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Kort intro og præsentation 

• Gert Hansen, Formand for Ældrerådet 

• Helle Sørensen, Sekretær for Ældrerådet



Ældrerådet i Billund Kommune

• Befolkningstal: 26.500 borgere 

• 7 medlemmer + 1 sekretær

• 4 valgområder

• Grindsted: 2 medlemmer

• Billund: 2 medlemmer

• Filskov/Sdr. Omme: 1 medlem

• Hejnsvig/Krogager/Vorbasse: 2 medlemmer

Overvejer udvidelse med 2 medlemmer ved 
kommende Ældrerådsvalg.



Valgformer 

• I Billund Kommune foretrækkes fremmødevalg

• Mulighed for at brevstemme, hvis man er forhindret I at møde på valgdagen

• Giver større stemmeprocent ift. øvrige valgformer

• I 2017 var stemmeprocenten i Billund Kommune 66,1

• Der var 13 kandidater til 7 pladser

Det kræver et stort forarbejde, at få kandidater til at stille op og møde til 
opstillingsmøderne!



Samarbejde om opgaver ifm. 
Ældrerådsvalget

Ældrerådet

• En god mulighed for at gøre Ældrerådet synlige

• Ældrerådet har valgt at tage et stort ansvar i forberedelsen og afvikling af valget

Sekretær (kommunen)

• Bistå med det administrative arbejde i forbindelse med valget

• Annoncering

• Bestilling af lokaler, forplejning, stemmesedler 

• Koordinering med Borgerservice og Byrådssekretariat

Vi arbejder tæt sammen om planlægningen og afviklingen af valget!



Opgaver ifm. Ældrerådsvalget

1
Hvem fortsætter?

2 Fastlæggelse af opstillingsmøder – Hvem tager ansvar?

3 Kontakt til Danske Seniorer, Ældresagen og andre relevante foreninger

4
Annoncering



Eksempel på 
annoncering 



Opgaver ifm. Ældrerådsvalget

1
Hvem fortsætter?

2 Fastlæggelse af opstillingsmøder – Hvem tager ansvar?

3 Kontakt til Danske Seniorer, Ældresagen og andre relevante foreninger

4
Annoncering

5
Afholdelse af opstillingsmøder

6
Godkendelse af kandidater



Eksempel på kandidatliste 



Opgaver ifm. Ældrerådsvalget

1
Hvem fortsætter?

2 Fastlæggelse af opstillingsmøder – Hvem tager ansvar?

3 Kontakt til Danske Seniorer, Ældresagen og andre relevante foreninger

4
Annoncering

5
Afholdelse af opstillingsmøder

6
Godkendelse af kandidater

7
Valgtilforordnede

8
Valgkort og stemmesedler

9 Valgsteder

10 Afholdelse af valg



God overlevering til nyvalgt Ældreråd

Intro til Ældrerådet
• Vedtægter og forretningsorden

• Dagsorden og referater via First Agenda

• Rundtur til plejecentre – evt. sammen med Voksenudvalget

Fælles intro for alle råd i Billund Kommune 
• Generel intro til rådsarbejde

• Præsentation af samarbejdspartnere 

• Politiske udvalg

• Direktion  

• Chef for området

Kendskab til øvrige råd og drøftelse af samarbejdsmuligheder



Samarbejde mellem råd, forvaltning og 
politikere

• Fokus på den gode dialog 

• Godt samarbejde med 
administrationen

• Chef for Voksenstøtteområdet 
deltager på Ældrerådsmøder

• Dialogmøder med Voksenudvalget

• Sekretær med kendskab til 
Ældreområdet



Gode råd til det kommende 
Ældrerådsvalg

• Planlæg valget i god tid

• Ældrerådet skal være synlige og en aktiv 
del i planlægningen og afviklingen af 
valget

• Inddrag Danske Seniorer, Ældresagen og 
andre relevante foreninger tidligt

• Planlæg opstillingsmøder i 
lokalområderne i relation til lokale 
aktiviteter

• Afvikl valget som fremmødevalg sammen 
med valg til kommunalbestyrelse

Tips og 
gode råd



Spørgsmål


