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Godkjenning av resultatet av valgoppgjør - rådgivende folkeavstemning 

26.02.2018 om kommunesammenslåing 

 

Rådmannens innstilling 

Resultatet av rådgivende folkeavstemning 26.02.2018 om sammenslåing av Bindal kommune 

med Nærøy kommune og Vikna kommune slik det framgår av saksutredningen, godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger 

Bindal kommunestyre behandlet i møte 14.12.2017, sak 131/17, sak om kommunereformen i 

Bindal kommune. I den forbindelse ble det besluttet å gjennomføre en rådgivende 

folkeavstemning om sammenslåing av Bindal kommune med Nærøy kommune og Vikna 

kommune fra 1. januar 2020. 

 

Forhåndsstemming 

Det har vært foretatt forhåndsstemmegivning i perioden 1. februar til og med 23. februar på 

Bindal rådhus, Terråk. I tillegg har det vært mulig å forhåndsstemme på Bindalseidet eldresenter 

lørdag 17. februar, Bindal rådhus søndag 18. februar og ved Bindal sykehjem onsdag 21. februar. 

Frist for å be om å stemme hjemme var tirsdag 13. februar. 

 

Folkemøter 

I forkant av folkeavstemningen er det gjennomført tre folkemøter med informasjon; 

 mandag 12. februar på Vonheim ungdomshus, Sørhorsfjord 

 tirsdag 13. februar på Toppen forsamlingshus, Terråk 

 torsdag 15. februar på Bindalseidet skole, Bindalseidet 

 

Valgting 

På valgdagen 26. februar var det mulig å avgi stemme på følgende steder fra kl. 10.00 til kl. 

19.00: 

 Kjella valgkrets: Kjella skole 

 Bindalseidet valgkrets: Bindalseidet skole 

 Terråk valgkrets: Bindal rådhus 

 

Stemmerett 



 

 Side 2 av 2 

Totalt 1225 personer har hatt stemmerett ved den lokale folkeavstemningen. 

 

Stemmealternativ og resultat 

Skal Bindal kommune slå seg sammen med Nærøy kommune og Vikna kommune fra 

01.01.2020? 

 

Antall stemmegivninger på forhånd: 469 (hvorav 34 brevstemmer) 

Antall stemmegivninger på valgting: 491 

Antall godkjente stemmegivninger på forhånd: 468 

Antall godkjente stemmegivninger på valgting: 491 

Evt. forkastelsesgrunner: 1 person er ikke manntallsført. 

 

Antall godkjente stemmesedler: 

Alternativ: Forhåndsstemmer Valgtingstemmer Totalt 

JA 87 221 308 

NEI 379 263 642 

BLANK 2 7 9 

 

Antall forkastede stemmesedler: 

Alternativ: Forhåndsstemmer Valgtingstemmer Totalt 

JA 0 0 0 

NEI 0 0 0 

BLANK 0 0 0 

Evt. forkastelsesgrunner: Ingen forkastede stemmesedler. 

 

Valgdeltakelse i prosent: 78,28 % 

 

Vurdering 

Valgoppgjøret ble gjennomført uten nevneverdige problemer. Frist for å motta brevstemmer var 

satt til valgdagen kl. 20.00, men det viste seg at tre stemmer ble mottatt i posten dagen etter. 

Beklageligvis ble ikke disse medtatt i opptellingen.  

Det anbefales at valgstyret innbyr kommunestyret til å godkjenne resultatet av den rådgivende 

folkeavstemningen. 

 

 

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 26.02.2018 

 

Knut Toresen  Hallgeir Lian 

rådmann  kontor- og personalleder 
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