
                            Ældrerådsvalg i Odsherred Kommune 

 

                                            VALGREGLER 
 

 

Byrådet i Odsherred Kommune har besluttet, at der den 19. november 2013, skal afholdes valg af     

9 medlemmer og et antal stedfortrædere til Odsherred Kommunes Ældreråd. 

 

Byrådet har endvidere bemyndiget den administrative styregruppe til sammen med Ældrerådet, 

at udarbejde nærværende bestemmelser om valgets forberedelse, foretagelse og opgørelse. 
 

            Valget til Odsherreds Ældreråd foregår efter følgende regler: 
 
Valgret / valgbar:       Alle personer, som på valgdagen er fyldt 60 år, og 

                                     som har folkeregisteradresse i Odsherred Kommune, 

                                     har valgret og er valgbar til ældrerådet. 

 
Valgperioden:             Valget gælder for perioden 01. januar 2014 til 31 december 

                                     2017. 

 
Valgbestyrelse:           Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse på 3 medlemmer, valgt blandt  

                                      ældrerådets medlemmer. (formand, næstformand og 1 medlem)                                         

                                      Byrådet skal på begæring fra valgbestyrelsen, bistå denne i forbindelse 

                                      med valget.                                        

 
Tilforordnede:            Byrådet udpeger efter indstilling fra Ældrerådet, det nødvendige 

                                     antal stemmeberettigede vælgere til at forestå afviklingen af valg- 

                                     handlingen.  

 
Sted:                            Valget afholdes i et passende lokale, de samme steder, hvor der  

                                     stemmes til kommunevalget. 

 
Bekendtgørelse:          Valgbestyrelsen foranlediger, at reglerne om opstilling og  

                                     og anmeldelse af kandidater bekendtgøres i de relevante uge - 

                                     aviser i første halvdel af september. 

 
Afstemningstiden:      Valget afvikles i samme tidsrum, som gælder for valget til byrådet. 

 
Orienteringsmøder    Ældrerådet afholder i august/september et antal orienteringsmøder  

                                     i lokalområderne. 

                                     Her redegøres for rådets arbejde i den forløbne periode, og for 

                                     kommende opgaver. Samtidig gennemgås reglerne for opstilling 

                                     af  kandidater. 

 
Indkaldelse af            Valgbestyrelsen indkalder kandidater ved bekendtgørelse i de 

kandidater:                 relevante ugeaviser i første halvdel af september. 

                                     Kandidatanmeldelserne afleveres i Borgmestersekretariatet. 

 

 

                                                                       

Indhold og                 Ved indkaldelse af kandidatanmeldelser, skal der gøres opmærksom 

indlevering:               på følgende krav: 

                                    1) at disse tidligst kan indleveres syv uger før valget, d.v.s. tirsdag 

                                        den 01. oktober 2013, og senest skal være indleveret seks uger 

                                        før valget, d.v.s. tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 12.00 

 



                                    2) at de skal indeholde oplysning om kandidaternes navn, bopæl og 

                                        personnummer.  

 
Sideordnet/                Kandidaterne opstilles alfabetisk i sideordnet rækkefølge. 

prioriteret:                Listeopstilling er ikke tilladt. 

 
Formular:                  Valgbestyrelsen lader udarbejde en formular til anmeldelse 

                                    af kandidater. 

                                    Formularen medbringes til orienteringsmøderne.  

                                    Valgbestyrelsen kan ikke afvise en rettidigt indleveret 

                                    kandidatanmeldelse, der er skrevet uden anvendelse af formularen, 

                                    hvis den i øvrigt opfylder de ovenfor anførte betingelser.    

 
Kandidater:               Intet navn må anføres på en kandidatanmeldelse, uden vedkommendes 

                                    samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen.        

 
Prøvelse:                    Valgbestyrelsen skal ved en kandidatanmeldelses indlevering, undersøge 

                                    om denne er i overensstemmelse med de anførte regler.       

 
Folkeregistret:           Undersøger om de opførte kandidater opfylder betingelserne for at 

                                    deltage i ældrerådsvalget.    

 
Bekendtgørelse:         Oplysning om anmeldte kandidater skal bekendtgøres senest 3 uger 

                                     før valget, d.v.s. senest den 29. oktober 2013, i de samme ugeaviser. 

                                                                              

                                     Valgbestyrelsen træffer bestemmelse om, på hvilke andre måder 

                                     bekendtgørelsen skal ske. 

 
Stemmesedler:            Alle kandidater opføres på samme stemmeseddel. 

                                     Byrådet tilvejebringer de nødvendige stemmesedler. 

                                     De udformes og trykkes efter samme regler som gælder til kommunevalget. 

 
Forveksling/                Hvis der efter valgbestyrelsens skøn kan ske forveksling af kandidaternes 

kaldenavn:                  navne, skal der på stemmesedlen foruden trykkes en kortfattet betegnelse, 

                                     som f.eks. stilling eller bopæl for de kandidater, hvis navne kan forveksles. 

                                     Såfremt en kandidat er kendt under et ”kaldenavn”, kan dette anføres på 

                                     stemmesedlen i en parantes efter vedkommendes borgerlige navn. 

 
 

Stemmekasser/           Tilvejebringes på Byrådets foranledning. Stemmekasserne skal være 

stemmerum:                til at aflåse og således indrettet, at ingen stemmeseddel kan udtages  

                                     uden at  kasserne åbnes. 

                                       

 

                                                                    

 

Afstemning:                 Valghandlingen åbnes af en af valgstyrene efter samme regler, 

                                      som gælder for valget  til byrådet og regionsrådet. 

 
Valglisten:                    Udarbejdes og anvendes efter samme regler som ved kommunevalget. 

 
Valgkort:                      Valgkort udsendes af Byrådet til samtlige stemmeberettigede samtidig 

                                       med udsendelse af valgkort til valget til byrådet. 

 
Stemmeafgivning:        Stemmeafgivning ordnes således: En af de tilforordnede modtager 

                                       valgkort, konstaterer vælgerens identitet og afkrydser valglisten,  

                                       hvorefter en anden udleverer stemmesedlen. 

                                       En tredje medhjælper ”passer” stemmekassen.  



                                       Stemmesedlen må ikke være sammenfoldet ved udleveringen. 

 

                                       Vælgerne betjenes i den rækkefølge, hvori de møder. 

 

                                       Efter at have modtaget stemmesedlen, skal vælgeren straks gå ind i 

                                       stemmerummet, hvor ingen andre må være til stede. 

                                       Vælgeren afmærker stemmesedlen med et kryds ud for den kandidat, 

                                       som  ønskes valgt.        

 

                                       Når stemmesedlen er afkrydset, sammenfolder vælgeren stemmesedlen, 

                                       således at ingen kan se, hvorledes der er stemt, og lægger den i 

                                       stemmekassen.      

 
 

Blinde/svagtseende      For deres særlige forhold gælder samme regler som ved de øvrige 

og bevægelses-             valg til de kommunale råd. 

hæmmede:                                                   

 

 
Udlændinge:                Om udlændinges stemmeret og valgbarhed, gælder samme regler 

                                      som ved valg til byrådet. 

 
Afslutning:                   Afstemningen slutter, når der klokken 20.00 ikke melder sig vælgere  

                                      for at afgive stemme, uanset at der gives opfordring hertil. 

                                       

                                      Herefter underskriver hver valglistefører sin valgliste. 

 

                                      De ikke udleverede stemmesedler og eventuelle ved ombytning 

                                      tilbageleverede stemmesedler, valglisterne, de modtagne valgkort  

                                      og stemmekasserne tages i forvaring af en af de tilforordnede, og 

                                      stemmeoptællingen  kan  begynde.  

                                      Den sker på hvert valgsted for sig, og resultatet indtelefoneres 

                                      straks til rådhuset (valgsekretariatet) 

 

                                      Alt det anvendte materiale emballeres forsvarligt og bringes 

                                      snarest muligt til rådhuset.(Valgsekretariatet) 

 

                                                                           

 

Brevstemmer:             For stemmeafgivning pr. brev gælder samme regler, som ved  

                                     Kommunalvalget. 

                                    

 
Institutioner:              Vælgere, der bor på et plejecenter, i ældreboliger eller lignende, 

                                     kan brevstemme i institutionen efter samme regler som ved kommunal- 

                                     valget.  

 
Åbning af                    Valgstyrerne åbner de modtagne kuverter, inden afstemningen begynder,  

brevstemmer:             og undersøger i hvert enkelt tilfælde, om afsender er opført på valglisten. 

                                     I bekræftende fald afkrydses vælgerens navn på valglisten. 

 

                                     De godkendte konvolutter med brevstemmer opbevares sammen med det 

                                     tilhørende følgebrev og yderkuvert, indtil afstemningen er slut. 

                                     Konvolutterne nedlægges derefter i en stemmekasse og blandes med de øvrige  

                                     stemmesedler og åbnes først ved optællingen. 

 

                                     En vælger, som har afgivet en brevstemme, kan ikke stemme på valgdagen. 

 



 

Optællingsmåde:        Optælling foretages af de tilforordnede. (valgstyrene) 

                                      

                                     Kandidaterne indplaceres efter stemmetal, med højeste stemmetal 

                                     øverst.(1 – 9) 

                                     Kandidater der indplaceres som nr. 10 -18 indplaceres i rækkefølge  

                                     som stedfortrædere. 

 

                                     Lodtrækning foretages af valgbestyrelsens formand, hvis to eller flere  

                                     kandidater opnår samme stemmetal.  

 
Ugyldige stemmer:     Hvis der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed, medregnes den ikke 

                                     i optællingen, men lægges foreløbig til side. 

                                     I øvrigt vurderes en stemmeseddels ugyldighed efter samme regler som 

                                     ved kommunaludvalget. 

 

                                     En stemmeseddel er kun gyldig, hvis der er kryds ud for en af kandidaterne. 

 

                                     Valgbestyrelsen afgør, om en stemmeseddel er ugyldig. 

 
Valgresultat:               Valgresultat bekendtgøres af valgbestyrelsen, som også underretter de 

                                      valgte medlemmer af ældrerådet snarest muligt efter opgørelsen. 

 

                                      Det sendes skriftligt til orientering for samtlige kandidater. 

 
Økonomi:                     De samlede udgifter ved valget, afholdes af Odsherred Kommune. 

 

                                      De tilforordnede vælgere ved ældrerådsvalget oppebærer diæter efter 

                                      samme regler, som gælder for de tilforordnede vælgere ved valget til 

                                      byrådet. 

 

                                                  

 

 

 

Andre spørgsmål:         Hvis der i forbindelse med afviklingen af valget til ældrerådet opstår 

                                       tvivlsspørgsmål, som ikke er omfattet af dette regelsæt, skal spørgsmålet 

                                       besvares ved at henholde sig til tilsvarende regler for valget til byrådet.                   

                                                                                            

 

 

                                 

 

                                           

Således godkendt: 

 

Inger Andersen 

Ældrerådsformand 


