Til Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget
Høringssvar vedrørende valg til seniorråd for perioden 2018 - 2022
Den 15. november 2016 skrev Seniorrådet til Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget med anbefaling
om, at det kommende valg til Seniorrådet afholdes som et fremmødevalg samtidig med
kommunalvalget. Nu her 5 måneder efter venter vi fortsat på svar på vores henvendelse. Det er
derfor også med nogen undren, at vi kan konstatere, at valgformen - uden at vi har været
inddraget - er sat på Social- og Sundhedsudvalgets møde i april med indstilling om, at valget
gennemføres som et brevstemme/elektronisk valg. Det til trods for at det klart fremgår af
Vejledning nr. 40 om ældreråd af 11. maj 2011 – ”at valgform og valghandling skal fastlægges i
samarbejde med det lokale Ældre- og Seniorråd”.
Det fremgår af dagsordenen, at der kan vælges mellem tre forskellige valgformer – fremmødevalg,
brevstemmevalg og elektronisk valg -. Ud fra et demokratisk princip er det Seniorrådets holdning,
at den afstemningsform, som giver størst mulig vælgerdeltagelse, og dermed også størst mulig
legalitet til det nyvalgte Seniorråd bør anvendes. Indhentede erfaringer fra tidligere ældrerådsvalg
viser klart, at fremmødevalg giver den største valgdeltagelse. Danske Ældreråd har oplyst, at
valgdeltagelsen i 2013 i gennemsnit var 71,4 pct. ved fremmødevalg, 47,8 pct. ved
brevstemmevalg og 34,4 pct. ved elektronisk valg. Udgiften til afholdelsen er stort set den samme
uanset valgform.
En rundspørge viser også at en stigende andel af kommunerne – også omkring Køge – vil afholde
fremmødevalg i 2017, og at det i øvrigt kan tilrettelægges uden at give problemer eller forstyrrelse
i forhold til afvikling af kommunalvalget.
Sammenfattende må det således konkluderes, at der i hvert fald ikke er økonomiske eller praktiske
grunde til ikke at afholde valget som et fremmødevalg.
Derfor fastholder Seniorrådet også sin anbefaling af, at valg til Seniorrådet i 2017 afholdes som
fremmødevalg. Såfremt det ikke efterkommes anbefales brevstemmevalg fremfor elektronisk valg.
Elektronisk valg vil sikkert blive en fremtidig løsning, men vælgersegmentet til ældrerådsvalg er for
en stor dels vedkommende ikke parat til den valgform endnu jfr. erfaringerne med meget lav
valgdeltagelse.
Seniorrådet tilbyder gerne at være ansvarlig for udpegning af tilforordnede til valg af Seniorrådet
ved fremmøde.
Seniorrådet ser frem til samarbejdet med kommunen omkring afvikling af seniorrådsvalget i 2017.

Seniorrådet den 27. marts 2017

