Referat fra møde i Valgbestyrelsen
Evaluering af Ældrerådsvalget 2009 i Rebild Kommune
Deltagere:

Pernille Bay Pedersen; Jette Gaarde, Kaj Sivertsen; Poul E.
Jensen, Bolette Toft.

Afbud:

Kaj Jørgensen

Referent:

Bolette Toft

Mødedato:

16. december 2009 i Nørager, mødelokale 1

Referat
Møder i
Valgbestyrelsen

Ældrerådet udgør valgbestyrelsen, sammen med en medarbejder fra
kommunen. Ældrerådets formand er formand for valgbestyrelsen. Til
valgbestyrelsen har Ældrerådet udpeget Jette Gaarde, Poul E. Jensen,
Karl Sivertsen og Kaj Jørgensen. Herudover deltager Finn Bernhard,
Pernille Bay Pedersen og Bolette Toft fra administrationen.
Der har været afholdt følgende møder i valgbestyrelsen:
Tirsdag den 14. april 2009
Torsdag den 2. juli 2009
Onsdag den 19. august 2009
Mandag den 14. september 2009
Tirsdag den 10. november 2009.
(Infomøde vedr. valget for valgformænd ved de 11 valgsteder).
Valgbestyrelsen anbefaler, at der vælges en formand for valgbestyrelsen.
Der skal være en koordinator, der har kendskab til de praktiske ting
vedr.valghandlingen, som samler trådene.

Skriftlig
information/

Annoncer:
2. september 2009: Annonce i de 3 lokalaviser.
9. september 2009 - Annonce i de 3 lokalaviser.
22. september 2009.
4. november og 11. november 2009 (Annonce med fotos af
kandidaterne)
Anden skriftlig information:
Plakaterne med fotos af kandidaterne var en god idé. Ved alle valgsteder
blev de hængt op i stemmeboksene, samt uden for afstemningsstedet.
Der er dog et ønske om, at plakaterne gerne må være større.

Valghandling på
ældrecentrene

I Gl. Nørager Kommune (Nørager Ældrecenter; Haversdal og Engparken)
fungerede valghandlingen på ældrecentrene/indsamling af brevstemmer
lige efter bogen.
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De af beboerne, som havde ønsket at brevstemme til Kommunal- og
Regionsrådsvalg afgav deres brevstemme hertil. Herefter var der
mulighed for at afgive brevstemme til Ældrerådsvalget.
Indsamlingen af brevstemmer foregik om formiddagen, hvilket også var
en succes.
Nørager Ældrecenter havde afsat et lokale, hvor beboerne kunne gå hen
og brevstemme. En fra personalet fulgte beboerne derhen og sørgede
for, at der var et jævnt flow til ”valglokalet”. Det fungerede godt for
såvel beboerne som for de personer, der samlede brevstemmerne ind.
Rent tidsmæssigt tog det 30 minutter trods det faktum, at mange af
beboerne ønskede at brevstemme.
Alt i alt en god proces, som kan anvendes andre steder.
Bl.a. på Mastruplund fungerede indsamlingen af brevstemmer ikke
optimalt. Der er efterfølgende såvel personale som pårørende til
beboere, der kan fortælle, at der er nogle af beboerne, som gerne ville
have afgivet deres stemme, men ikke fik mulighed herfor.
Stemmesedler

Antallet af trykte stemmesedler stemte ikke overens med det antal som
stod på bundtet.
Stemmesedlerne var svære at skille ad.
Stemmesedlerne (A5) var for små, skriften for lille og baggrundsfarven
var ikke god.
Stemmesedlerne skal mindst have A4 størrelse.
Der var stor utilfredshed med, at der kun blev udleveret 100
stemmesedler til Veggerby valgkreds. Der var 127 stemmeberettigede
vælgere. Med den høje stemmeprocent i Veggerby var det nødvendigt, at
køre til Suldrup efter flere stemmesedler for at være på den sikre side.

Stemmebokse

Pernille Bay Petersen orienterede om, at der ved næste Ældrerådsvalg
skal være en stemmeboks mere i Støvring. Der blev observeret en lang
kø ved afstemningsstedet.

Tilforordnede

Der skal være en tilforordnet mere i Skørping, således at der
fremadrettet er 5 tilforordnede.

Skilte

Pernille Bay Petersen havde observeret, at skiltene blev anvendt forkert
ved nogle af valgstederne.

Økonomi
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Udgifter til
Leje af Kulturstationen til det endelige
informations/opstillingsmøde

Kr.

Forplejning til Informations/opstillingsmøde på
Kulturstationen1
11 stemmebokse a´4.000 kr. pr. stk.

2.675

400

44.000

Kage (købt ved bager) og kaffe til 60 personer

2

Diæt2 til 44 valgtilforordnede a´750, - kr.

33.000

Forplejning til 44 valgtilforordnede a´ 175 kr.

7.700

Samlet udgift for Kommunalvalg/Ældrerådsvalg mhp.
opstilling/oprydning i forbindelse med valget3

33.000

Udskrivning af valgkort & valglister4

41.000

Annoncer i de 3 lokalaviser

13.804

Løn til administrativt personale i forbindelse med at borgerne
kan afgive brevstemmer de sidste 3 lørdage inden valget, og
optælling af stemmer.

Ikke indregnet

Samlede udgifter i alt

175.579
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$4, STK. 5 I VEDTÆFGTER FOR Ældreråd Rebild Kommune. ”Medlemmer af
Ældrerådet får udbetalt diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
og udgiftsgodtgørelse efter $16 i lov om Kommunernes styrelse i forbindelse med
deltagelse i ældrerådets møder”.
3
Materielgården står for opstilling og oprydning i forbindelse med Kommunalvalg og
Ældrerådsvalg.
4
Udgangspunkt for beregning Folketingsvalg/EU-valg. Pris 353.000 kr. for begge
valg. 1 valg 175.000 kr./28.000 kr. (borgere i Rebild Kommune) = 6,25 *6500 +60borgere = 40.625 kr.
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