Nye regler for valg indført ved lovændringen i 2010.
Med ændringen af Retssikkerhedsloven §§ 30-33 og den efterfølgende nye vejledning om
ældreråd fra Socialministeriet, blev følgende forhold vedrørende valg til ældrerådet
ændret:
1. Der er ikke krav om, at hvert ældrerådsmedlem har en valgt stedfortræder.
2. Kommunalbestyrelsen fastsætter det samlede antal stedfortrædere.
3. Hvis Ældrerådsvalget aflyses, kræves det, at
o der ikke er kandidater nok i forhold til vedtægtens eller lovens minimumskrav,
o kommunalbestyrelsen har gjort en indsats for at skaffe kandidater,
o aflysningen sker i samråd med ældrerådet,
o aflysningen sker fire uger før valget.
4. Socialministeren kan dispensere fra alle lovens krav, når det vurderes tvingende
nødvendigt grundet utilsigtede situationer, som bevirker, at loven ikke kan overholdes.
5. * Valg til ældreråd kan holdes i det samme lokale som valg til kommunal- og
regionsvalg. Ældrerådsvalget må ikke være til gene for øvrige valg.
* Note til 5.
Kan ældrerådsvalg finde sted i de samme lokaler som kommunal- og regionsvalg?
I udgangspunktet kan det lade sig gøre, men så vidt det er muligt skal ældrerådsvalg foregå
lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget. Der er intet forbud mod det, hverken i
Indenrigsministeriets vejledning nr. 70 af 21/8 2009 eller i Socialministeriets vejledning nr. 40 af
11/5 2011, punkt 9 om emnet. Det er kommunalbestyrelsens beslutning. Det kræves, at
ældrerådsvalget kan afvikles uden at genere øvrige valghandlinger.
Efter den seneste ændring af Socialministeriets vejledning om ældreråd, nemlig nr. 40 af 11. maj
2011, er det (ikke længere) forbudt at afholde valg til ældreråd i de samme lokaler som benyttes til
et kommunalvalg/regionalvalg eller folketingsvalg. Det fremgår af ministeriets vejledning i punkt 9.
De to ministerielle vejledninger har stort set den samme ordlyd om emnet, og nedenfor citeres
Indenrigsministeriets vejledning nr. 70 af 21/08/2009
7.7. Andre afstemninger samtidig med valg
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der i forbindelse med valget skal afholdes en særlig lokal
afstemning. En forudsætning herfor er, at den lokale afstemning tilrettelægges på en sådan måde,
at den lokale afstemning foregår tydeligt og klart adskilt fra kommunal- og regionalvalget, herunder
med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med
særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Den lokale afstemning skal herudover
tilrettelægges på en måde, så den ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme

ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan, at
kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til den lokale afstemning.

