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Ældrerådsvalg efteråret 2021
I efteråret 2021 er der valg til ældrerådet i de fleste kommuner, og mange steder afholdes valget i
forbindelse med kommunalvalget den 16. november.
Denne opgørelse viser, hvor mange der stiller op til ældrerådsvalgene i kommunerne, hvordan
kønsfordelingen er, og om der er mange nye kandidater. Opgørelsen bygger på tilbagemeldinger fra
ældreråd og offentlig tilgængelig information.
Baggrund
Mindst en gang hvert fjerde år har alle, der er fyldt 60 år, mulighed for at vælge, hvem der skal sidde i de
lokale ældreråd, som der findes et af i alle kommuner.
I de fleste kommuner afholdes valget samme år og i forbindelse med kommunalvalget. Men enkelte
kommuner afholder valget på et andet tidspunkt.
I 2021 er der ældrerådsvalg i 89 kommuner. I 87 kommuner afholdes valget i efteråret 2021. To kommuner
- Glostrup og Aarhus - afsluttede valget foråret/sommeren 2021. I de 9 kommuner, som ikke optræder i
denne undersøgelse, afholdes ældrerådsvalget et andet år.
Denne undersøgelse fokuserer på kandidatsammensætningen i de 87 kommuner, der afholder
ældrerådsvalget efteråret 2021.
Kamp om pladserne






I 78 kommuner er der kampvalg
I 9 kommuner er det ikke lykkedes at skaffe flere kandidater end de ledige pladser, hvorfor valget
er afgjort ved fredsvalg
I gennemsnit består ældrerådet af 9,58 kandidater i de 87 kommuner
I gennemsnit er der opstillet 14,63 kandidater per ældreråd i de 87 kommuner
I gennemsnit er 8,7 af kandidaterne nye og har således ikke tidligere været en del af
ældrerådsarbejdet (dette svar bygger på data i 74 kommuner)

Næsten ligelig kønsfordeling




I alt er der 1.273 kandidater i de 87 kommuner
683 mænd stiller op
590 kvinder stiller op






54 procent er mænd
46 procent er kvinder
I gennemsnit stiller 7,87 mænd op per ældreråd
I gennemsnit stiller 6,78 kvinder op per ældreråd

Til sammenligning var 68 procent af kandidaterne ved kommunalvalget 2017 mænd,
og 32 procent kvinder.
Kilde: Danmarks Statistik.

Højdespringere: Kommuner med mange kandidater












Odense: 49 kandidater til 16 pladser
Aalborg: 32 kandidater til 13 pladser
Frederikshavn: 26 kandidater til 9 pladser
Middelfart: 26 kandidater til 9 pladser
Næstved: 28 kandidater til 14 pladser
Holbæk:18 kandidater til 9 pladser
Hjørring: 18 kandidater til 9 pladser
Halsnæs: 22 kandidater til 9 pladser
Roskilde: 23 kandidater til 13 pladser
Slagelse: 24 kandidater til 15 pladser
Svendborg: 20 kandidater til 12 pladser

Fredsvalg efteråret 2021










Herlev
Holstebro
Kerteminde
Lemvig
Rebild
Rudersdal
Silkeborg
Ærø
Aabenraa

Fredsvalg forår/sommer 2021



Glostrup
Aarhus

Antallet af fredsvalg svarer til tidligere opgørelser.

Om Danske Ældreråd
Danske Ældreråd er landsorganisation for de lovbefalede, folkevalgte ældreråd i kommunerne og varetager
deres interesser over for regering, Folketing og centrale samarbejdspartnere. Hertil arbejder Danske
Ældreråd for at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke og for en ældrepolitik, der bidrager
til, at alle ældre kan få et godt liv. Læs mere på https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/
For yderligere information kontakt venligst:
Morten Larsen, kommunikationskonsulent, Danske Ældreråd, mobil: 20 54 20 56, mol@danskeaeldreraad.dk

