Personer som mener det er feil at de har tilsattmarkering «T» i manntallet
Prester og lek kirkelig tilsatte har ikke stemmerett i valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet.
Disse kan derfor bare stemme ved menighetsrådsvalg. Dersom det kommer en velger som har
tilsattmarkering i manntallet og mener dette er feil, skal man gjøre følgende.
1. La velgeren velge stemmesedler for både valg til menighetsråd og valg av leke til
bispedømmeråd og Kirkemøtet og gjøre eventuelle endringer på stemmeseddelen.
2. Ta imot stemmen i særskilt omslag (dvs. i konvolutter som ved forhåndsstemmingen). Se
veiledning 8.8 «Stemmestyret på valgting»
3. Få velgeren til å fylle ut skjema 3.1.6 «Krav om retting av feil i manntall» og legg sammen
med stemmegivingen.
4. Når valglokalet er stengt og stemmene i særskilt omslag behandles må valgstyret ta stilling til
om vedkommende skal få stemme ved ett eller begge valg. Ta kontakt med valgansvarlig i
bispedømmet for en vurdering av om det stemmer at vedkommende ikke skulle vært
registrert som tilsatt.
a. Hvis valgstyret og den valgansvarlige i bispedømmet er enig om at vedkommende
skal stemme som lek sletter den valgansvarlige velgeren fra manntall for prest eller
lek kirkelig tilsatt. Samtidig retter valgstyret i menigheten i sitt papirmanntall ved å
sette ett kryss over «T»-en og skrive en merknad i margen. Man kan så sette kryss i
manntall på personen, åpne omslagskonvolutten og legge
stemmeseddelkonvoluttene til side på vanlig måte.
b. Hvis valgstyret og den valgansvarlige i bispedømmet er enige om at vedkommende
skal stemme som lek kirkelig tilsatt eller prest gjøres ingen endringer i noen av
manntallene. Stemmegivingen behandles da av valgstyret. Man setter kryss i
manntall på personen og åpner omslagskonvolutten. Stemmeseddelkonvolutten for
valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet legges til side med en beskrivelse av
hvorfor den ikke skal telles. Denne skal ikke registreres som en forkastet
stemmegiving eller stemmeseddel. Stemmeseddelkonvolutt for valg av menighetsråd
legges sammen med de andre stemmesedlene for menighetsrådsvalget og telles
sammen med dem.

