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1. VALGREGLERNES GRUNDLAG

1.1 Valgreglerne er fastsat med udgangspunkt i og i overensstemmelse med lov 
om retssikkerhed og administration på det sociale område, retssikkerheds- 
loven, §§ 30 – 33.

1.2 Byrådet skal i samarbejde med Seniorrådet fastsætte de nærmere regler for, 
hvordan valget skal afholdes.

1.3 Såfremt der opstår tvivl om valgreglernes anvendelse og rækkevidde henvises 
der i det hele til principperne i den til en hver tid gældende lovgivning om 
valg til kommunalbestyrelsen.

Delegation

1.4 Ved godkendelsen af nærværende valgregler overlader Byrådet samtidig 
kompetence til Udvalget for Sundhed og Omsorg, hvorfor efterfølgende 
ændringer i valgreglerne fastsættes i samarbejde mellem Seniorrådet og 
Udvalget for Sundhed og Omsorg.

2. VALGETS TILRETTELÆGGELSE

2.1 Byrådet er ansvarlig for afholdelse af valg, jf. retssikkerhedsloven § 32, stk. 1. 

2.2 Administrationen forestår den praktiske afvikling af valget i henhold til 
valgreglerne og yder sekretariatsbistand til Byrådet og valgbestyrelsen. 

3. VALGRET, VALGBARHED OG VALGPERIODE

Valgret og valgbarhed

3.1 Valgret har personer, der på valgdagen har fast bopæl i Mariagerfjord 
kommune, og som er fyldt 60 år.

3.2 Udlændinge skal herudover opfylde de almindelige valgret- og valgbarheds-
betingelser i den til en hver tid gældende lovgivning om valg til kommunal-
bestyrelsen.
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3.3 Valgbar er enhver, der har valgret, og som på valgdagen opfylder valgrets-
betingelserne.

Valgperiode

3.4 Valgperioden for medlemmer er 4 år og følger den kommunale valgperiode, 
det vil sige, at hvervet som medlem ophører den 31. december i det år, hvor 
der afholdes kommunalvalg. 

4. VALGLISTE OG VALGKORT

4.1 Byrådet udarbejder valglister og udsender valgkort efter samme procedure 
som i den til en hver tid gældende lovgivning om valg til kommunal-
bestyrelsen.

5. VALGBESTYRELSER OG VALGSTYRERE 

5.1 Der udpeges en valgbestyrelse på 5 personer. 

5.2 Valgbestyrelsen er sammensat af 3 medlemmer fra Seniorrådet og 2 med-
lemmer fra Byrådet. 

5.3 Seniorrådets formand er formand for valgbestyrelsen. 

6. VALGTIDSPUNKT OG BEKENDTGØRELSE

6.1 Valg til Seniorrådet afholdes samme dag som valg til kommunalbestyrelsen. 

6.2 Byrådet skal bekendtgøre udskrivelse af valg på Mariagerfjord Kommunes 
hjemmeside samt i stedlige ugeaviser efter samme frist som for bekendt-
gørelse af valg til kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelsen skal også indeholde 
de nærmere bestemmelser for opstilling og anmeldelse af kandidater som 
anført i pkt. 7.2.

7. KANDIDATLISTER

Kandidatanmeldelse

7.1 De, der opstilles til valg, opføres på kandidatlister.
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7.2 En kandidatanmeldelse skal overholde følgende betingelser og indeholde 
følgende oplysninger:

a) En kandidatanmeldelse skal være modtaget af Byrådet inden for samme 
frist som indlevering af kandidatanmeldelser til valg til kommunal-
bestyrelsen. Den, der indleverer en kandidatanmeldelse, har ret til at få en 
kvittering for indleveringen med angivelse af tidspunktet. 

b) En kandidatanmeldelse skal være underskrevet af mindst 3 vælgere som 
stillere. 

c) En kandidatanmeldelse skal angive kandidatens navn, adresse og person- 
nummer. 

d) En kandidatanmeldelse skal indeholde kontaktoplysninger på en stiller, 
som valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende kandidat-
anmeldelsen og kandidatlisten. 

7.3 En stiller skal opfylde betingelserne for valgret og valgbarhed, og kan ikke 
være stiller for mere end én kandidat. En stiller kan herudover ikke være 
stiller på en kandidatanmeldelse, hvor den pågældende selv er anmeldt som 
kandidat. 

7.4 Den, der stiller på flere kandidatanmeldelser eller på sin egen kandidat-
opstilling, kan ikke anses som stiller for nogen af kandidatanmeldelserne. 

7.5 Kandidater kan ikke indstilles til valg uden deres samtykke. Dette samtykke 
skal forelægges skriftligt for valgbestyrelsen, og kan være i form af 
kandidatens underskrift på kandidatanmeldelsen. 

Standardformular

7.6 Byrådet udarbejder en standardformular for kandidatanmeldelse til brug for 
valget, se eksempel i bilag B. Anvendelsen af standardformularen er ikke et 
formkrav, og Byrådet kan ikke afvise rettidigt indkomne 
kandidatanmeldelser, der i øvrigt opfylder betingelserne i pkt. 7.2. 

Opstilling på kandidatlisten

7.7 Kandidaterne opstilles på kandidatlisten i sideordnet rækkefølge efter lod-
trækning. 
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7.8 Lodtrækning af opstillingsrækkefølgen på kandidatlisten foretages af en 
uvildig person udpeget af valgbestyrelsen. Lodtrækningen sker i overværelse 
af valgbestyrelsen.

Godkendelse af kandidatlisten

7.9 Løbende som kandidatanmeldelserne indleveres, undersøger valgbestyrelsen, 
om de rettidigt indleverede kandidatanmeldelser er gyldige i henhold til be-
tingelserne i pkt. 7.2. 

7.10 I tilfælde af mangler på kandidatanmeldelsen skal stilleren, som angivet efter 
pkt. 7.2, litra d, have besked herom og samtidig skal det oplyses, at 
manglerne kan afhjælpes. Tidsfristerne herfor følger reglerne om valg til 
kommunalbestyrelsen. 

7.11 Den godkendte kandidatliste skal bekendtgøres på Mariagerfjord Kommunes 
hjemmeside og i samme stedlige ugeaviser som ved bekendtgørelse af valget, 
jf. pkt. 6.2. Tidsfristen herfor følger reglerne om valg til kommunal-
bestyrelsen.

8. AFSTEMNING

Almindelig afstemning

8.1 Valg til Seniorrådet afholdes som fremmødevalg.

8.2 Afstemningen foregår efter samme procedure som i den til enhver tid 
gældende lovgivning om kommunalvalg. 

Stemmeseddel

8.3 Alle kandidater opføres på samme stemmeseddel med navn og bynavn i 
rækkefølgen som fastlagt ved lodtrækningen i pkt. 7.8.

8.4 Hvis valgbestyrelsen vurderer, at der kan ske forveksling af to kandidater, 
skal der for disse kandidater anføres yderligere oplysninger, f.eks. i form af 
stilling, bopæl eller almindeligt kendt kaldenavn.   
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Brevstemme

8.5 Der kan brevstemmes ved fremmøde i borgerservice i Mariagerfjord 
Kommune fra bekendtgørelsen om valg og i en periode svarende til 
brevstemmermuligheden til valg til kommunalbestyrelsen.  

9. BORTFALD AF AFSTEMNING

9.1 Byrådet kan i samråd med Seniorrådet og senest 4 uger før valgdagen 
beslutte, at valget skal aflyses, hvis resultatet er givet på forhånd, dvs. hvis 
der alene er opstillet et antal kandidater svarende til det mulige antal 
medlemmer i Seniorrådet. Alle kandidater er i så fald valgt. 

10. OPGØRELSEN AF VALGET

10.1 Optælling af stemmerne til Seniorvalget skal foregå i passende lokaler med 
offentlig adgang.

10.2 Der skal ske fintælling af stemmerne. Fintællingen skal foregå samlet og 
under overvågning af valgbestyrelsen. 

11. KLAGEADGANG

11.1 Indsigelser mod valghandlingen kan fremsendes til og behandles af 
administrationen.

Indsigelser skal være modtaget af kommunen senest én uge efter valgdagen.

Insigelser kan ikke indbringes for andre adminstrative myndigheder.

12. IKRAFTTRÆDEN

12.1 Valgreglerne træder i kraft efter godkendelse af Byrådet i Mariagerfjord 
Kommune, og valgreglerne finder herefter anvendelse ved førstkommende 
valg til Seniorrådet

12.2 Valgreglerne er godkendt af Byrådet (dato) og erstatter valgregler for valg til 
Seniorrådet godkendt af Byrådet 1. juni 2017. 
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13. BILAG

A) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 
retssikkerhedsloven, §§ 30 – 33.

B) Standardformular til kandidatanmeldelse
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BILAG A 

Lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21-08-2018 Retssikkerhed og administration på det sociale område, 
retssikkerhedsloven, §§ 30 -33. 

- § 30 I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges 
ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål 
og for-midler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om 
lokalpolitiske spørgs-mål, der vedrører de ældre. 

Stk. 2. Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for hvert medlem kan vælges en 
stedfortræder. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i for-
bindelse med valg til ældreråd.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere 
rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang 
ældre-rådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket 
omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle 
forslag, der ved-rører de ældre

- § 31 Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for 
ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller 
sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejds-
fortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes 
styrelse til ældrerådets medlemmer. Stk. 4. Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at 
modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3. 

- § 32 Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert 
fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal 
afholdes.

Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og 
er valgbare til ældrerådet.  
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Stk. 3. Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan 
kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse 
afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt. 

§ 33 Ældreministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen give dispensation fra 
reglerne i §§ 30-32
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