
 

 
Præsentation af kandidater og fastlæggelse af lokale for 

ældrerådsråd 

 

Præsentation af kandidater til ældrerådsvalg i kommunens materiale 

I Retssikkerhedslovens bestemmelser om ældreråd fremgår det af § 30, stk. 2, at der ikke kan 

anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd. 

I Vejledning om ældreråd nr. 40 af 11. maj 2011 fremgår det af punkt 6, at Kommunalbestyrelsen 

skal informere om et forestående valg. Udarbejdelse af information, der forudsættes at være 

neutral, kan ske i samarbejde med ældrerådet. I den samme vejledning, pkt. 6 fremgår det, Direkte 

valg medfører, at ældrerådsmedlemmer skal vælges som enkeltpersoner, og ikke som 

repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer mv. Stemmesedler til ældrerådsvalg 

må således ikke indeholde reference til politiske partier, interesseorganisationer mv. 

Stemmesedler må derfor ikke udarbejdes således, at det samtidigt eller alternativt er muligt at 

stemme på organisationer. Kravet om direkte valg forhindrer, at der på forhånd reserveres pladser 

i ældrerådet til et antal personer, som repræsenterer særlige interessegrupper mv. 

Af punkt 9 fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal informere om et forestående valg. Udarbejdelse 

af information, der forudsættes at være neutral, kan ske i samarbejde med ældrerådet. 

Hvad det vil sige at en tekst er neutral kan i virkelighedens verden fortolkes. Svaret afgøres af 

kommunalbestyrelsen og ældre-/seniorrådet, som i fællesskab tilrettelægger valget og dets 

procedurer. Kravet til den neutrale oplysning om kandidater gælder for valgmateriale, meddelelser 

og annoncer, som udarbejdes af en kommune eller af et ældreråd.  

Lovens og vejledningens formulering slår således fast, at kandidater til ældrerådsvalg kun kan 

repræsentere sig selv. Det kan således ikke fremgå af en kommunes beskrivelse, at en kandidat 

stiller op til ældrerådsvalget for at repræsentere bestemte partiers eller organisationers interesser 

Ønsker en kandidat eller en organisation at præsentere en person med henvisning til parti- eller 

organisatorisk tilhørsforhold, kan det kun lader sig gøre i andet materiale eller via andre medier. 

 

Fastlæggelse af lokale for ældrerådsvalg  

Ældrerådsvalg skal så vidt det er muligt skal foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget. 

Men valg til ældreråd kan holdes i det samme lokale som valg til kommunal- og regionsvalg, dog 

må ældrerådsvalget ikke være til gene for øvrige valg. Beslutningen er kommunalbestyrelsens. 

Af Indenrigsministeriets vejledning nr. 70 af 21/08/2009 fremgår: 

7.7. Andre afstemninger samtidig med valg  

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der i forbindelse med valget skal afholdes en særlig lokal 

afstemning. En forudsætning herfor er, at den lokale afstemning tilrettelægges på en sådan måde, 

at den lokale afstemning foregår tydeligt og klart adskilt fra kommunal- og regionalvalget, herunder 

med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med 

særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Den lokale afstemning skal herudover 

tilrettelægges på en måde, så den ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme 

ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan, at 

kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til den lokale afstemning. 


