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Vedlegg  
 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet  
Høring – januar 2011 
 
 
Forskrift 19. desember 2008 nr. 1480 om valg til Sametinget   

 

Det foreslås endringer i følgende bestemmelser:  

Sametingets valgmanntall § 4 (2) 

 (2) Valgmanntallet utarbeides i de år det er valg til Sametinget og til kommunestyrer og 
fylkesting. Til grunn legges folkeregisteret i kommunen, valgmanntallet ved siste valg og 
de begjæringer om innføring eller strykning som er kommet inn senest 30. juni. 
Folkeregistermyndigheten har ansvar for at Sametinget får de folkeregisteropplysninger 
som er nødvendige for utarbeidelse av valgmanntallet. 
 

Utlegging av Sametingets valgmanntall § 8 (1) 

(1) Samevalgstyret skal legge Sametingets valgmanntall ut til offentlig ettersyn så snart 
det lar seg gjøre. 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.  
 

Velgere som bare kan avgi forhåndsstemme § 39a 

       Velgere som er manntallsført i kommuner med færre enn 30 manntallsførte kan bare 
avgi stemme på forhånd, jf. sameloven § 2-3. For å avgjøre hvilke kommuner dette skal 
gjelde for, skal Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt 
kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn.  

 

Tid og sted for stemmegivningen § 47 (1) – (-2) 

(1) Stemmegivningen til sametingsvalget i kommuner med 30 eller flere personer i 
Sametingets valgmanntall holdes på samme sted og til samme tid som stemmegivningen 
til stortingsvalget. Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt 
kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn. De to valgene skal holdes klart atskilt.  

 
(2) I kommuner med færre enn 30 personer i valgmanntallet, jf. § 39a, er det 
ikke adgang til å motta stemmer til sametingsvalg på valgdagen. 
 

Protokollering. Fastsetting av formular § 67 (4) 

 (4) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fastsetter formularer, der 
administrative forhold, mottak og behandling av stemmegivninger og stemmesedler, 
opptelling, valgoppgjør og kontroll skal protokolleres.  
 

Fordeling av mandatene på valgkretsene § 67a (1) 

(1) Fordeling av mandatene på valgkretsene skjer etter St. Laguës metode, jf. sameloven 
§ 2-4. Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Fordelingstallet 
for valgkretsen ved mandatfordelingen mellom valgkretsene er antall manntallsførte i 
valgkretsen. Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt 
kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn.  


