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Dato 
 

Beslutning 

2018-2020 I foråret 2018 begynder Seniorrådet at drøfte muligheden for 
at afholde næste valg til Seniorrådet som et fremmødevalg, 
da erfaringer fra andre kommuner viser, at stemmeprocenten 
bliver højere ved at afholde valget på denne måde i stedet 
for et rent brevstemmevalg.  
 
På grund af flere omstændigheder – bl.a. formandens uven-
tede udtræden af rådet (sygdom) – bliver drøftelsen sat på 
stand by. Den nye formand og næstformand har dog møder 
med borgmesteren og formanden for Social- og Sundhedsud-
valget, hvor de fremfører deres ønsker om fremmødevalg.  
 

2. februar 2021 Seniorrådet godkender C-PO’s indstilling til, at der skal afhol-
des fremmødevalg til Seniorrådet i forbindelse med KV den 
16. november 2021.  
 

9. februar 2021 ØU behandler Seniorrådets ønske om, at det forestående 
valg til Seniorrådet gennemføres som et fremmødevalg. 
Beslutning: Sagen skal undersøges nærmere og derefter fo-
relægges til fornyet behandling i ØU. 
 
Her er særligt opmærksomhed på, om det vil være muligt fy-
sisk at etablere de nødvendige valglokaler på valgstederne 
samtidig med, der afholdes Kommunal- og Regionsrådsvalg.  



 
Side 2 

 
16. marts 2021 Seniorrådet præsenteres for de tiltænkte lokaler på valgste-

derne til afholdelse af Seniorrådsvalget samt drøftelse af de 
praktiske ting i forhold til selve valgdagen. 
 
Det aftales her, at Seniorrådet vil være ansvarlig for rekrut-
tering af det tilstrækkelige antal tilforordnede til at afvikle 
valget, samt designe og afvikle valghandlingen på dagen.  
 
Center for Politik- og Organisation skal bistå med at reserve-
re de aftalte lokaler, sørge for forplejning og i øvrigt bistå 
med afklaring, hvis der er behov undervejs.  
 

20. marts 2021 Formanden for Ældrerådet i Frederikssund Kommune delta-
ger på Seniorrådets møde for at fortælle om hendes erfarin-
ger med afholdelse af fremmødevalg, der afholdes efter sam-
me procedure som til et kommunalvalg. 
 

29. april 2021 ØU godkender, at Seniorrådsvalget afholdes som et fremmø-
devalg den 16. november 2021. 
  
Mulighed for brevstemning skal foregå som ved de foregåen-
de valg ved, at stemmesedlen kan returneres til rådhuset i en 
kuvert med porto betalt. Der skitseres følgende model for af-
stemning i ØKU-sagen:  
 
”Det er administrationens anbefaling, at der implementeres 
følgende model til Seniorrådsvalget:  
 

- Alle borgere i Ballerup Kommune over 60 år får, som 
tidligere år, tilsendt en stemmeseddel til deres adres-
se.  

- Stemmesedlen udfyldes  
- Stemmesedlen kommes i en blank konvolut  
- Den blanke konvolut med stemmesedlen i kommes i 

en anden konvolut, hvor vælgerens navn tydeligt anfø-
res som afsender.  

- Brevet sendes til Ballerup Rådhus, afleveres i rådhu-
sets postkasse eller afleveres personligt på en af kom-
munens brevstemmesteder (herunder biblioteker).  

 
Det er ligeledes administrationens anbefaling, at den tids-
mæssige ramme for brevstemmer til Seniorrådsvalget følger 
den, der gælder for Kommunal- og Regionsrådsvalget.  
 
Før valgdagen markeres der i valglisterne til det enkelte valg-
sted, hvilke personer der har brevstemt. Disse personer skal 
derfor afvises på valgdagen, således at der ikke stemmes to 
gange.” 
 
På dette tidspunkt er der ikke taget stilling til, om der skal 
udsendes valgkort til alle stemmeberettigede, eller det skal 



 
Side 3 

være muligt at legitimere sig på valgstedet, og derefter få 
udleveret en stemmeseddel.  
 

Juni 2021 Der er behov for yderligere dialog med Seniorrådet, som 
overfor Social- og Sundhedsudvalget udtrykker bekymring for 
muligheden for at kunne stemme flere gange, hvis brevstem-
men kopieres.  
 
Derfor aftales følgende tilrettede model for brevstemning på 
et møde mellem Valgsekretariatet, C-VS og Seniorrådet:  
 
”På mødet gennemgik vi modellen for både brevstemmeafgi-
velse og fremmødevalg.  
 
Seniorrådet lagde i den forbindelse vægt på, at der skal ta-
ges ekstra skridt for at sikre, at man ikke kan udgive sig for 
en anden, når man brevstemmer.  
 
Derfor er vi blevet enige om, at der tilføjes et ark, som skal 
lægges ind i den ”yderste” brevstemmekonvolut.  
 
Af arket fremgår personens navn, adresse og fødselsdato og 
man skriver under på, at man er den, man udgiver sig for at 
være.”  
 
 

August – septem-
ber 2021 

Rekruttering af tilforordnede til Seniorrådsvalget.  
 

Oktober 2021 Udsendelse af valgmateriale til samtlige stemmeberettigede 
til Seniorrådsvalget.  
 
Her udsendes stemmeseddel, frankeret konvolut, hvis der 
ønskes at brevstemme, kandidatliste samt vejledning til af-
stemning.   
 


