SØR-VARANGER KOMMUNE

KRAV OM INNFØRING I MANNTALLET
For å kunne stemme ved valg må du være innført i manntallet.
Norske statsborgere bosatt i utlandet som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de
siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.
Søknadsskjema om slik innføring er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks, på
Svalbard og Jan Mayen.
Søknaden må være kommet inn til valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt i Norge innen dagen etter valgdag kl.
17.00. Har du vært innført i manntallet noen gang i løpet de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i
den kommunen i Norge du sist var bosatt.

Til valgstyret i Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes (postmottak@svk.no)

Undertegnede stemmeberettigede norske statsborger, søker med dette om å bli innført i manntallet
i Sør-Varanger kommune ved (sett kryss og skriv årstall):
□ Stortings- og sametingsvalget år: _______
□ Kommunestyre- og fylkestingsvalget år: ________
Fullt navn (og evt. tidligere navn):

Fødsels- og personnr.:

Jeg har tidligere stått innført i norsk folkeregister, siste gang i (kommune):

Min nøyaktige adresse der var:

Jeg flyttet (mnd./år):

Jeg forsikrer at jeg fortsatt er norsk statsborger:

Dato:

Velgers underskrift

Ved Stortingsvalg har følgende personer stemmerett, jfr. valglovens § 2-1:
a)
b)
c)

vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett, jfr. valglovens § 2-2:
1) De som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1
2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom
de
a) Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b) Er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

