
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa valgstyre 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 18.05.2017 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/512-28 

Arkiv:                011  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:        18.04.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/17 Nordreisa valgstyre 18.05.2017 

 

Utlegging av manntall og Sametingets valgmanntall 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
Valgforskriften 
Forskrift om valg til Sametinget 
 

Rådmannens innstilling 

 Manntall og Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn så snart det 
foreligger fra folkeregistermyndigheten og Sametinget etter 30. juni 2017. 

 Manntall og Sametingets valgmanntall skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med 
valgdagen på følgende steder: 
Krets    Sted 
01 Storvik   Rådhuset, servicetorget 
02 Storslett   Rådhuset, servicetorget 
03 Kjelderen   Rådhuset, servicetorget 
04 Sørkjosen   Rådhuset, servicetorget 
05 Rotsund   Rådhuset, servicetorget 
06 Havnnes    Giævers landhandel 
07 Oksfjord   Rådhuset, servicetorget 

 

Saksopplysninger 
Departementet er ansvarlig for at manntallet opprettes og oppdateres på grunnlag av opplysninger 
fra folkeregistermyndigheten 
Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart som mulig etter skjæringsdatoen 30. 
juni. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.   
Valgstyret kunngjør tid og sted for utlegging og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten  
for å kreve feil rettet, jfr. valgloven § 2-6 første og andre ledd. 
Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen. 
 
Etter valgloven skal valgstyret oppdatere manntallet så langt opp til valgdagen som praktisk  
mulig. Det er ikke satt noen siste frist for når oppdateringen kan foretas.  
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Valgforskriften § 1 inneholder bestemmelser om hvilke forhold som kan danne grunnlag for  
oppdatering, dvs. innføringer i eller strykninger fra manntallet slik dette forelå da det ble overført fra 
folkeregistermyndigheten.  Manntallet som legges ut etter valgloven § 2-6 skal kun inneholde navn, 
adresse, fødselsdato og ev. manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte. 
 
Sametingets valgmanntall  
Folkeregistermyndigheten har ansvar for at Sametinget får de folkeregisteropplysninger som er 
nødvendige for utarbeidelse av valgmanntallet 
Sametinget skal utarbeide Sametingets valgmanntall for den enkelte kommune og gjøre det  
tilgjengelig for vedkommende samevalgstyre og opptellingsvalgstyre så snart det lar seg gjøre. 
Samevalgstyret skal legge Sametingets valgmanntall ut til offentlig ettersyn. Valgmanntallet skal 
ligge ute til og med valgdagen i det året det er valg til Sametinget og i det året det er valg til 
kommunestyrer og fylkesting. Samevalgstyret kunngjør tid og sted for utlegging.  
 
Krav om retting av valgmanntallet rettes til Sametinget. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.  
Sametinget kan oppdatere valgmanntallet så lenge det er praktisk mulig, jfr. forskrift om valg til 
Sametinget § 9 og §10. 
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