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Sametingsvalget 2021 - Asker kommune 

Utlegging av manntall 
Valgstyret skal legge Sametingets valgmanntall for 2021 ut til offentlig ettersyn så snart 
det lar seg gjøre. Valgstyret plikter også å kunngjøre dette. 
 
Det følger imidlertid av forskrift om valg til Sametinget § 48 at i kommuner der lokale 
forhold tilsier det - kan kunngjøring i stedet skje i form av direkte meddelelse til hver 
enkelt stemmeberettiget. Denne direkte meddelelsen ivaretar kommunens plikt til 
kunngjøring. 
 
Samemanntallet for Asker til sametingsvalget vil ligge ute til offentlig ettersyn ved 
Asker sentrum (tidligere Servicetorget) og Sætre Innbyggertorg i slutten av juli/ 
begynnelsen av august måned. 
 
For å kunne stemme ved sametingsvalget i Asker 2021 - må du ha stemmerett og stå 
innført i Sametingets valgmanntall for Asker. Dersom du mener at du selv eller andre 
uriktig er blitt innført i eller utelatt fra samemanntallet kan du kreve at Sametinget retter 
opp feilen. 
 
Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes: 

 Sametinget, Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjok (samediggi@samediggi.no) 
tlf: 78 47 40 00. 

 Asker samevalgstyre, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken 
 
Valgmanntallet er knyttet opp mot folkeregisteret. Det er den folkeregistrerte adressen 
30. juni 2021 som registreres i valgmanntallet - og som brukes ved sametingsvalget 
2021. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er 
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mottatt i folkeregisteret innen denne datoen - vil du stå oppført i samemanntallet i den 
kommunen du har flyttet fra. 
 
Valgting - forhåndsstemmegivning 
I Asker er det mer enn 30 manntallsførte samer - hvilket betyr at det i tillegg til 
forhåndsstemmegivning ved de ordinære mottaksstedene - også vil bli tilrettelagt for 
valgting på valgdagen mandag 13. september. 
 
Skulle du være forhindret fra å forhåndsstemme i den ordinære forhåndsstemme-
perioden (10/8 - 10/9) - eller ikke møte opp på valgdagen - er det mulig tidligstemme 
fra tirsdag 1. juli ved Asker Innbyggerservice og Sætre Innbyggertorg (5. juli) i den 
ordinære åpningstiden. Kontakt Asker Innbyggerservice for mer informasjon -                
tlf 66 70 00 00 / innbyggerservice@asker.kommune.no 
 
Hva gjelder forhåndsstemmegivning vil det bli tilrettelagt for dette ved alle de ordinære 
mottaksstedene/institusjonene/ifm ambulerende mottak. Informasjon om steder og 
åpningstider med mer får du ved å kontakte Innbyggerservice - tlf 66 70 00 00 / 
innbyggerservice@asker.kommune.no  
 
Samevalgstyret besluttet i møte den 6. april 2021 - at det kun skal tilrettelegges for 
valgting på valgdagen i ett valglokale - stemmekrets 07 Vollen / Vollen ungdomsskole. 
 
Dette betyr at derom du ønsker å avgi en stemme til sametingsvalget på selve 
valgdagen så kan det kun gjøres i stemmekrets 07 Vollen. Du kan også avgi stemme 
til stortingsvalget i stemmekrets 07 Vollen selv om du er manntallsført i en annen krets. 
 
Ut ifra foreløpig manntall pr 13. april 2021 - så fremgår det at du er manntallsført i krets 
00 - STEMMEKRETS 
 
Det vil for øvrig komme ut et eget valgnummer av Askermagasinet i begynnelsen av 
august med informasjon om sametingsvalget og gjennomføringen av dette. 
 
Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføringen av sametingsvalget i Asker kan rettes 
til Rolf Brakstad / rolf.brakstad@asker.kommune.no / tlf 926 65 233 
 
For øvrig finnes det mere informasjon på: www.sametinget.no 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lene Conradi 
Leder samevalgstyret i Asker kommune 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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