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Informasjon om

Stortings- og sametingsvalget 2021
Mandag 13. september 2021
er det stortingsvalg
Folldal har i tillegg valg søndag 12. september 2021.
Står du i manntallet?
For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en
annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021,
står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra og skal stemme der.
Så snart det lar seg gjøre etter 30.juni, blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn ved
kommunens servicekontor samt på biblioteket. Der kan du ta kontakt og undersøke om du
står i manntallet. Utfyllende informasjon finnes også på kommunens hjemmesider.
Ordinær forhåndsstemming og tidligstemming
Ordinær forhåndsstemmegiving starter tirsdag 10. august og avsluttes fredag 10. september. I
denne perioden kan forhåndsstemme avgis på kommunens servicekontor alle hverdager mellom kl
09.00-14.30. Dersom du stemmer i annen kommune enn der du er folkeregistrert, er du selv
ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide. Har du
forhåndsstemt, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme
flere ganger. Ta med godkjent legitimasjon og valgkort.
Dersom du vet at du ikke får mulighet til å stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på
valgdagen, kan du fra torsdag 1. juli henvende deg til kommunen og avtale tid og sted for å
avgi stemme, såkalt tidligstemme. Ta med valgkort og godkjent legitimasjon. Har du
spørsmål, se også www.valg.no eller www.folldal.kommune.no

Forhåndsstemmer mottas på følgende steder:
Kommunehuset Nyberg (servicekontoret): fra tirsdag 10. august til og med fredag 10.
september alle hverdager kl 09.00-14.30.
Folldal Bo- og servicesenter med tilliggende omsorgs-/pensjonistleiligheter:
torsdag 9. september kl 10.00-13.00.
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Ambulerende stemmegivning (avgir stemme hjemme):
Stemmeberettigede som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det
avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder
seg. Siste frist for å søke om ambulerende stemmegivning er fredag 10. september kl 10.00.
Det er tilstrekkelig med muntlig henvendelse.
Valgting
På valgdagene søndag 12. og mandag 13. september kan du kun stemme i den
kommunen du er manntallsført. Manntallet er produsert på bakgrunn av hvor du er
registrert som bosatt den 30. juni i 2021.
I Folldal er det én stemmekrets og ett stemmelokale: Folldal Flerbrukshus.
Stemmelokalet er åpent:
søndag 12. september fra kl. 13.00 til 16.00 og
mandag 13. september fra kl. 09.00 til kl. 18.00
Ta med valgkort, det forenkler registreringen, og det går raskere for deg å stemme.
Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av
valgfunksjonærene.
Sametingsvalget
For å avgi stemme til Sametinget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. I Folldal
som har færre enn 30 personer registrert i Sametingets valgmanntall, er det kun mulig å
forhåndsstemme.
Spesielle hensyn i forhold til Covid-19
Velgere som er i isolasjon skal stemme hjemmefra. Frist for å søke om ambulerende
stemmegivning for disse velgerne er mandag 13. september kl 10.00. Det er tilstrekkelig
med muntlig henvendelse. Ta kontakt med kommunen på telefon 62491000.
Velgere som er i karantene skal ikke stemme i ordinært valglokale, men i mobilt mottak. Ta
kontakt med kommunen på telefon 62491000.
Vi følger smittevernreglene så det er trygt å avgi stemme.
Husk at du må ha godkjent legitimasjon for å stemme!
Har du spørsmål, se også www.valg.no eller www.folldal.kommune.no. Du kan også kontakte
kommunen på telefon 62491000.

Folldal kommune
Tlf 62491000
www.folldal.kommune.no
Besøksadresse: Gruvvegen 7, 2580 Folldal
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