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Skjema 3.1.6 

Krav om retting av feil i manntall 
 

Menigheten 

Sokn:       Valgkrets:       

 

Om velgeren 

Fullt navn:       Fødselsdato:       

 Jeg er medlem av Den norske kirke 

 Jeg er ikke medlem av Den norske kirke 

 Jeg har meldt meg inn i Den norske kirke etter 30.juni 2019 

 Jeg har meldt meg ut av Den norske kirke etter 30.juni 2019 

 Jeg bor i soknet, og gjorde det på skjæringsdatoen 30.juni 2019 

 Jeg har flyttet til soknet fra utlandet etter 30.juni 2019 

 Jeg bor i annet sokn, men fått overført stemmerett fra et annet sokn 

 

Endring i manntallet 

 Jeg vil innføres i manntallet  

 Jeg vil fjernes fra manntallet  

Underskrift fra velgeren: 

 

Kontroll 

Ja Nei  

  Står personen i medlemsregisteret? 

  Står personen i manntallet? 

  Var personen registrert med bostedsadresse i soknet 30.juni 2019? 

  Er personen født før 31.12.2004? 
 

Underskrift: 

 

Valgstyret sitt vedtak 

 Godkjent  Ikke godkjent 

Sted/dato: Underskrift fra valgstyret: 
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Retningslinjer for retting - Kirkevalgreglene § 2-9 (2)  

 

Retningslinjer for godkjenning – innføring i manntallet 

 Dersom noen erklærer at han/hun er medlem av Den norske kirke, men dette ikke er registrert i medlemsregisteret 

 Dersom noen har meldt seg inn i Den norske kirke etter 30.juni. Disse kan innføres i manntallet før 1.september 

 Dersom noen står i registeret uten bostedsadresse i soknet, må velgeren dokumentere bostedsadresse i soknet 
på skjæringsdatoen 30.juni 2019.  

 Dersom noen har fått overført stemmerett fra et annet sokn, skal dette kunne dokumenteres med brev fra 
biskopen. I de fleste tilfeller vil dette være registrert i manntallet på forhånd.  

 Dersom noen har flyttet til soknet fra utlandet etter 30.juni 2019, kan de innføres i manntallet før 1.september. 

 Dersom noen har sendt flyttemelding som er mottatt, men ikke registrert av folkeregisteret før 30.juni. 
Vedkommende manntallsføres i tilflyttningssoknet og strykes fra fraflyttingssoknet.  

 

Retningslinjer for godkjenning – fjerning fra manntallet 

 Dersom noen erklærer at han/hun ikke er medlem av Den norske kirke, men vedkommende er registrert som 
medlem i medlemsregisteret, skal medlemsregisteret korrigeres og personen skal fjernes fra manntallet.  

 Dersom noen har meldt seg ut etter 30.juni skal vedkommende fjernes fra manntallet.  
 

Det er folkeregistrert adresse per 30.juni 2019 som avgjør hvor en har stemmerett. Dersom velgeren registrerer flytting til et 
annet sokn etter 30.juni, har velgeren stemmerett i sitt gamle bostedssokn.  

Ved retting må valgstyret snarest sende melding til eventuelle sokn som blir påvirket av oppdateringer i manntallet.  


