
Valg til Seniorråd / Ældreråd

Erfaringer fra Mariagerfjord Kommune

- Overgang fra brevstemmevalg til fremmødevalg

v. Jens Peter Ellefsen, formand for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

og Sitte Ansbjerg Jensen, Center for Byråd, Personale og Strategi



Seniorrådsvalg 2013

• Seniorrådet placeret under Byrådssekretariatet

• Afholdt (afgjort) en uge før kommunalvalg

• Brevstemmemateriale pakket og sendt til ca. 12.000 vælgere 

(stemmeseddel, følgebrev, stemmeseddelkuvert og returkuvert med 

printet label) 

• Under halvdelen kommet retur

• Pakning og optælling foretaget af Seniorrådet og administrative



Seniorrådsvalg 2017

• Seniorrådet placeret under Sundhed og Omsorg

• Fremmødevalg

• Samme dag, i samme lokaler og på samme vilkår som KV

– ”Værktøjskasse” med diverse kontorartikler

– Skiltning og afskærmning 

– Egne stemmebokse og valgborde

– Adgang til samme hjælpemidler som ved KV

– Valgstyrere og tilforordnede

• Mulighed for at brevstemme inden valget



Valgstyrere på dagen

• 11 medlemmer i Seniorrådet – 11 valgsteder

• Hvert medlem valgstyrerformand

• Hvert medlem finder 4-5 valgstyrere

• Bistås af administrative fra KV

• Lang dag – vurder om det er nødvendigt med vagtskifte/afløsning i 

løbet af dagen



Valgets opgørelse og afslutning

• Foreløbig optælling på valgstederne – hjælp fra administrative

• Endelig fintælling samlet – valgbestyrelsen og administrative



Erfaringer til næste valg

• Ekstra valgbord og stemmeboks på nogle valgsteder

• Sørge for god plads mellem Seniorrådsvalg og KV, så der er nem 

adgang

• Ønske fra Seniorrådet om at blive mere digitale – desværre ikke muligt 

lige pt.



Fordele og ulemper ved skift til fremmødevalg

• Valgdeltagelsen stiger: 2013 = 49,3%       2017 = 62,9%

• Sparer på porto, papir mm. (tryk af kuvert, stemmeseddel, følgebrev, 

returkuvert, stemmeseddelkuvert)

• Involverer Seniorrådet mere

• Ulempe: kan drukne lidt i Kommunalvalget – stiller krav til Seniorrådet



Jens Peter Ellefsen

• Vigtige dokumenter

• 1. Vedtægter for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

• 2. Forretningsorden for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

• 3. Aftale om sekretariatsbistand for Seniorrådet

• 4. Valgregler for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune



Tidsfrister

• Ældrekonference om valget den 28. september 2021

• Kandidatliste senest 5. oktober 2021

• Samling af kandidater og fotografering medio oktober 2021

• Annoncer i lokalaviserne med billede af kandidaterne 10. november

• Valg tirsdag den 16. november 2021



Før valget

• Alle kandidater får håndbogen om ældrerådsarbejde lavet af Danske 

Ældreråd



Overlevering

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

• Samarbejdet med forvaltningen og politiker?

• A. I forbindelse med det konstituerende møde gennemgås love og 

regler

• B. Forvaltningschefen for ældreområdet deltager altid i 

Seniorrådsmøderne.

• C. På efterfølgende møder indkaldes områdechefer til at give en 

alm. orientering.


