
VALG TIL  
ÆLDRERÅDET

- OGSÅ DIT VALG!

Der er snart valg til ældrerådet  
– din stemme tæller!

HVoRfoR ER DET VIGTIGT,  
Du sTEmmER TIL 
ÆLDRERÅDsVALGET?

•  Jo flere der stemmer, des stærkere 
mandat giver du ældrerådet – og det 
giver mere respekt om ældrerådets 
arbejde

•  Din stemme kan sikre, at de rigtige 
personer bliver valgt

•  Ældrerådet bliver talerør for ALLE 
kommunens ældre

•  Ældrerådet er vagthund i forhold til 
kommunens politikere

Ældrerådet – et godt råd for dig  
i din kommune

Jernbane Alle 54, 3.th. 
2720 Vanløse  
Tlf. 38 77 01 60
info@danske-aeldreraad.dk
www.danske-aeldreraad.dk
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om ÆLDRERÅD

Folketinget har bestemt, at alle kom-
muner skal have et folkevalgt ældreråd

Ældrerådet har til opgave at holde 
løbende kontakt til ældre borgere i 
kommunen, så deres problemer, behov 
og ønsker bliver kendt af politikere og 
forvaltning

Ældrerådet arbejder for alle ældre i 
kommunen – både for dem der har 
behov for hjælp, og for dem der kan 
klare sig selv

Ældrerådet giver kommunens beslut-
ningstagere råd om f.eks. byggeri af 
plejeboliger, kvalitetsstandarder for 
hjemmehjælp og genoptræning,  
biblioteksvæsen, trafikplanlægning  
og kommunale budgetter

Ældrerådet giver gode råd

ÆLDRERÅDET

•  er valgt af og blandt kommunens 
borgere, der er fyldt 60 år 

•  er et valgt råd og ikke en pensionist-
organisation 

•  er partipolitisk neutralt og uafhæn-
gigt af alle organisationer

•  behandler ikke sager for enkelt 
personer

•  har tavshedspligt om kommunens  
interne sager

Ældrerådet er også dit råd

om VALGET

Du kan stemme og stille op til ældre-
rådet, hvis du har fast bopæl i kom-
munen og er fyldt 60 år på valg dagen

På kommunens hjemmeside kan du se, 
om du stadig kan nå at stille op som 
kandidat, hvordan du skal stemme  
– og meget mere

Kontakt dit ældreråd eller borger-
service, hvis du vil vide mere om valget

Ældrerådet og kommunalbestyrelsen 
har i fællesskab fastsat regler for valget 
og antal medlemmer i ældrerådet

Ældrerådet vil gerne have dig med  
– bare du er fyldt 60 år

 

ÆLDRERÅDETs opGAVER

•  medvirker aktivt i udformning af 
kommunens ældrepolitik 

•  rådgiver og styrker politikernes 
beslutningsgrundlag 

• deltager i høringer og dialogmøder 

•  kommer med ideer til politikere og 
forvaltning

•  formidler viden til politikere og  
forvaltning om ældres vilkår i  
kommunen 

Kontakt ældrerådet i din kommune  
– find linket på kommunens hjemmeside


