
Ældrerådsvalg
Fremmødevalg samtidig med valg til 

kommunalbestyrelsen og regionsrådet



Valgbestyrelse      

• Nedsættes i januar
6 medlemmer i alt

2 fra ældrerådet, så vidt muligt 2, der ikke genopstiller

2 fra frivillige organisationer

2 fra forvaltningen



Valgbestyrelsen

• Tager stilling til valgform

• Hos os fremmødevalg med mulighed for at brevstemme eller stemme hjemme på samme 
vilkår som til kommunalbestyrelsen



Rekruttering af kandidater

• Der skrives i vores blad 60+

• Annonceres efter kandidater på vores hjemmeside og kommunens hjemmeside

• Annonceres i lokalavisen

• Ældrerådet holder informationsmøde

• Udformer folder omkring ældrerådsarbejdet til uddeling

• Ældrerådet er synlige ved forskellige arrangementer i byen, hvor folder kan uddeles



Synliggørelse af at ældrerådsvalget holdes samtidig 
med valg til kommunalbestyrelsen og valg til 
regionsrådet

• Valgbestyrelsen sørger for annonce i lokalavisen

• Der er annonce på ældrerådets hjemmeside og på kommunens 
hjemmeside

• Ældrerådet skriver i bladet 60+



Frist for opstilling af kandidater

• Borgere, der ønsker at opstille til ældrerådet, henvender sig til 
valgbestyrelsen-

• Der sendes ”tilmelding til ældrerådsvalg 2021”

• Frist for tilmelding er midt september



Der udarbejdes præsentationsmateriale

• Foto af alle kandidater

• Alle kandidater får lov at præsentere sig ud fra 3 spørgsmål

• 1 Hvorfor skal man som 60+er stemme til ældrerådet?

• 2          Hvad trænger til mere opmærksomhed?

• 3          Hvad er et godt ældreliv for dig?



Hvor præsenteres?

Billeder + svarene på de tre spørgsmål kommer i lokalavisen under kommunens sider

3 kandidater hver uge i ugerne op til valget

Billeder + begrundelsen for ønsket om at deltage i ældrerådsarbejdet kommer i særlig 
brochure. 



Praktiske foranstaltninger

stemmesedler

Brevstemmer hvis man ikke er hjemme på valgdagen

Brevstemme i hjemmet

Stemmebokse på valgstederne

Koordinering af transport til valgstedet



Tilforordnede ved valget

Der udvælges tilforordnede til valgstederne gerne med et par stedfortrædere

Rollefordelig af tilforordnede

Undervisning af tilforordnede ( På et møde inden valgdagen)



På selve valgdagen

Særligt lokale eller adskilt fra kommunalvalget, hvis samme lokale

Blyanter

Stemmesedler

Planche med billede og navn på de opstillede

Aftale omkring forplejning, hvem går hvornår



Optælling af stemmer



Præsentation af det nye ældreråd

Det nye ældreråd præsenteres i vores lokalavis

På kommunens hjemmeside

På ældrerådets hjemmeside

I vores blad 60+, når det udkommer



Introduktion af ældrerådsarbejdet

Forvaltningen indkalder til konstituerende møde senest 4 uger efter valget

Forvaltningen fortæller om lovgivningen bag ældrerådsarbejdet

Der udleveres lovgrundlag, vedtægter og forretningsorden 

Ældrerådet har udarbejdet beskrivelse af/kommissorium til de forskellige råd, vi sidder i samt 
interne opgaver.

Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse for formandsskabet

Der vælges formand og næstformand.



Tak for 
opmærksomheden


