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BESLUTNINGSTEMA
Ifølge samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd skal
ældrerådsvalg afvikles via brevafstemning.
Grundet de stigende portopriser har forvaltningen undersøgt udgiftsniveauet for
afholdelse af ældrerådsvalg.
Der opstilles to modeller for afvikling af ældrerådsvalg, model A med afholdelse af
ældrerådsvalg samtidig med kommunal og regionrådsvalg, og model B med
ældrerådsvalg som brevstemmevalg. Begge modeller kan afholdes indenfor det afsatte
budget.
INDSTILLING
Børn og Velfærd og Økonomi og Stabe indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at
anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at udvalget godkender at ældrerådsvalg fremover afvikles samtidig med
Kommunal- og regionrådsvalg.
2. at udvalget godkender forvaltningens forslag om, at Ældrerådet selv udpeger 24
valgtilforordnede til ældrerådsvalget, såfremt at ældrerådsvalg fremover afvikles
samtidig med Kommunal- og regionrådsvalg.
3. at udvalget godkender forslag til vedtægtsændring om valg i samarbejdsaftalen
med Ældrerådet samt forslag til overgangsordning for det siddende Ældreråd,
såfremt ældrerådsvalg fremover afvikles samtidig med Kommunal- og
regionrådsvalg
4. at Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Ældrerådsvalg samtidig med kommunal- og regionrådsvalg
Ifølge samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd skal
ældrerådsvalg afvikles via brevafstemning.
Børne og Velfærd har i lyset af de stigende portopriser i den nye postlov, i samarbejde
med Borgerservice, IT- og digitaliseringsafdelingen og Borgmesterkontorets
valgsekretariat, undersøgt mulighederne for at afholde ældrerådsvalget samtidig med
kommunal- og regionrådsvalget.
Der er derfor indhentet tilbud fra henholdsvis KMD og PostNord Danmark i forbindelse
med undersøgelse af udgiftsniveauet for de to modeller. Tilbuddene er indhentet med
baggrund i, at den stemmeberettigede målgruppe (+60 år bosat i Hvidovre Kommune) i
2017 udgør ca. 12.000 borgere, og at ældrerådsvalget afvikles samtidig med kommunal-
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og regionrådsvalget, dog ikke med digitale valglister. Der er i budget 2017 afsat i alt
250.000 kr. til afholdelse af ældrerådsvalg.
Da Ældrerådet er upartiske har kommunen en oplysningsforpligtigelse i forbindelse med
afholdelse af ældrerådsvalg, både i forhold til rekruttering af kandidater og i forhold til
information om opstillede kandidater. Der er derfor indlagt en budgetpost i begge
modeller, der vedrører annoncering og information om ældrerådsvalget.
Afholdelse af ældrerådsvalg samtidig med kommunal- og regionrådsvalg
Afholdelse af ældrerådsvalg med kommunal- og regionrådsvalg vil koste følgende:






Valgbøger, valgdistriktslister og udsendelse af valgkort: 163.000 kr.
Indkøb af ekstra stemmeurner mv.: 12.000 kr.
Diæt og forplejning til 24 valgtilforordnede: 30.000 kr.
Annoncering i forbindelse med ældrerådsvalget: 20.000 kr.
Stemmesedler ( fra eget trykkeri): 2.000 kr.

I forhold til udpegning af valg tilforordnede foreslår forvaltningen, at Ældrerådet er
ansvarlige for udpegning af 24 valgtilforordnede, til bemanding af ældrerådsvalget i de
otte valgdistrikter.
Samlet pris for afholdelse af ældrerådsvalg samtidig med kommunal- og regionrådsvalg
er 227.000 kr.
Afholdelse af ældrerådsvalg som brevstemmevalg (nuværende valgmetode)
Sidste ældrerådsvalg blev afholdt i 2014 som traditionelt brevstemmevalg, hvor
målgruppen fik fremsendt valgbrev med kandidatorientering, stemmeseddel,
stemmekuvert og frankeret returkuvert. Der var i 2014 afsat 245.000 kr. til valget, og
der var et mindreforbrug på valgkontoen på 100.000 kr. idet stemmeprocenten kun
nåede 40 %.
En gennemførelse af brevstemmevalg i 2017 vil koste følgende:





Udsendelse af stemmemateriale (porto): 65.400 kr.
Retur besvarelser (v. stemmeprocent på 60): 72.000 kr.
Trykning og kuvertering af stemmemateriale: 60.000 kr.
Annoncering i forbindelse med ældrerådsvalget: 20.000 kr.

Prisoverslaget er indhentet under forudsætning af, at der sendes ud via erhvervspost
aftale (C-post), og efter de gældende portotakster. Prisforskellen mellem udsendelse og
returporto skyldes, at returbrevene ikke kan planlægges i driften hos PostNord, på
samme måde som udsendelsesbrevene kan. Der tages forbehold for eventuelle
ændringer af postlovens takstbestemmelser.
Samlet pris for afholdelse af ældrerådsvalg som brevstemmevalg er 217.400 kr.
Vedtægtsændringer i samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre
Ældreråd
Hvis det vedtages, at ældrerådsvalg fremover afvikles samtidig med Kommunal- og
regionrådsvalg, vil det kræve vedtægtsændringer i samarbejdsaftalen mellem Hvidovre
Kommune og Hvidovre Ældreråd.
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Hvidovre Ældreråd ser gerne afvikling af valgene samtidig, idet det vil styrke den
demokratiske proces. Ved afholdelse af de sidste to brevstemmevalg i til Ældrerådet i
Hvidovre, har stemmeprocenten ligget på ca. 40 %. En undersøgelse fra Danske
Ældreråd peger på, at stemmeprocenten gennemsnitlig steg til 71,4 %, i de 21
kommuner, der i 2013 afholdte ældrerådsvalg samtidig med kommunal- og
regionrådsvalget.
Såfremt en sammenføring vedtages, vil det kræve vedtægtsændringer i
Samarbejdsaftalens § 6, således at § 6 stk. 1-7 tilrettes til at valget gennemføres
samtidig med afholdelse af kommunal og regionrådsvalg.
Derudover tilrettes aftalen i forhold til Ældrerådets funktionsperiode, og udpegelse af
valgtilforordnede. Den nuværende valgperiode for det siddende Ældreråd vil blive
afkortet, idet nuværende Ældreråd er valgt til udgangen af april 2018. Sammenføres
ældrerådsvalget med kommunal- og regionrådsvalget kan Ældrerådet fremadrettet
træde i funktion 1. januar, året efter afholdelse af kommunal- og regionrådsvalg, og
funktionsperioden vil følge kommunalbestyrelsens.
Forslag til vedtægtsændringer kan ses i bilag 2.
Såfremt ældrerådsvalg fremover afvikles samtidig med Kommunal- og regionrådsvalg,
foreslår Børn og Velfærd, at der vedtages en overgangsordning for det siddende
Ældreråd, så det nuværende Ældreråds funktionsperiode udløber 31. januar 2018. Det
nyvalgte Ældreråd træder i funktion pr. 1. februar 2018. Herved afkortes det siddende
Ældreråds valgperiode med tre måneder.
RETSGRUNDLAG
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33 samt Vejledning
om Ældreråd, VEJ nr. 40 af 11/05/2011
POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER
Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd, godkendt af
Komunalbestyrelsen d. 25. august 2015.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der er i budget 2017 afsat i alt 250.000 kr. til afholdelse af ældrerådsvalg via
brevafstemning.

Ældrerådsvalg samtidig
med kommunal- og
regionrådsvalg
Ældrerådsvalg som
brevstemmevalg

Udgift ved valg af model
227.000 kr.

Mindreudgift
23.000 kr.

217.400 kr.

32.600 kr.

Såfremt det godkendes, at ældrerådsvalg afvikles samtidig med Kommunal- og
Regionrådsvalg, tilgår besparelsen kassebeholdningen, når udgifterne efter valget er
opgjort.
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BILAG:
1 Åben
2

Åben

Bilag 1 Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Ældreråd og
Hvidovre Kommune_gyldig pr. 25.8.2015.pdf
Bilag 2 Forslag til vedtægtsændinger hvis Model A vedtages.pdf
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