppgavefordeling ble informert om.  

Folkeavstemningen ble gjennomført i hht vedtak gjort i Valgstyret, herunder:  

VS-001/16 Vedtak: Valgstyret beslutter med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 113/15 at 
rådgivende folkeavstemming gjennomføres slik:  
 Dato for rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing i Hattfjelldal kommune settes til: 
23.05.16  
 Følgende åpningstid/stemmetidspunkt i Sentrum: Fra kl. 13:00 til kl. 20:00 Følgende 
åpningstid/stemmetidspunkt i Susendal og Varntresk: Fra kl. 14:00 til kl. 18:00  
 Stemmekretsinndelingen skal være som det var ved kommune- og fylkestingsvalget 2015, med 
Hattfjelldal, Susendal og Varntresk.  
 Det skal avholdes forhåndsstemmegivning i perioden: Fra 09.05.16 til 20.05.16 
Forhåndsstemmegivning skjer i Servicetorget; hverdager mellom kl. 09:00 – 15:00 Langåpent i 
Servicekontoret fredag 13.05.16 og 20.05.16 til kl. 18:00.  
 Det skal avholdes institusjonsstemmegivning følgende dato: 20.05.16. kl. 11:00-12:00 på 
Sykehjemmet. Kl. 12:00-13:00 på Bo & Servicesenteret. 

 
VS-002/16 Vedtak: Valgstyret vedtar følgende bestemmelser om stemmerett knyttet til 
gjennomføring av rådgivende folkeavstemming:  

1. Alle som er folkeregistrert i Hattfjelldal kommune og med stemmerett ved et kommunevalg har 



stemmerett ved rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing.  

2. Folkeregistrerte innbyggere i Hattfjelldal kommune som er fylt 16 år, kan også stemme ved 
rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing. 

 
VS-004/16 Vedtak: Valgstyret vedtar å benytte følgende spørsmålsstillinger med 3 hovedalternativ 
i den rådgivende folkeavstemmingen:  
Skal Hattfjelldal kommune bli en del av en ny kommune?  

· JA (med 4 alternativ)  
· NEI  
· VET IKKE = blank stemmeseddel  

I JA-seddelen skal det være 4 alternative forslag til ny kommune:  
· Hattfjelldal, Grane  
· Vefsn Hattfjelldal  
· Grane Hattfjelldal  
· Hemnes Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes  

Svarboksene i stemmesedlene skal være like store, og ha sort tekst. 

 

Resultatene av folkeavstemningen ble slik: 

 

Det var 1185 stemmeberettiget i Hattfjelldal kommune. I forhåndsstemmegivningen, i perioden 
9. mai 2016 – 20.mai 2016, ble det avgitt 215 stemmer. På valgdagen stemte 442. Tilsammen 
har 657 stemt. Valgoppslutningen i ble på 55,44 %. Antall stemmegivere under 18 år var 11 stk. 

Som det fremgår av tabellen er 90,4 % av avgitte stemmer «Nei» til kommunesammenslåing. 

 

Kommunereform og endelig vedtak: 

Fylkesmannen i Nordland (FM) har i brev datert 22.05.16 (vedlagt), sendt alle kommunene i 
Nordland, kommet med en bestilling av hva FM krever at kommunene skal utrede, dokumentere 
og fatte vedtak om i forbindelse med endelige vedtak om kommunereform.  

Som det fremgår av brevet er bestillingen svært omfattende. FM klargjør sine forventninger og 
beskriver det arbeidet de skal gjøre med sin anbefaling overfor departementet. 

Som grunnlag for bestillingen viser FM til Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen for 
2016 hvor stortinget har «fremholdt» at kommunene har en utredningsplikt. 

 



Vurdering: 
Det er i hht kommunestyrets vedtak gjennomført en rådgivende folkeavstemning. Av praktiske 
årsaker kunne ikke denne avvikles før i 2.kvartal.  

Resultatet viser at valgdeltagelsen var på 55,44%, noe som er lavere enn det erfaringsmessig 
har vært ved kommune-/fylkestingsvalg og ved stortingsvalgene. Likevel er det høyere enn i de 
fleste andre lignende avstemminger som har vært i andre kommuner.  

Resultatet viser et klart flertall mot kommunesammenslåing. Sett i forhold til det vedtaket 
kommunestyret fattet i desember 2015 om å avslutte utredningsarbeidet, så er det samsvar 
mellom rådet innbyggerne har gitt og det vedtaket som er fattet. 

Når det gjelder Fylkesmannen bestilling av dokumentasjon på prosess, utredninger og 
beslutninger så føyer dette seg inn i rekken av uforutsigbarhet i prosessen. At FM venter til den 
22.05. med å sende ut denne type bestilling vitner om at regjeringen/departementet ikke er 
bekvem med at resultatene av prosessene i mange kommuner går i annen retning enn hva man 
har ønsket seg. 

Rådmannen vil likevel så langt som mulig fremlegge nødvendig dokumentasjon og besørge at 
FM får mest mulig informasjon om den prosessen som er kjørt i Hattfjelldal.  

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra departementet å legge frem en egen anbefaling hvor de 
anbefaler hvilke kommuner som bør slås sammen i Nordland. Denne vurderingen skal skje med 
bakgrunn i den informasjonen hver kommune sender inn, samt de faglige vurderinger som hver 
fagavdeling hos fylkesmannen gjør. FM er gitt frist til 01.10.16 med å avgi sin anbefaling. 

 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Usikkert, fordi det er uklart om FM har endret kriteriene for å motta tilskudd på kr.100.000,- til 
dekning av innbyggermedvirkning. Kriteriene var innledningsvis i prosessen slik at de hadde 
som betingelse at man sikret innbyggermedvirkning via folkemøter. Etter hvert har man krevd 
folkeavstemning og det er litt uklart om det nå også er krevd at det skulle vært intensjonsavtale. 
Rådmannen vil forsøke avklare dette. 
 
Kontering: 
Ingen. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Hattfjelldal kommunestyre tar til etterretning resultatet av den rådgivende folkeavstemningen om 
kommunesammenslåing som ble avholdt den 23.05.16, hvor 90,4% av avgitte stemmer sier nei 
til kommunesammenslåing. 

Kommunestyret beslutter med bakgrunn i resultatet av folkeavstemningen, vedtak i k.sak 
070/14, og k.sak 113/15 med tilhørende utredninger, at Hattfjelldal fortsatt skal være egen 
kommune. 

 

 
 

 
 


