
Søknad om innføring i manntallet  
Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som fyller 18 år innen 
utgangen av valgåret, og som noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i 
Norge. Det siste vilkåret gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og 
deres husstand.  
Det er et vilkår for stemmerett til alle valg at man ikke har mistet stemmeretten etter 
Grunnloven § 53. Bestemmelsen fastsetter at stemmeretten kan tapes ved 
domfellelse for visse straffbare handlinger hvor slikt rettighetstap kan inngå som en 
del av straffen, for eksempel ved forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet 
og mot vår statsforfatning.  
Alle som skal stemme må være innført i en kommunes manntall på valgdagen. 
Manntallet er en fortegnelse over stemmeberettigede personer i kommunen. 
Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen der de var registrert med 
bostedsadresse den 30. juni i valgåret. Personer som har vært bosatt utenfor landet i 
mer enn 10 år sammenhengende, må søke om innføring i manntallet i den 
kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er 
ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er en del av deres husstand.  
 
Søknad om innføring i manntallet skrives ut og fylles ut av velger  

 Tas med til forhåndsstemme- eller valgtingslokalet når du skal velge  

 Sendes sammen med stemmegivningen dersom du forhåndsstemmer 
utenriks. Adressen er:  

 Valgstyret i Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss 
 

SØKNAD OM INNFØRING I MANNTALLET  
 

Til valgstyret i Vestre Toten kommune  

Undertegnede søker med dette om å bli innført i manntallet i Vestre Toten kommune  
 
Skriv inn fullt navn (og evn. tidligere navn)  
___________________________________________________ 
 
Skriv inn fødselsnummer (11 siffer)  
________________________________ 
 

Jeg har tidligere stått innført i norsk folkeregister, siste gang i  
 
 
_____________________________________(skriv navnet på kommunen) og min 
nøyaktige adresse var: 
  
_______________________________________________(skriv inn adressen)  
 

 
 
Jeg forsikrer at jeg fortsatt er norsk statsborger  
 

(Skriv inn dato) (Underskrift fra velger)  
 


