
Der skal holdes valg til ældreråd i omkring 85 kommuner i 

2021, og mange af disse valg afvikles i forbindelse med 

kommunalvalget i november. For halvdelen af de nuværen-

de ældrerådsformænd er det det første valg, der skal forbe-

redes. 

39 ældreråd afviklede i 2017 valgene som fremmødevalg 

samme dag som valg til kommunalbestyrelse, en valgform 

som Danske Ældreråd arbejder for, skal blive mere udbredt 

ved valget i 2021.  Erfaringen fra mange år viser, at netop 

fremmødevalg giver den højeste stemmeprocent og der-

med rådet det stærkeste mandat og legitimitet. For de æld-

reråd, der holdt fremmødevalg, var den gennemsnitlige 

stemmeprocent 63,8 ved det seneste valg, mens den for 

alle valgformer var 50,8 - så der er mange stemmer at hen-

te ved fremmødevalg. 

Planlægning af valget er en lang række af drøftelser og 

beslutninger. Til det forberedende arbejde hører beslutning 

om valgform(er), nedsættelse af valgbestyrelse, et tæt sam-

arbejde med forvaltning og politikere om informationsopga-

ven og endelig den praktiske afvikling af valget.   

I månederne op til valget har rådene en stor opgave med at 

informere om, hvordan borgere kan stille op som kandidat, 

med at rekruttere egnede kandidater og fortælle om ram-

mer og regler for rådets arbejde, med at informere stemme-

berettigede om valget og opfordre flest muligt til at stemme. 

 
Efter valget skal rådet konstituere sig, der skal sikres en 

overlevering fra det afgående råd og etableres et samarbej-

de med forvaltning og politikere i kommunen. 

 
På temadagen behandles ovenstående emner med bag-

grund i lovgivning, vejledning, Danske Ældreråds undersø-

gelser og erfaringer samt overvejelser fra henholdsvis en 

ældrerådsformands og en kommunalt ansat, der begge har 

gennemført mindst ét valg. Dagen veksler mellem oplæg, 

spørgsmål og korte drøftelser. 

Temadagen afsluttes med fokus på, hvad coronavirus har 

betydet for kommunal ledelse på ældreområdet og for æld-

reråd.  

Hvad har vi lært, hvilke nye løsninger er fundet på kendte 

velfærdsopgaver, og hvilke spændende samarbejder er 

indledt? Kort sagt: Hvilke aftryk har coronaen afsat på æl-

dreomsorg og frivilligt ældrearbejde, herunder ældrerådsar-

bejde? 

Temadage, efterår 2020 

Tid og sted 

 

De fem temadage afholdes kl. 9.00 – 15.30: 

 

 Mandag d.  5. oktober 2020 

BDO Lounge, Tinghallen, Tingvej 7, 2. sal tv, Viborg 

 Tirsdag d.  6. oktober 2020 

Hotel Park, Viaduktvej 28, Middelfart 

 Torsdag d.  8. oktober 2020 

Søparken, Søparken 1, Aabybro 

 Mandag d. 19. oktober 2020 

Theilgaard, Theilgaards Torv 6, Køge 

 Tirsdag d.  20. oktober 2020 

Matrikel 1, Gammel Strand 28, København K 

 

Målgruppe for temadagen er medlemmer af ældreråd,  

rådenes sekretærer og valgansvarlige i kommunerne. 

 

Tilmeldingsfrist er 14. september til de tre første temadage 

og 21. september til de to sidste temadage.  

Vi beklager den tidlige tilmeldingsfrist, men det er af 

hensyn til evt. aflysning og afmelding til kursussted. 

 

Danske Ældreråd er i tæt dialog med kursusstederne om 

sundhedsfaglige restriktioner for, at vores deltagere kan 

føle sig sikre. Det kan derfor blive nødvendigt med 

deltagerbegrænsning. 

Temadag i København med fokus på valg til ældreråd  

og kommunale erfaringer med COVID-19  

Ældrerådsvalg  

- forberedelse, gennemførelse og overdragelse 
Hvilke erfaringer og refleksioner har COVID-19 
bragt i kommunerne? 



 

 

 

Fra kl. 09.00 Kaffe og brød 

09.30 - 09.35 Velkommen 

09.35 - 10.15 Regler for valg til ældreråd og forskellige valgtyper 

Hvilke regler gælder for valg til ældreråd? 

Hvordan er opgaver og beslutninger fordelt mellem myndigheder og råd? 

Valgtyper og stemmeprocenter – ulemper og fordele 

Omkostninger ved forskellige valgtyper 

Hvordan kan ældrerådet påvirke kommunale beslutningstagere til en ændret valgtype? 

Trine Toftgaard Lund, sekretariatschef, Danske Ældreråd 

10.15 - 10.30 Strække ben-pause 

10.30 - 11.10 Uden kandidater - intet valg, uden oplysning af borgere - ingen stemmer, planlægning af  

valgforløbet fra a til z 

Valgudvalg – hvem deltager og hvornår nedsættes udvalget? 

Hvilke udfordringer er der ved rekruttering af kandidater, og hvem har ansvar for, at der rekrutteres nok 

kandidater til valget? 

Hvordan arbejdes med oplysning om ældrerådsvalg ift. borgerne? 

Hvordan kan valgdeltagelsen højnes – samarbejde med pensionistorganisationer 

Annoncering af valg – hvor, hvornår og hvordan? 

Forslag til køreplan for ældrerådsvalg 

Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent, Danske Ældreråd 

11.10 - 11.20 Strække ben-pause 

11.20 - 12.00 Praksiserfaringer og gode råd til det kommende ældrerådsvalg  

Konkrete erfaringer med at forberede og afvikle valg som fremmøde- og/eller brevvalg.  

Hvordan sikres en god overlevering fra afgående råd til nyvalgt råd? 

Hvordan komme godt i gang i samarbejdet mellem råd, forvaltning og politikere?  

Bente Clausen, ældrerådsformand, Albertslund Kommune  
Lone Kreutzmann, sekretær, Albertslund Kommune 

12.00 - 12.45 Frokost 

12.45 - 13.30  Spørgsmål og erfaringsdeling deltagere og oplægsholdere imellem  

13.30 - 13.45 Kaffepause 

13.45 - 14.30 Midt i en pandemi ved navn corona 

Hvad har vi som offentlig myndighed lært af COVID-19 i omlægning af indsatser i ældresektoren? 

Hvilke refleksioner har vi gjort i forhold til borgere og medarbejdere, og hvilke initiativer planlægges 

fremadrettet? 

Hvordan har det påvirket borgerne, at de blev afskåret fra fællesskab under COVID-19? 

Britt Bergstedt, centerchef i center for Sundhed og Velfærd, Glostrup kommune  

14.30 - 15.00 Spørgsmål og erfaringsdeling deltagere og oplægsholder imellem, med udgangspunkt i  

ældrerådenes erfaringer 

15.00 - 15.10 Afrunding og tak for i dag 

Program 


