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Om undersøgelsen  

Mindst hver fjerde år skal der afholdes valg til Dan-

marks 98 ældreråd. Alle danskere, der er fyldt 60 år, 

kan stemme og dermed være med til at sammen-

sætte de lovfæstede råd, der sikrer ældre borgere 

indflydelse på kommunernes ældrepolitik.  

I hver kommune fastlægges valgformen efter aftale 

med det lokale ældreråd. Hermed kan kommunerne 

både vælge at gøre brug af fremmødevalg, brev-

stemme, digitale valg, en kombination af valgformer 

eller helt andre valgformer end de nævnte.  

Det er også op til kommunerne efter aftale med æld-

rerådet at fastlægge, hvornår ældrerådsvalget skal 

afholdes. Eneste lovmæssige krav er, at ældreråds-

valget skal afholdes mindst hvert fjerde år.  

På denne måde har kommunerne meget stor frihed 

til at afholde ældrerådsvalgene, som de ønsker. En 

frihed som kommunerne gør brug af. Ældrerådsval-

gene afholdes på mange forskellige måder og tids-

punkter rundt omkring i landet.  

Denne undersøgelse afdækker i hvilket omfang 

valgformen og valgtidspunkt har indflydelse på valg-

deltagelsen. Undersøgelsen dækker perioden janu-

ar 2018 – februar 2022, og er lavet i forlængelse af, 

at der efteråret 2021 har været afholdt mange æl-

drerådsvalg. 

Danske Ældreråd lavede en tilsvarende opgørelse 

for perioden 2016-2020. Den kan hentes her.  

// Om undersøgelsen 

https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2020/06/Rapport_stemmeprocenter-og-valgformer-ved-%C3%A6ldrer%C3%A5dsvalg-2016-2020.pdf
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Sammenfatning: Fremmødevalg giver 

markant højere valgdeltagelse  

Den gennemsnitlige stemmeprocent for alle ældre-

rådsvalg er i perioden 46,62 procent.  

Højeste valgdeltagelse fik man i de 43 kommuner, 

der afholdt valget som et almindeligt fremmødevalg i 

forbindelse med kommunalvalget den 16. november 

2021. Her blev valgdeltagelsen 57,64 procent.  

I de kommuner, der afholdt valget som et digitalt 

valg, var stemmeprocenten nede på 27,64 procent.  

Hermed er valgdeltagelsen ved digitalt valg i gen-

nemsnit 30 procentpoint lavere end ved fremmøde-

valg samme dag som kommunalvalg. 

I de kommuner, der afholdt brevvalg, blev stemme-

procenten 40,75, hvilket er 16,89 procentpoint lave-

re end ved fremmødevalg samme dag som kommu-

nalvalg. 

14 kommuner har i perioden eksperimenteret med 

at kombinere et digitalt og/eller brevvalg med en ty-

pe fremmødevalg, hvor der er mulighed for at afle-

vere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til 

kommunalvalget. Det gav en stemmeprocent på 

42,50, hvilket er 15 procentpoint lavere end de kom-

muner, der afholder et almindeligt fremmødevalg 

samme dag som kommunalvalget. 

Lavest blev dog stemmeprocenten i en kommune, 

der afholdt fremmødevalg på et lokalt plejehjem på 

et andet tidspunkt end kommunalvalget. Stemme-

procenten blev her 11 procent.   

// Sammenfatning 
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Hovedkonklusioner for hele Danmark 
 Gennemsnitlig stemmeprocent for alle valgformer 46,62 procent. 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for fremmødevalg afholdt samme dag som kommunalvalg 57,64 procent. 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for kombineret digitalt og/eller brevvalg og fremmødevalg /mulighed for at 

aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget 42,50. 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for brevvalg 40,75. 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for kombineret brev og digitalt valg 32,95. 

 Gennemsnitlige stemmeprocent digitalt valg 27,64 procent. 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for anden valgform 21,76 (Tallet dækker tre kommuner: En kommune har 

kombineret digitalt og brevvalg med mulighed for at aflevere stemmeseddel på aktivitetscenter. En anden 

kommune har afholdt fremmødevalg på et aktivitetscenter en anden dato end kommunalvalget. En tredje har 

afholdt en kombination af brevvalg og fremmødevalg anden dato end kommunalvalg). 

 43 kommuner afholdt valget som et almindeligt fremmødevalg samme dag som valg til kommunalbestyrelse. 

 14 kommuner afholdt digitalt og/eller brevvalg kombineret med mulighed for at aflevere medbragt stemme-

seddel, når der stemmes til kommunalvalget.  

 11 kommuner afholdt brevvalg.  

 11 kommuner afholdt digitalt valg.  

 5 kommuner afholdt kombineret digitalt valg/brevvalg. 

 3 kommuner afholdt digitalt valg og/eller brevvalg med mulighed for at aflevere stemmeseddel på valgsted/

er. 

 11 kommuner havde fredsvalg  

Kommuner med højeste stemmeprocenter 

 Læsø: 74,1 procent (valgform: fremmøde) 

 Nordfyn: 66,93 procent (valgform: fremmøde) 

 Morsø: 66,1 procent (valgform: fremmøde) 

 

Kommuner med laveste stemmeprocenter 

 Tårnby: 11 procent (valgform: Fremmødevalg på anden dato end kommunalvalg med mulighed for at afleve-

re stemmeseddel på valgsted) 

 Gentofte: 19,1 procent (valgform: digitalt) 

 Brøndby: 21,9 procent (valgform: digitalt) 

// Sammenfatning 
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Kommune Tidspunkt for se-
neste ældreråds-
valg 

Stemmeprocent Valgform 

Region Nordjylland 

Brønderslev Kommune 2021 60 Fremmøde 

Frederikshavn Kommune 2021 32 Digitalt 

Hjørring Kommune 2021 59,4 Fremmøde 

Jammerbugt Kommune 2021 42,9 Brev 

Læsø Kommune 2021 74,1 Fremmøde 

Mariagerfjord Kommune 2021 54,14 Fremmøde 

Morsø Kommune 2021 66,1 Fremmøde 

Rebild Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 

Thisted Kommune 2021 32,37 Digitalt/brev 

Vesthimmerlands Kommune 2021 60,8 Fremmøde 

Aalborg Kommune 2021 28,5 Kombination af brevvalg, digitalt valg 

og fremmødevalg (mulighed for at 

aflevere medbragt stemmeseddel, når 

der stemmes til kommunalvalget) 

  

Region Midtjylland 

Favrskov Kommune 2021 61,26 Fremmøde 

Hedensted Kommune 2021 50,3 Brev 

Herning Kommune 2021 34,8 Brev 

Holstebro Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 

Horsens Kommune 2021 42,7 Kombination af brevvalg og fremmø-

devalg (mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stem-

mes til kommunalvalget) 

Ikast-Brande Kommune 2021 45,5 Kombination af brevvalg og fremmø-

devalg (mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stem-

mes til kommunalvalget) 

Lemvig Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 

Norddjurs Kommune 2021 56,4 Fremmøde 

Odder Kommune 2021 58 Fremmøde 

Randers Kommune 2021 48,4 Digitalt og brevstemmevalg med mu-

lighed for at aflevere stemmesedlen, 

når der stemmes til kommunalvalget. 

Ringkøbing-Skjern Kommune 2021 45,4 Kombination af brevvalg og fremmø-

devalg (mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stem-

mes til kommunalvalget) 

Valgform og stemmeprocent ved seneste 

ældrerådsvalg i landets 98 kommuner  

// Samlet oversigt over valgform og stemmeprocenter 
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// Samlet oversigt over valgform og stemmeprocenter 

Samsø Kommune 2018 35 Brev 

Silkeborg Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 

Skanderborg Kommune 2021 56,56 Fremmøde 

Skive Kommune 2021 44,9 Kombination af brevvalg og fremmø-

devalg (mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stem-

mes til kommunalvalget) 

Struer Kommune 2021 51,36 Kombination af brevvalg og fremmø-

devalg (mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stem-

mes til kommunalvalget) 

Syddjurs Kommune 2021 54,7 Fremmøde 

Viborg Kommune 2021 32,9 Digitalt 

Aarhus Kommune 2021 Fredsvalg  Fredsvalg 

Region Syddanmark 

Assens Kommune 2021 61,6 Fremmøde 

Billund Kommune 2021 59 Fremmøde 

Esbjerg Kommune 2021 28,98 Brev 

Fanø Kommune 2021 40,83 Digital + fremmøde 

Fredericia Kommune 2020 29,9 Digitalt/brev med mulighed for at 

aflevere stemmeseddel på aktivitets-

center. 

Faaborg-Midtfyn Kommune 2021 61,4 Fremmøde 

Haderslev Kommune 2021 61,3 Fremmøde 

Kerteminde Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 

Kolding Kommune 2021 43 Digitalt/brev 

Langeland Kommune 2021 60,7 Fremmøde 

Middelfart Kommune 2021 32,1 Digitalt 

Nordfyns Kommune 2021 66,93 Fremmøde 

Nyborg Kommune 2021 59,1 Fremmøde 

Odense Kommune 2021 32,3 Digitalt/brev 

Svendborg Kommune 2021 51 Kombination af brevvalg og fremmø-

devalg (mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stem-

Sønderborg Kommune 2021 56,2 Fremmøde 

Tønder Kommune 2021 65 Fremmøde 

Varde Kommune 2021 49,6 Brev 

Vejen Kommune 2021  42 Kombination af brevvalg og fremmø-

devalg (mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stem-

mes til kommunalvalget 

Vejle Kommune 2021 31,53 Digitalt 

Ærø Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 

Aabenraa Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 
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Region Sjælland 

Faxe Kommune 2021 60,6 Fremmøde 

Greve Kommune 2021 30 Digitalt og brevstemmevalg med mu-

lighed for at aflevere stemmesedlen 

på valgdagen, når der når der stem-

mes til kommunalvalget. 

Guldborgsund Kommune 2021 61,9 Fremmøde 

Holbæk Kommune 2021 61,63 Fremmøde 

Kalundborg Kommune 2021 59,4 Fremmøde 

Køge Kommune 2021 56,3 Fremmøde 

Lejre Kommune 2021 42,2 Brev 

Lolland Kommune 2021 59,95 Fremmøde 

Næstved Kommune 2021 58,68  Fremmøde 

Odsherred Kommune 2021 56,8 Kombination af brevvalg og fremmø-
devalg (mulighed for at aflevere med-
bragt stemmeseddel, når der stem-
mes til kommunalvalget) 
  

Ringsted Kommune 2021 62,4 Fremmøde 

Roskilde Kommune 2021 56 Fremmøde 

Slagelse Kommune 2021 56 Fremmøde 

Solrød Kommune 2021 50,2 Fremmøde 

Sorø Kommune 2021 55 Fremmøde 

Stevns Kommune 2021 60,8 Fremmøde 

Vordingborg Kommune 2021 50,8 Fremmøde 

  

// Samlet oversigt over valgform og stemmeprocenter 
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Region Hovedstaden 

Albertslund Kommune 2021 47 Fremmøde 

Allerød Kommune 2021 59,3 Fremmøde 

Ballerup Kommune 2021 40,7 Kombination af brevvalg og fremmø-
devalg (mulighed for at aflevere med-
bragt stemmeseddel, når der stem-
mes til kommunalvalget) 
  

Bornholms Regionskommune 2021 44,12 Brev 

Brøndby Kommune 2018 21,9 Digitalt 

Dragør Kommune 2021 41,6 Brev 

Egedal Kommune 2021 55,7 Fremmøde 

Fredensborg Kommune 2021  27,6 Digitalt 

Frederiksberg Kommune 2019 30,5 Digitalt/brev 

Frederikssund Kommune 2021 53,4 Fremmøde 

Furesø Kommune 2021 29,9 Digitalt 

Gentofte Kommune 2021 19,1 Digitalt 

Gladsaxe Kommune 2021 27,53 Digitalt 

Glostrup Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 

Gribskov Kommune 2021 57,8 Fremmøde 

Halsnæs Kommune 2021 51 Fremmøde 

Helsingør Kommune 2021 25,04 Digitalt 

Herlev Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 

Hillerød Kommune 2021 27 Kombination af brevvalg og fremmø-

devalg (mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stem-

mes til kommunalvalget) 

Hvidovre Kommune 2021 47,4 Fremmøde 

Høje-Taastrup Kommune 2021 42,7 Fremmøde 

Hørsholm Kommune 2018 41 Brev 

Ishøj Kommune 2021 41,73 Fremmøde 

Københavns Kommune 2020 26,6 Digitalt/brev 

Lyngby-Taarbæk Kommune 2021 24,42 Digitalt 

Rudersdal Kommune 2021 Fredsvalg Fredsvalg 

Rødovre Kommune 2022 24,4 Brev 

Tårnby Kommune 2020 11 Fremmødevalg anden dato end kom-

munalvalg  

Vallensbæk Kommune 2018 37,8 Brev 

 

// Samlet oversigt over valgform og stemmeprocenter 
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Hovedkonklusioner for Region Nordjylland 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for alle valgformer: 51 procent (10 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for fremmødevalg: 62 procent (6 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for  brevvalg: 42,9 procent (1 kommune) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for digitalt valg: 32,2 procent (2 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for kombination af brevvalg, digitalt valg og fremmødevalg med mulighed for 

at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget: 28,8 procent (1 kommune) 

 1 kommune havde fredsvalg 

 Kommune med højeste stemmeprocent: Læsø Kommune 74,1 (fremmødevalg) 

 Kommune med lavest stemmeprocent: Aalborg Kommune 28,8 (kombination af brevvalg, digitalt valg og 

fremmødevalg med mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget 

 

Hovedkonklusioner for Region Midtjylland 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for alle valgformer: 47,9 procent (15 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for fremmødevalg: 57,4 procent (5 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for kombination af brevvalg, digitalt valg og fremmødevalg med mulighed for 

at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget: 46 procent (5 kommuner)  

 Gennemsnitlig stemmeprocent for brevvalg: 40 procent (3 kommune) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for digitalt valg 32,9 procent (1 kommune) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for digitalt og brevstemmevalg med mulighed for at aflevere medbragt stem-

meseddel, når der stemme til kommunalvalget: 48,4 procent (1 kommune) 

 4 kommuner havde fredsvalg 

 Kommune med højeste stemmeprocent: Favrskov Kommune 61,26 procent (fremmødevalg samme dag som 

kommunalvalg) 

 Kommune med laveste stemmeprocent: Viborg Kommune 32,9 procent (digitalt valg) 

Hovedkonklusioner for hver region 

// Hovedkonklusioner for hver region 
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Hovedkonklusioner for Region Syddanmark 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for alle valgformer: 49,47 procent (19 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for fremmødevalg: 61,25 procent (9 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for brevvalg: 39,29 procent (2 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for digitalt valg 31,81 procent (2 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for kombineret digitalt valg og brevvalg: 37,65 procent (2 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for kombineret digitalt valg og fremmødevalg: 40,83 procent (1 kommune) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for digitalt og brevvalg med mulighed for at aflevere stemmeseddel på aktivi-

tetscenter: 29,9 procent (1 kommune) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent kombineret brevvalg og fremmødevalg med mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget: 46,5 procent (2 kommuner) 

 3 kommuner havde fredsvalg  

 Kommune med højeste stemmeprocent: Nordfyns kommune 66,93 procent (fremmødevalg samme dag som 

kommunalvalg) 

 Kommune med laveste stemmeprocent: Esbjerg Kommune 28,98 procent (brevvalg) 

Hovedkonklusioner for Region Sjælland 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for alle valgformer: 55,21 procent (17 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for fremmødevalg: 57,83 procent (14 kommuner) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for brevvalg: 42,2 procent (1 kommune) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for kombineret brevvalg og fremmødevalg med mulighed for at aflevere med-

bragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget: 56,8 procent (1 kommune) 

 Gennemsnitlig stemmeprocent for kombineret digitalt valg og brevstemmevalg med mulighed for at aflevere 

stemmesedlen på valgdagen 16. november 2021: 30 procent (1 kommune) 

 Ingen kommuner havde fredsvalg 

 Kommune med højeste stemmeprocent: Ringsted Kommune 62,4 procent (fremmødevalg samme dato som 

kommunalvalg) 

 Kommune med laveste stemmeprocent: Greve Kommune 30 procent (digitalt og brevstemmevalg med mu-

lighed for aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget) 

// Hovedkonklusioner for hver region 
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Hovedkonklusioner for Region Hovedstaden 

 Gennemsnitlige stemmeprocent for alle valgformer: 37,14 procent (26 kommuner) 

 Gennemsnitlige stemmeprocent for brevvalg 37,78 procent (5 kommuner) 

 Gennemsnitlige stemmeprocent for fremmødevalg: 50,67 procent (9 kommuner) 

 Gennemsnitlige stemmeprocent for digitalt valg: 24,65 procent (7 kommuner) 

 Gennemsnitlige stemmeprocent for kombineret digitalt og brevvalg 28,55 procent (2 kommuner) 

 Gennemsnitlige stemmeprocent for kombineret brevvalg og fremmødevalg med mulighed for at aflevere 

medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget: 33,85 procent (2 kommuner) 

 Stemmeprocent for remmødevalg anden dato end kommunalvalg (mulighed for at aflevere stemmeseddel 

på aktivitetscenter): 11 procent (1 kommune) 

 3 kommuner havde fredsvalg  

 Kommune med højeste stemmeprocent: Allerød Kommune 59,3 procent (fremmødevalg samme dato som 

kommunalvalg) 

 Kommune med laveste stemmeprocent: Tårnby Kommune 11 procent (fremmødevalg anden dato end kom-

munalvalg - mulighed for at aflevere stemmeseddel på aktivitetscenter) 

// Hovedkonklusioner for hver region 
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Konklusion:  

Forskellige valgformer 

giver enorme forskelle 

i stemmeprocenter  

Vidt forskellige valgformer og stemmeprocen-

ter, der svinger fra 11 procent til 74 procent.  

Denne undersøgelse bekræfter, at opskriften 

på at få en høj valgdeltagelse ved ældreråds-

valgene er at afholde valgene som fremmøde-

valg på samme dag som kommunalvalget.   

Ligesom tidligere opgørelser viser denne, at de 

kommuner, der afholder ældrerådsvalgene som 

fremmødevalg samtidig med kommunalvalget, får 

en markant højere stemmeprocent end alle andre 

valgformer.  

De 43 kommuner, der afholdt valget til ældrerådet 

som et almindeligt fremmødevalg i forbindelse med 

kommunalvalget, fik således en stemmeprocent på 

57,64 procent.  

De kommuner, der afholdt valget som et digitalt 

valg, fik en stemmeprocent på 27,64 procent.  

I de kommuner, der afholdt brevvalg blev stemme-

procenten 40.  

Hermed er valgdeltagelsen ved digitalt valg i gen-

nemsnit 30 procentpoint lavere end ved fremmøde-

valg samme dag som kommunalvalg. Mens valg-

deltagelsen ved brevvalg er 17,64 procentpoint 

lavere end ved fremmødevalg samme dag som 

kommunalvalg. 

Mislykkede forsøg  

Nogen større succes har det heller ikke været for 

de 14 kommuner, der har eksperimenteret med at 

kombinere et digitalt og/eller brevvalg med en type 

fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere 

medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kom-

munalvalget. Den metode gav en stemmeprocent 

på 42,50, hvilket er 15 procentpoint lavere end de 

kommuner, der afholder et almindeligt fremmøde-

valg samme dag som kommunalvalget. 

Helt i bund var valgdeltagelsen i en kommune, der 

i 2020 afholdt ældrerådsvalget som et slags frem-

mødevalg, hvor vælgerne kunne aflevere deres 

stemmeseddel på et plejehjem. Det gav en stem-

meprocent på 11. 

Opgørelsen viser hermed enorme forskelle på 

valgdeltagelsen i de enkelte kommuner - fra 11 

procent, som det laveste til 74,1 procent, som det 

højeste.  

Lovgivningen bør laves om 

Danske Ældreråd mener, at det hverken er i kom-

munernes, ældrerådenes eller ældrebefolkningens 

interesse, når man afholder ældrerådsvalgene på 

en måde, som giver en lav valgdeltagelse. Det er i 

alles interesse, at ældrerådene har et solidt man-

dat og afspejler indbyggerne i kommunen bedst 

muligt. Noget som fremmes bedst, hvis stemme-

procenten og interessen omkring ældrerådsvalge-

ne er høj. 

Danske Ældreråds klare anbefaling er, at lovgivnin-

gen bliver lavet om, så ældrerådsvalgene afholdes 

som fremmødevalg i forbindelse med kommunal-

valget.  

 

For yderligere information kontakt: 

Danske Ældreråds sekretariat 
Tlf. 38 77 01 60 
info@danske-aeldreraad.dk 
 

// Konklusion 


