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Til kommunernes valgansvarlige og medarbejdere,
som arbejder med KMDs valgløsninger og ældrerådsvalg

Ældrerådsvalg 2021
Ældrerådsvalg den 16. november 2021
Mange kommuner holder valg til ældrerådet samme dag, som der er valg til
kommunalbestyrelsen og regionsrådet, nemlig tirsdag den 16. november 2021.
Som tidligere kan KMDs valgløsninger hjælpe ved forberedelse og afholdelse af ældrerådsvalg.
Der er en stor økonomisk fordel ved at holde ældrerådsvalget samme dag som kommunal- og
regionsrådsvalget. Det koster det samme i porto at udsende et valgkortbrev med 2 valgkort,
som det koster at udsende et valgkortbrev med 1 valgkort.

Alle KMDs valgløsninger kan bruges ved ældrerådsvalg
KMD Valg, Valgudskrivning
Den enkelte kommune aftaler med KMD, om valgbetegnelsen f.eks. skal være Ældrerådsvalg
eller Seniorrådsvalg på valgkortet, og om valglisterne skal være i 1 eller 2 eksemplarer.
I Valgudskrivning kan I udskrive følgebreve til brevstemmer. Når en vælger over 60 år
brevstemmer til kommunal- og regionsrådsvalget, vil han eller hun også typisk brevstemme til
ældrerådsvalget.
KMD Valg, Brevstemmeprotokol
De kommuner, der anvender Brevstemmeprotokol ved kommunal- og regionsrådsvalget, kan
også anvende Brevst
emmeprotokol ved ældrerådsvalget. I vil umiddelbart før valget
kunne udskrive valglister i kommunen, som er ajourført med brevstemmemarkering.
KMD Valg, Digital Valgliste
De kommuner, der anvender Digital Valgliste ved kommunal- og regionsrådsvalget, kan også
anvende Digital Valgliste ved ældrerådsvalget.
Der er tale om 2 separate valglister:
•
•

Én valgliste til kommunal- og regionsrådsvalget
Én valgliste til ældrerådsvalget

Det gælder, når det er en papirvalgliste, og det gælder, når det er en Digital Valgliste. På de
fleste afstemningssteder vil I dog kunne nøjes med en enkelt pc til ældrerådsvalg, da det kun
er borgere over 60 år, der er på valglisten til ældrerådsvalg.
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KMD Valg, Valgopgørelse
Hvis den kommunale administration skal hjælpe ældrerådet med opgørelse af valget, kan I
anvende et af prøvemiljøerne i Valgopgørelse til indtastning af kandidater og stemmetal og
dermed få valgt et ældreråd.
Bestilling af ældrerådsvalg hos KMD
Så snart I ved, at I skal holde ældrerådsvalg i jeres kommune, vil vi bede jer om at meddele
os det i en e-mail. Derefter kontakter vi jer for at aftale de nærmere detaljer.
I skal have indgået den endelige aftale med KMD senest fredag den 1. oktober 2021.
Vejledning til KMD Valg, Valgudskrivning
I vejledningerne til KMD Valg kan I læse mere om de enkelte valgmoduler:
https://kundenet.kmd.dk/valg/Sider/Vejledninger.aspx
I vejledningerne til KMD Valg, Valgudskrivning kan I bl.a. læse om ældrerådsvalg og følgebrev
til brevstemme:
https://kundenet.kmd.dk/valg/Sider/vejledning_valgudskrivning.aspx

Venlig hilsen

Customer Service, KMD Valg

4460 4650
valg@kmd.dk
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