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Ældrerådsvalg efteråret 2021 

I efteråret 2021 var der valg til ældrerådet i 87 kommuner. De fleste steder er valget blevet afholdt i 

forbindelse med kommunalvalget den 16. november. Nogle kommuner har afholdt valget i perioden før og 

efter kommunalvalget. 

Denne opgørelse dækker valgene i 69 kommuner. I 9 kommuner er resultaterne endnu ikke tilgængelige. 

Det skyldes typisk, at det endnu er muligt at stemme, eller at valgene netop er afsluttede, men stemmerne 

endnu ikke er talt op/resultatet ikke er gjort op.  

I andre 9 kommuner er valget afgjort som fredsvalg. Fredvalgene indgår ikke i udregningen af den 

gennemsnitlige stemmeprocent, da vælgerne ikke har haft mulighed for at stemme.  

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 landets kommuner.  

I de fleste kommuner afholdes valget samme år og i forbindelse med kommunalvalget. Enkelte kommuner 

afholder valget på et andet tidspunkt. Disse valg indgår ikke i denne opgørelse.  

Stemmeprocenten er faldet 

Den gennemsnitlige stemmeprocent i de 69 kommuner, hvor vælgerne har sat deres kryds, er 49,77.  

Sidst de 69 kommuner afholdt ældrerådsvalg var i 2017. Her lå den gennemsnitlige stemmeprocent på 

53,47. Der er hermed sket et fald på 3,7 procentpoint.  
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Stor forskel i stemmeprocent 

I de 42 kommuner, der afholdt ældrerådsvalget som et almindeligt fremmødevalg i forbindelse med 

kommunalvalget, er den gennemsnitlige stemmeprocent 57,78. 

I de 6 kommuner, der afholdt valget som et digitalt valg, er den gennemsnitlige stemmeprocent 27,76. 

I de 6 kommuner, der afholdt valget som brevvalg, er den gennemsnitlige stemmeprocent 40,22. 

I de 15 kommuner, der afholdt valget som en kombination af flere valgformer*, er den gennemsnitlige 

stemmeprocent 40,94 . 

 

*Typisk er der tale om, at man kombinerer brevvalg, digitalt valg og en særlig form for fremmødevalg, hvor 

man har mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget. I 2017 var 

den mest hyppige kombination digitalt valg og brevvalg. 

Fald i stemmeprocent størst for fremmødevalg 

Den gennemsnitlige stemmeprocent ved fremmødevalg er faldet fra 64,64 procent i 2017 til 57,78 procent i 

2021. 

Selvom den gennemsnitlige stemmeprocent ved fremmødevalgene er faldet 6,86 procentpoint, er 

stemmeprocenten ved fremmødevalgene stadig så meget højere andre valgformer, at fremmødevalgene 
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trækker den gennemsnitlige stemmeprocent op. Samtidig er der blandt de 69 kommuner fire kommuner 

flere end i 2017, der har afholdt fremmødevalg, hvilket også trækker gennemnittet op. 

Opgørelsen viser også, at stemmeprocenten steg i de kommuner, der skriftede valgform til fremmødevalg.  

Stemmeprocenten steg dog ikke så meget i 2021, som den har gjort ved skifte til fremmødevalg tidligere. 

Det skyldes sandsynligvis, at corona har afholdt flere ældre fra at stemme. Ikke desto mindre ligger 

stemmeprocenten på 57,78. Til sammenligning er den gennemsnitlige stemmeprocent for alle andre 

valgformer 40,81. 

En af de kommuner, som skiftede valgform til fremmødevalg ved seneste valg, er Kalundborg. Her steg 

stemmeprocenten fra 41,9 procent (brevvalg i 2017) til 59,4 procent (fremmødevalg i 2021).  

En anden kommune er Brønderslev, som fik en stigning fra 48,1 procent (brevvalg i 2017) til 60 procent 

(fremmødevalg i 2021). 

Mere end halvdelen af de valgte er kvinder 

En tidligere opgørelse, foretaget af Danske Ældreråd, viste, at 46 procent af de opstillede kandidater til 

ældrerådsvalg var kvinder, og 54 procent var mænd.  

Denne opgørelse af valgresultaterne i 69 kommuner viser, at 51 procent af de valgte er kvinder, og 49 

procent er mænd. 

Odense er en af de kommuner, hvor der er valgt mange kvinder ind. I alt sidder 10 kvinder på de i alt 15 

pladser i rådet.  

 

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@danske-

aeldreraad.dk  
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