
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/170   

Sakstittel:  UTLEGGING AV MANNTALLET TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby Valgstyre vedtar at manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn ved følgende steder 

i Lebesby kommune: 

 

 Veidnes Handel, 9717 Veidnesklubben 

 Kunes Opplevelse og Handel, 9742 Kunes 

 Lebesby Bygdetun, 9740 Lebesby  

 Servicekontoret, 9790 Kjøllefjord 

 

Manntallet skal skrives ut etter skjæringsdato 30.juni 2019, og skal legges ut til offentlig 

ettersyn så snart det lar seg gjøre, jf. valgloven § 2-6 første ledd. Manntallet skal være 

tilgjengelig for publikum inntil Valgdagen 9. september. 2019 

 

Innbyggere som mener at de er feil oppført i manntallet, eller mangler oppføring i manntallet 

skal sende skriftlig klage innen 9. august 2019 til Lebesby Valgstyre, postboks 38, 9790 

Kjøllefjord. 

 

Valgstyrets sekretariat gis i oppdrag å kunngjøre utlegging og klageadgang på internett og i 

media.  

 

Frist for å bestille manntall for de som stiller liste settes til 24.juni 2019. 

 

Saksutredning: 
 

 

 

Andre dokumenter: 

Valgloven 

 

Faktaopplysning: 

Valgloven legger til grunn at folkeregistermyndighetene så snart som mulig etter 

skjæringsdatoen 30.juni overfører manntallsopplysningene (rådata) til EVA. Kommunene får 

tilgang til manntallet i EVA, og kan skrive ut manntallet fra systemet. Så snart det lar seg 

gjøre, skal valgstyre legge manntallet ut til offentlig ettersyn, jf. valgloven § 2-6 første ledd. 

Det er ikke fastsatt noen bestemt dato for utleggingen, men det er forutsatt at det skal skje så 

snart det lar seg gjøre. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at manntallet ikke skal legges ut på 

internett, blant annet med hensyn til personvern. 

 



Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og 

fremgangsmåten for å kreve feil rettet, jf. valgloven § 2-6. 

 

Valgloven har tidligere pålagt valgstyret å sette opp en liste over dem som har søkt om 

innføring i manntallet, uten å ha blitt innført, og å gi disse melding. En slik bestemmelse er 

ikke videreført, ettersom alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper allerede pålegger 

offentlige myndigheter plikt til å gi berørte personer slik informasjon.  

 

Valgforskriften § 3 fastsetter at alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis eksemplar 

av manntallet. Det er imidlertid et krav at de bestiller dette innen den frist valgstyret setter. 

Loven opererer ikke lenger med en bestemt frist. Fristen skal gjøre det mulig for valgstyret å 

foreta en samlet bestilling. Forslagsstillerne må gjøres oppmerksom på den fristen valgstyret 

har vedtatt. Dette kan for eksempel skje ved kunngjøring eller direkte henvendelse til 

forslagsstillere i valgdistriktet. Forskriften § 3 fastsetter at krav om manntallseksemplar må 

fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune. Forslagsstillere til fylkestingsvalg og 

stortingsvalg må således fremsette krav overfor valgstyrene i de ulike kommunene i 

valgdistriktet. Forslagsstillerne har ikke krav på å få mer enn ett eksemplar av manntallet. Det 

er imidlertid ikke noe i veien for at de kan få tilgang til flere eksemplarer, dersom de selv 

bærer omkostningene knyttet til dette. 

 

 

Vurdering: 

Sekretariatet vurderer at det er tilstrekkelig med utlegging av manntall på et sted innenfor 

hver stemmekrets.  

 

Det vurderes at det er tilstrekkelig tid til å melde inn feil/mangler ved manntallet til den 

12.august 2019, når tidspunktet for forhåndsstemmegivning starter. Det gir Valgstyret 

anledning til å behandle klager i god tid før Valgting.  

 

Frist for å bestille manntall for de som stiller liste settes til 24.juni 2019, det vurderes som 

tilstrekkelig tid for forslagsstillerne å bestille.  

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


