DANSKE ÆLDRERÅD indbyder medlemmer af ældre-/seniorråd og rådets sekretær til
temadag med fokus på:

Ældrerådsvalg
DANSKE ÆLDRERÅD arbejder for, at valg til ældre-/seniorråd får så høj en stemmeprocent som muligt.
Det giver ældre-/seniorråd det stærkeste mandat og skaber legitimitet til rådets arbejde. De fleste ældre- og
seniorråd holder valg i 2017. DANSKE ÆLDRERÅD har undersøgt og sammenlignet stemmetal ved de
seneste ældrerådsvalg, hvor mange af rådene fastholdt eller forøgede gode stemmeprocenter fra forrige
valg. Dem lærer vi af på temadagen.
Nogle kommuner aflyste valget på grund af for få kandidater. DANSKE ÆLDRERÅD har også undersøgt
årsager hertil, og på temadagen belyses og drøftes disse.
Ældre-/ seniorrådets valgudvalg skal snart nedsættes og etablere samarbejdet med forvaltning og politikere
om informationsopgaven og den praktiske afvikling af valget. Temadagen bruges til at udveksle viden om,
hvordan det gode samarbejde i kommunen opbygges, og hvordan samarbejdet kan understøtte rekruttering
af mange egnede kandidater.
I månederne op til valget har ældre- og seniorråd en stor opgave med at informere stemmeberettigede
borgere om, hvordan de kan stille op som kandidater samt opfordre dem til at stemme ved valget. En
kommunalt ansat valgstyrer deler sine erfaringer om bl.a. samarbejde med ældre-/seniorrådet og
afviklingen af et fremmødevalg med deltagerne på temadagen.
På temadagen får deltagerne viden om:
 planlægning og afvikling af ældrerådsvalg – regler, vilkår og forløb
 hvordan opgaven med at opstille mange kandidater til ældre-/seniorrådet kan løses
 forvaltningens opgaver ved valget og samarbejdet med ældre-/seniorråd
 fordele og ulemper ved forskellige valgformer
 eksempler på køreplan og økonomi for valg til ældre-/seniorråd.
Dagen er tilrettelagt med henblik på høj grad af deltageraktivitet. Programmet veksler mellem formidling i
plenum og drøftelser med deltagere fra eget ældre-/seniorråd efterfulgt af fælles udveksling af de bedste
ideer, råd og erfaringer. Medbring gerne egen vedtægt og egne valgregler.

Temadagene afholdes:
3. okt.

Skydepavillonen, Sdr. Skovvej 30, 9000 Aalborg

5. okt.

Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1, 5500 Middelfart

6. okt.

Tinghallen, Viborg, Tingvej 2, 8800 Viborg

10. okt.

Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød

12. okt.

Danhostel Næstved, Præstøvej 65, 4700 Næstved.

Tilmeldingsfrist
Søndag d. 18. september for deltagelse i Jylland og på Fyn.
Søndag d. 25. september for deltagelse på Sjælland.
Elektronisk tilmelding via hjemmesiden,
www.danske-aeldreraad.dk

Program
08.45 – 09.00

Morgenkaffe/the med brød

09.00 – 09.05

Velkomst og indledning til dagens emne
v/bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD

09.05 – 10.00

Oplæg: Overblik over regler for valg til ældre-/seniorråd
- Hvilke regler gælder for valg til ældre-/seniorråd?
- Hvordan er opgaver og beslutninger fordelt mellem myndigheder og råd?
v/Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD

10.00 – 10.15

Pause

10.15 – 10.45

Oplæg: Uden kandidater - intet valg
- Rekruttering af kandidater – ældre-/seniorrådets ansvar?
- Hvorfor er opstilling af mange kandidater vigtigt?
- Hvilke udfordringer er der ved rekruttering af kandidater?
- Hvornår inddrages pensionistorganisationer i forberedelser af valg?
v/Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD

10.45 – 11.05

Kort intern drøftelse i rådet efterfulgt af videndeling i plenum.

11.05 – 11.40

Oplæg: Hvilke fordele og ulemper har forskellige valgtyper?
- Gennemgang af fem valgtyper.
- Stemmeprocent for forskellige valgtyper.
- Hvordan kan valgdeltagelsen også højnes?
- Hvilke omkostninger indgår til de forskellige typer af valg?
- Afstemning og opstilling i valgområder – fordele og ulemper.
- Hvordan ændrer ældre-/seniorrådet valgtype og valgområder?
v/Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD

11.40 – 12.00

Kort intern drøftelse i rådet efterfulgt af spørgsmål og videndeling i plenum.

12.00 – 13.00

Frokost med 1 øl eller vand

13.00 – 14.00

Oplæg: Erfaringer fra en kommunal valgstyrer ved ældre-/seniorrådsvalget
Med fokus på:
- samarbejdet mellem råd, forvaltning og evt. politikere
- de praktiske spørgsmål, og
- afvikling af valget.
v/ - Se listen med oplægsholdere nedenfor

14.00 – 14.15

Kaffe og kage

14.15 – 14.55

Oplæg: Planlægning af valgforløbet fra A til Z
- Præsentation af en køreplan for et ældre-/seniorrådsvalg.
- Valgudvalg - hvem deltager, og hvornår nedsættes det?
- Fordeling af øvrige arbejdsopgaver i ældre-/seniorrådet.
- Annoncering af valget – hvor, hvornår og hvordan?
- DANSKE ÆLDRERÅDs redskaber og anbefalinger.
- Hvad kan DANSKE ÆLDRERÅD gøre yderligere for at støtte op om valget?
v/Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD

14.55 – 15.20

Kort intern drøftelse i rådet efterfulgt af spørgsmål og videndeling i plenum.

15.20 – 15.30

Afslutning
v/ bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD

Om oplægsholderne:
Som oplægsholder medvirker en kommunal valgstyrer, der har erfaring med at gennemføre et
ældrerådsvalg:
I Aalborg medvirker Bolette Toft fra Rebild Kommune,
i Middelfart medvirker Lene Wiltoft fra Assens Kommune,
i Viborg medvirker Morten Hulkær Kristensen fra Skanderborg Kommune,
i Allerød medvirker Kirsten Kaarsberg fra Frederikssund Kommune,
i Næstved medvirker Palle Kristensen fra Holbæk Kommune.
Dorthe Neergaard, cand. jur., ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅD medvirker som oplægsholder
på samtlige temadage.
Et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse medvirker som mødeleder på temadagen.

Praktiske oplysninger:
Pris: Medlemmer af ældre- og seniorråd samt rådenes sekretærer: kr. 850,Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt
deltagermappe.
Temadagene holdes følgende steder:
3. okt.

Skydepavillonen, Sdr. Skovvej 30, 9000 Aalborg, Tlf. 98 12 01 02

5. okt.

Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1, 5500 Middelfart

6. okt.

Tinghallen, Viborg, Tingvej 2, 8800 Viborg, Tlf. 2160 3768

10. okt.

Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, Tlf. 4813 0240

12. okt.

Danhostel Næstved, Præstøvej 65, 4700 Næstved, Tlf. 5572 2091.

Tilmeldingsfrist:
Søndag d. 18. september for deltagelse i Jylland og Fyn.
Søndag d. 25. september for deltagelse på Sjælland.
Elektronisk tilmelding via hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk

Bekræftelse: Efter tilmeldingsfristens udløb sendes bekræftelse til deltagerens oplyste mailadresse.
Betaling: Faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb.
Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt. Afmelding er vederlagsfri indtil 14 dage før temadagens start. Ved
afmelding senere end 14 dage før temadagen refunderes 75 % af deltagerprisen. Hvis afmelding sker
senere end syv dage inden temadagen afholdes, betales hele deltagerprisen. Ældre-/seniorrådet kan dog
altid sende en anden deltager end den tilmeldte.

