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Valg til Seniorrådet 2021
Sagsnr.: 21/1101

Sagsinitialer:rkroe

Åben

Sagsfremstilling
Seniorrådets ”Valgudvalg” (Dieter Johannsen, Lise Christensen, Sønnich Andresen, Nis Hye og
Hanne Priess Larsen) har den 11.01.2021 holdt sit første møde, hvorefter udvalget fremlægger
følgende emner til drøftelse og beslutning:
A: 2 forslag til afvikling af valg til Seniorrådet d. 16.11.2021:
 Forslag 1:
Digitalt valg kombineret med fortsat mulighed for fremmøde på valgdagen (samme dag
som kommune- og regionsvalg).
Man vælger selv, om man vil stemme digitalt hjemmefra eller møde frem og stemme på
valgstedet som hidtil. Forskellen her fra tidligere er kun, at der er elektronisk registrering,
og at stemmesedlen og at blyanten i en snor i stemmeboksen er udskiftet med en iPad,
hvorpå man skal sætte sit kryds med et fingeraftryk på en skærm.
Ved valg at stemme digitalt kan der stemmes fra eget hjem, fra plejehjem og fra
Borgerservice m/hjælp. Vælgere fritaget for elektronisk post får tilsendt en stemmeseddel,
som via frankeret svarkuvert returneres eller man kan møde op på valgstedet på
valgdagen og afgive sin stemme med et fingeraftryk på en skærm i stemmeboksen. Man
kan også møde op på Borgerservice og få hjælp til indsendelse af svarkuverten.
De tilforordnede til plejehjemmene vil også kunne yde hjælp både med hensyn til at
stemme digitalt til såvel Seniorråd som til kommune- og regionsvalg eller via den tilsendte
stemmeseddel, hvis man er fritaget for elektronisk post.
Som noget nyt og brugervenligt rummer valgformen også et opstillingsmodul for
kandidater til Seniorrådsvalget. Modulet giver mulighed for, at seniorer, som har valgret
og er valgbare, selv opretter sig som kandidat til Seniorrådsvalget og har samtidig
mulighed for at beskrive, hvorfor man gerne vil vælges, og hvad man vil arbejde for m.v.,
hvis man bliver valgt.
Digitalt valg kombineret med fremmødevalg kræver tilstedeværelse af 2 tilforordnede på
hvert valgsted; i alt 36. Optællingen sker digitalt og fuldt automatisk, og resultatet vil
foreligge umiddelbart efter kl. 20 på valgaftenen.


Forslag 2:
Fremmødevalg på valgdagen som hidtil og samtidig med kommune- og regionsvalg.
Opstillingen af kandidater sker ved afholdelse af opstillingsmøder og indlevering af
kandidatanmeldelser.
Fremmødevalg kræver ca. 77 tilforordnede, og at der tælles op efter valghandlingens
afslutning kl. 20 (i 2017 forelå resultatet omkring midnat).
Enhver vælger modtager sit valgkort pr. post. – Der skal være de samme muligheder for
at brevstemme til valg til Seniorråd, som der er til kommune- og regionsvalg.

Indstilling:
”Valgudvalget” indstiller forslag 1 til vedtagelse i Seniorrådet:


Digitalt valg kombineret med fortsat mulighed for fremmøde på valgdagen (samme dag
som kommune- og regionsvalg).
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Følgende to sidste afsnit i forslag 1 skal dog drøftes nærmere med Byrådssekretariatet inden
en beslutning i Seniorrådet, nemlig:



det nævnte ”opstillingsmodul” for kandidater og
den nævnte krævede tilstedeværelse af 2 tilforordnede på hvert valgsted, i alt 36

idet ”Valgudvalget” mener, der minimum bør være 4 tilforordnede på hvert valgsted.
B: Seniorrådets ønsker i forbindelse med valget den 16.11.2012:







at antallet af medlemmer i Seniorrådet fortsat skal være 11, og at medlemmerne
fortsat fordeles med 2 fra Bov, 2 fra Lundtoft, 2 fra Tinglev, 2 fra Rødekro og 3 fra
Aabenraa.
at der nedsættes en valgbestyrelse med et udpeget medlem af Byrådet og
Seniorrådets nu fungerende ”Valgudvalg” med 5 medlemmer (én fra hvert af de 5
lokalområder).
at enhver stemmeberettiget til Seniorrådsvalg kan stemme på enhver kandidat og
altså ikke bundet til at stemme på en kandidat fra et bestemt lokalområde
at valghandlingen så vidt muligt foregår i samme lokale som kommune- og
regionsvalg, men med tydelig skiltning og adskillelse – og ellers i et synligt lokale i
umiddelbar nærhed.
at valgtilforordnede til ”bilstemmer” også medtager valg til Seniorrådet foruden
kommune- og regionsvalg.
at brevstemmevalg til Seniorrådet også indgår, såfremt der oprettes alternative
afstemningssteder herfor (fx Tinglev Bibliotek som i 2017)

I det hele taget ønsker Seniorrådet samme vilkår og muligheder som til kommune- og
regionsvalg.
Indstilling:
”Valgudvalget” indstiller punkt B i sin helhed til vedtagelse.
C: Emner at tage højde for inden valgdagen den 16.11.2021: (ud fra erfaringer fra
valget i 2017).












Valgkort – separate eller med perforering.
Ordet ”Seniorrådsvalg” skal anvendes (Ikke ”Ældrerådsvalg”).
Rimelig størrelse på stemmeseddel – mindst A4-format med tydeligt tryk og angivelse
af, hvor krydset skal sættes.
Minimum 2 stemmebokse med lys og 1 lup.
Handicapvenlige indgangssteder til valgstederne.
God plads til at komme rundt med rollator, kørestol og el scooter,
Plads til ekstra stole ved evt. kødannelse.
Papirkurv samt en mindre skål til bolcher.
1 blomst og 1 led lys på hvert valgbord.
Såfremt valgkortet er glemt, udskrives et nyt via printer.
Etablering af handicap-parkeringspladser.
Valgtilforordnede ønskes inddraget ved valg af valglokaler.

Indstilling:
”Valgudvalget” indstiller, at Seniorrådet vedtager dette punkt i sin helhed.
D: Kort orientering om kommende opgaver for ”Valgudvalget”.
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Beslutning Seniorrådet den 25-01-2021
Punkt A:
Forslag 1 blev godkendt med stemmerne 7 for og 1 imod.
Seniorrådets valgudvalg anmoder Byrådssekretariatet om yderligere introduktion og drøftelse
ift. opstillingsmodulet i den digitale løsning.
Punkt B tilstilles Byrådssekretariatet til videre foranstaltning. Sekretariatet sørger for dette.
Punkt C tilstilles Byrådssekretariatet til videre foranstaltning. Sekretariatet sørger for dette.
Punkt D
Formanden orienterer om valg og status herpå i Ruden 1/2021, som udkommer primo april.
Der iværksættes snarest et møde med hhv. Seniorrådets valgudvalg og Byrådssekretariatet for
afklaring om processen m.m. fremadrettet.
Efter ovenstående møde udarbejdes der en valg-/planlægningskalender.
Rita Kruse Røjkjær indtræder i som administrativ ”back up” på kommende møder i
valgudvalget.

Bilag:

