
Søknad om innføring i manntallet 

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Alle som har stemmerett til stortingsvalg, samt ikke-norske statsborgere som oppfyller de 
øvrige kravene, dersom de er 

 Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har
vært, registrert bosatt i Norge.

 Statsborgere i andre nordiske land (dvs Danmark, Island, Finland eller Sverige) som 
har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge 
senest 30. juni i valgåret. 

 Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og 
som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før 
valgdagen. 

Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere er det et krav at denne er registrert 
sammenhengende de tre siste årene 

For å kunne stemme ved valget, 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 
forhåndsstemming utenriks, på Svalbard og Jan Mayen. Søknad kan også sendes pr brev. Du 
kan også bruke skjemaet nedenfor om du vil. Vil du heller skrive et vanlig brev, må du huske
å få med deg de opplysninger det spørres om i skjemaet. 

Søknaden må være kommet inn til valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt i 
Norge innen valgdagen 9. september 2019 kl 21:00. 

Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 
årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var 
registeret som bosatt da du flyttet fra Norge. 

 



Søknad fra norsk statsborger i utlandet om innføring i manntallet 

Til valgstyret i Båtsfjord kommune 

Undertegnede stemmeberettigede norsk statsborger søker med dette om å bli innført i 
manntallet for kommunen ved Kommunestyre- og Fylkestingvalget 2019 

Fullt navn (og evt tidligere navn)……………………………………………………………. 

 

Fødselsnummer (11 siffer)…………………………………………………………………… 

Jeg har tidligere stått innført i norsk folkeregister, siste gang i 

…………….. kommune, inntil………………………………….. (dag/måned/år) 

Min nøyaktige adresse der var da ……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Jeg forsikrer at jeg fortsatt er norsk statsborger 

…………………………………………………………………………………………………. 

(dato)                                                                             (velgers underskrift) 

Min epostadresse er: ………………………………………………………………………….. 

 


