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RESUMÉ: 

Der skal afholdes valg til Ældrerådet i 2021. Ældrerådet foretrækker, at valget gennemføres 

som fremmødevalg. I erkendelse af, at det vil være svært for Ældrerådet at rekruttere det 

nødvendige antal valgtilforordnede, er Ældrerådet indstillet på et brevstemmevalg i 2021. 

Ældrerådet ønsker på sigt valget afholdt som fremmødevalg for at styrke engagementet fra 

beboerne i Dragør Kommune og højne valgprocenten. 

 

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER: 

1. at valg til Ældrerådet i 2021 gennemføres som brevstemmevalg, hvis der senest fire uger 

før valghandlingen starter er seks eller flere kandidater. 

2. at valg til Ældrerådet i 2021 gennemføres som fredsvalg, hvis der senest fire uger før 

valghandlingen starter er fem eller færre kandidater. 

 

Ældrerådets bemærkninger: 

Det kan af sagsfremstillingen opfattes som om det er Ældrerådet der har til opgave at 

rekruttere det nødvendige antal valgtilforordnede ved et fremmødevalg. Dette er imidlertid 

ikke korrekt. Efter loven er det Kommunalbestyrelsen som skal sørge for afholdelsen af valget. 

Ældrerådet vil naturligvis gerne være med til at løse denne opgave, men vi kan ikke på 

forhånd oplyse hvor mange personer vi i givet fald vil kunne mønstre. 

Som bekendt har Ældrerådet ikke et organiseret bagland, og har derfor ikke – til forskel fra de 

politiske partier – en medlemsskare at trække på. 

Administrationen har oplyst, at der i kommunen ikke er et tilstrækkeligt antal medarbejdere til 

at dække behovet for valgtilforordnede, hvorfor vi nødtvungent må acceptere et brevvalg. 

De praktiske forhold ved fremmødevalg, såsom særskilte valgbokse og valgurner vil være de 

samme, selvom der først etableres fremmødevalg næste gang, og de nødvendige anskaffelser 

vil være engangsudgifter. 

 
Ældrerådets anbefaling: 

Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges. 

Vi skal dog gøre opmærksom på, at ministeriets dispensation til have et Ældreråd i Dragør på 

kun 4 medlemmer udløber med denne valgperiode. Der vil således ikke gyldigt kunne afholdes 

fredsvalg med færre end 5 kandidater. 

 

Ældrerådet i Dragør 

på rådets vegne 

 
Leif Ingersholm 
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