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Lokale folkeavstemminger 
 
I prosjektlederforum for kommunereformen kom det opp spørsmål om det er forskjell på 
rådgivende folkeavstemming og folkeavstemming. Det kom også opp spørsmål om 
prosedyrer for gjennomføring av folkeavstemming. Dette notatet gir en kort beskrivelse av 
folkeavstemming, slik det er forankret I kommuneloven. Departementet viser på sine 
nettsider til ulike former for innbyggerinvolvering og medvirkning i kommunereformen; 
medvirkning i kommunereformen. Folkeavstemming kan være en av flere metoder å 
involvere innbyggere. 
 
Kommunelovens § 39 b) hjemler lokale folkeavstemminger.  Bestemmelsen lyder: 
«Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale 
folkeavstemminger.» 
 
Bestemmelsen innebærer at det er opp til kommunestyret selv om det skal holdes 
folkeavstemminger eller ikke. Videre er det på det rene at folkeavstemmingene bare kan 
være rådgivende. I forarbeidene til bestemmelsen presiserer departementet at lokale 
folkeavstemminger bare skal være rådgivende. Dette bl.a. fordi kommuneloven baserer seg 
på prinsippet om at innbyggerne blir representert ved kommunestyret og andre folkevalgte 
organ, og kommunestyret kan ikke fraskrive seg sin pålagte plikt til å fatte vedtak på vegne 
av kommunen.  Et kommunestyre vil ikke være rettslig bundet av et evt. vedtak om å følge 
resultatet av en folkeavstemming. 
 
Loven regulerer ikke hvordan folkeavstemmingene skal foregå i praksis, men departementet 
uttaler i forarbeidene at det kan være naturlig at kommunene tar utgangspunkt i regelverket i 
valgloven.  Kommunen bestemmer således selv ut fra lokale forhold. f.eks. om 
folkeavstemmingen skal omfatte hele eller deler av kommunen. Det er også opp til 
kommunen å bestemme at flere enn de som kan stemme ved kommune- og Stortingsvalg 
kan delta ved folkeavstemmingen, f.eks. at 16-åringer kan få stemme.  
 
Loven tar heller ikke stilling til hva slags spørsmål som kan stilles i ei folkeavstemming, men i 
forarbeidene til bestemmelsen har departementet uttalt at det i viktige og prinsipielle saker 
kan være et nyttig innspill for kommunestyret å få ei tilbakemelding fra innbyggerne før det 
blir fattet vedtak. Departementet mener videre at utgangspunktet for ei folkeavstemming bør 
være et spørsmål eller ei sak som gjelder lokale forhold innenfor kommunen samt at det er 
en type spørsmål som egner seg til å bli besvart i ei folkeavstemming. Det er ikke anledning 
til å holde folkeavstemminger i saker som gjelder individer og deres rettigheter og plikter. 
 
Av inndelingslovens § 10 framgår det at kommunestyret bør innhente innbyggernes 
synspunkt på forslag til grenseendring. Folkeavstemming er en av de alternative måtene å 
gjøre dette på som nevnes i loven. 
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