From:
Malene Sloth Eggers
Sent:
7 Mar 2017 14:44:53 +0100
To:
'Bent Larsen';'Richard Barth';'Sten Brincker';'Vagn E.
Larsen';Ældrerådet;'gavstrik.kirja@gmail.com'
Cc:
Heidi Pabst Andersen
Subject:
Dagsordenpunkt_Ældrerådsvalg 2017 - afvikling_07-03-2017 14-17-43
Attachments:
Dagsordenpunkt_Ældrerådsvalg 2017 - afvikling_07-03-2017 14-17-43.docx

Kære Ældreråd
Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar år 2017 forvaltningens indstilling vedrørende afvikling af
ældrerådsvalget i november år 2017.
Til jeres orientering har I har 14 dage fra dags dato til at komme med et høringssvar.
Dragør Kommune er opmærksom på, at Ældrerådet har indgivet et foreløbigt høringssvar den 6. marts
2017. Vi vil gerne sikre os, at I har tid til at drøfte det inden en endelig beslutning i Social- og
Sundhedsudvalget og kommunalbestyrelsen i april.
På Økonomiudvalgsmødet den 9. februar 2017 blev nedenstående ændringer vedtaget:
Forvaltningen håndterer:
 Forplejning under valget til alle frivillige deltagere

Opsætning og oprydning af valgsted
Venlig hilsen
Malene Sloth Eggers
Assistent
Borgmestersekretariat, It og Personale
Kirkevej 7
2791 Dragør
Direkte: 32 89 0106
Malenee@dragoer.dk

Ældrerådsvalg 2017 - afviklingsforslag
J.nr.:
84.12.00.A00
Sagsnr.:16/3522
RESUMÉ:
Udvalget har den 1. december 2016 besluttet, at administrationen skal
fremlægge en plan for afvikling af fremmødevalg til ældrerådet 2017.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
1.

at

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om
afvikling af fremmødevalg til Ældreråd 2017, med henblik
på høring.

2.

at

Social- og Sundhedsudvalget sender forslag om afvikling af
fremmødevalg til Ældreråd 2017 i høring i Ældrerådet.

BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-012017
Ad. 1+2.
For stemte:
4 (O+T)
Imod stemte:

1 (I)

Undlod at stemme: 2 (A+C)
Anbefales overfor ØU/KB.
BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 09-02-2017
Forslag fra T:
Liste T foreslår, at følgende aktiviteter håndteres af forvaltningen:







Planlægge og afholde opstillingsmøder
Håndtering af kandidatlister
Koordinere opsætning og oprydning af valgsted
Sikre forplejning under valget til alle frivillige deltagere
Opsætte plakater med kandidat navne mm.
Opsætte og oprydning af valgsted

For stemte:

2 (T)

Imod stemte:

5 (A+C+O+V)

Faldet.
Forslag fra A:
Forvaltningen håndterer:



Forplejning under valget til alle frivillige deltagere
Opsætning og oprydning af valgsted
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Anbefales over for KB.
Anbefaling fra SSU den 30. januar 2017:
Anbefales over for KB.
Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup
(C).
BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 23-02-2017
Liste T genfremsatte forslag fra ØU:
Liste T foreslår, at følgende aktiviteter håndteres af forvaltningen:
•
Planlægge og afholde opstillingsmøder
•
Håndtering af kandidatlister
•
Koordinere opsætning og oprydning af valgsted
•
Sikre forplejning under valget til alle frivillige deltagere
•
Opsætte plakater med kandidat navne mm.
•
Opsætte og oprydning af valgsted
For stemte:
Imod stemte:

4 (T)
11 (A+C+I+O+V)

Faldet.
Anbefalingen fra ØU (administrationens indstilling ad 1-2 suppleret med
forslag fra A på ØU)
For stemte:
Imod stemte:

14 (A+C+O+T+V)
1 (I)

Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
BILAG TILFØJET:
Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet før Social- og
Sundhedsudvalgets behandling den 30. januar 2017. Høringssvaret er
tilføjet som bilag i forhold til den videre behandling.
Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 1. december 2016
besluttet, at administrationen skal undersøge mulighederne for at afvikle
valg til Ældrerådet i 2017 som et fremmødevalg i forbindelse med
kommunalvalget.
Kommunalbestyrelsen
og
Ældrerådet
skal
i
samarbejde beslutte, hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk
skal tilrettelægges i den enkelte kommune (jf. vej nr. 40 af
11/05/2011).
En væsentlig fordel ved afvikling ældrerådsvalg som fremmødevalg på
kommunalvalgsdatoen frem for brevvalg, er at de stemmeberettigede
borgere bliver mere opmærksomme og interesserede i Ældrerådet (målt
i stemmeprocent). Stemmeprocenten har således været væsentlig
højere i de kommuner, der har afviklet ældrerådsvalget som
fremmødevalg på samme dato som kommunalvalget end i de øvrige
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kommuner. Den gennemsnitlige stemmeprocent i 2013 var 71,4 pct. i
de kommuner, hvor der blev afviklet fremmødevalg til ældreråd samme
dag som kommunalvalget; mens Dragør Kommunes stemmeprocent i
2009 var 46,3 pct. ved brevvalg (mens valget i 2013 blev aflyst).
Det er vigtigt, at når et ældrerådsvalg afholdes samtidig med
kommunalvalg, at Ældrerådets fremmødevalg tilrettelægges på en
måde, så samspillet med afstemningen til kommunalvalget sker på en
positiv måde. I Dragør Kommune afholdes kommunalvalget på to
lokationer: i Hollænderhallen og på Dragør Skole Syd. Det vurderes, at
ældrerådsvalget kan afholdes i samme lokale i Hollænderhallen; mens
ældrerådsvalget skal afholdes i separat lokale på Dragør Skole Syd, da
lokalets størrelse ikke kan rumme begge valg samtidig.
Forslag til proces og arbejdsdeling
Ældrerådet planlægger og afholder opstillingsmøde maj/juni 2017, hvor
kommende kandidater og andre interesserede borgere har mulighed for
at komme og høre om ældrerådets arbejde, ligesom det vil være muligt
til mødet at blive registreret som kandidat. Ældrerådet skal forud for
opstillingsmødet
give
administrationen
informationer
om
opstillingsmødet til videre formidling på kommunens hjemmeside og i
Dragør Nyt. Kandidater har mulighed for at stille op til ældrerådsvalget
indtil 14 dage efter opstillingsmødet.
Den endelig liste over opstillede kandidater offentliggøres på
hjemmeside i august samt i Dragør Nyt i oktober, Ældrerådet har ansvar
for at samle oplysninger om kandidaterne, som ligger til grund for
kommunens videre kommunikation.
I midten af oktober udsender administrationen valgkort til samtlige
borgere, som på valgdagen er fyldt 60 år.
Til fremmødevalget skal der medvirke to ældrerådsmedlemmer, to
administrative medarbejdere og 6-8 frivillige tilforordnede. Ældrerådet
har det overordnede ansvar for afholdelse af valgdagen herunder at
finde 6-8 frivillige valgtilforordnede. De medvirkende i ældrerådsvalget
skal fordele sig tilnærmelsesvis ligeligt mellem de to valgsteder på selve
valgdagen,
således
at
der
på
hvert
valgsted
er
én
ældrerådsrepræsentant, én administrativ medarbejder samt 3-4
frivillige.
I dagene op til valget skal Ældrerådet planlægge valgdagen herunder
bestille forplejning. Det er Ældrerådet samt de frivillige tilforordnede,
som har det overordnede ansvar for at opstille og oprydde valgstederne,
med mulighed for praktisk bistand fra kommunen til tungere opgaver.
På valgdagen har Ældrerådets valgsteder åbent synkront med
kommunalvalgets valgsteder (kl. 8:00-20:00), alle medvirkende til
ældrerådsvalg skal møde op senest en halv time før for valgstederne
åbner. Det forventes, at stemmeoptælling vil være færdig ca. halvanden
time efter lukning af valgstederne.
Valgresultatet offentliggøres den 22. november 2017 på kommunens
hjemmeside og efterfølgende i Dragør Nyt.
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Oversigt – den overordnede proces









April, Ældrerådet planlægger opstillingsmøde og videregiver
informationer til Administrationen.
April, Administrationen sikrer kommunikation vedr.
opstillingsmøde mv. på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt
Maj/juni, Ældrerådet afholder opstillingsmøde.
Juni, deadline for tilmelding som kandidat.
August, kandidater offentliggøres på kommunens og Ældrerådets
hjemmeside.
Oktober, kandidater offentliggøres i Dragør Nyt.
Oktober, valgkort udsendes.
November, valg afholdes.

Oversigt - ansvars- og opgavefordeling
Ældrerådet skal:










planlægge og afholde opstillingsmøde
indlevere kandidatlister
samle og videregive oplysninger om kandidaterne til
kommunikation på kommunens hjemmeside og Dragør Nyt
finde 6-8 frivillige valgtilforordnede (plus to
ældrerådsrepræsentanter)
koordinere opsætning og oprydning af valgsted
sikre forplejning under valget (kommunen betaler 300 kr. pr.
person)
planlægge og medvirke på valgdagen
evt. opsætte af plakater med kandidaternes billeder og navne på
valgstedet
medvirke til optælling af stemmer

6-8 frivillige tilforordnede skal:




hjælpe med opsætning og oprydning af valgsted
medvirke på valgdag - tre frivillige ved hvert valgsted
medvirke i optælling af stemmer

De administrative medarbejdere skal:





udsende valgkort
medvirke på valgdag - én medarbejder ved hvert valgsted
medvirke i optælling af stemmer
sikre løbende kommunikation på ældrerådets hjemmeside,
kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt

LOVE/REGLER:
Retssikkerhedsloven §§ 30-33
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ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Det foreløbige overslag over omkostninger forbundet med afholdelse af
ældrerådsvalg som fremmødevalg 2017 er estimeret til ca. 52.000 kr.
Der er ikke afsat midler til afholdelse af ældrerådsvalg i budget 2017. I
det omfang udgifterne ikke kan afholdes inden for budgetter til
kommunalvalget, afholdes det resterende beløb på sektor 7s samlede
ramme.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ældrerådet.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Social- og Sundhedsudvalget 30. januar 2017
Økonomiudvalget den 9. februar 2017
Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.
BILAG:
1 Åben Omkostningsberegning ældrerådsvalg 2017
2 Åben Høringssvar Ældrerådsvalg.docx
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