
VALG TIL  
ÆLDRERÅDET

- OGSÅ DIT VALG!

Der er snart valg til ældrerådet  
– din stemme tæller!

HVoRfoR ER DET VIGTIGT,  
Du sTEmmER TIL 
ÆLDRERÅDsVALGET?

•  Jo flere der stemmer, des stærkere 
mandat giver du ældrerådet – og det 
giver mere respekt om ældrerådets 
arbejde

•  Din stemme kan sikre, at de rigtige 
personer bliver valgt

•  Ældrerådet bliver talerør for ALLE 
kommunens ældre

•  Ældrerådet er vagthund i forhold til 
kommunens politikere

Ældrerådet – et godt råd for dig  
i din kommune

Jernbane Alle 54, 3.th. 
2720 Vanløse  
Tlf. 38 77 01 60
info@danske-aeldreraad.dk
www.danske-aeldreraad.dk
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Ældrerådsvalg i 
Hjørring Kommune

16. november 2021



I alle kommuner skal der vælges et ældreråd. Alle der er fyldt 60 år på 
valgdagen har valgret og er valgbare.

Valget gælder for en firårig periode, og er sammenfaldende med valg
perioden for kommunalbestyrelsen. 

Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt.

• Ældrerådet skal høres af kommunen om alle forslag, der angår de ældre
• Ældrerådet skal bl.a. høres om de rapporter, der handler om lovpligtige 

tilsyn med ældrecentre. 
• Ældrerådet kan på eget initiativ rejse forslag vedrørende de ældres 

forhold
• Ældrerådet samarbejder med kommunen med henblik på opnåelse af 

de bedst mulige forhold for de ældre.

ORIENTERING OM ÆLDRERÅDET

ÆLDRERÅDETS OPGAVER

Sundheds, Ældre og Handicapområdet 
Springvandspladsen 5 
9800 Hjørring 

Att.: Sekretæren for Ældrerådet 
Tlf.: 72 33 50 02
 eller til et medlem af Ældrerådet.

Ældrerådet i Hjørring Kommune skal have 9 medlemmer og 2 suppleanter, 
som skal vælges for perioden 1. januar 2022  31. december 2025. 

Ældrerådet vælger selv formand og næstformand. 

SPØRGSMÅL/HENVENDELSER RETTES TIL



Loven om Ældrerådene blev vedtaget af Folketinget i 1998.

Alle kommuner skal have et Ældreråd, men har frie hænder med hensyn til 
antal medlemmer. I Hjørring Kommune har Ældrerådet 9 medlemmer. Valg 
skal afholdes hvert 4. år, og holdes som regel sammen med kommune
valget. 

I nogle kommuner vælges medlemmerne til Ældrerådet ved brev
stemmevalg, og andre, som Hjørring Kommune, har fremmødevalg.

I år er der valg til Kommunalbestyrelse og Ældreråd tirsdag den 16. nov. 
Ved valget i 2017 havde ældrerådsvalget i Hjørring Kommune en stemme
procent på næsten 64 % ved fremmødevalg. I flere af landets større byer var 
stemmeprocenten på under 20% ved brevstemmevalg.

Ældrerådet i Hjørring Kommune holder hvert år 11 ordinære møder. Som 
regel på rådhuset. Så vidt muligt følger man mødeaktiviteten i Beboer
pårørende rådene på kommunens ældrecentre, og afholder hvert år et 
fællesmøde med disse udvalg. 

Hvert efterår, omkring 1. oktober, er der tradition for at Ældrerådet inviterer 
til et større arrangement med en foredragsholder for kommunens seniorer.

Endvidere deltager man i aktiviteterne i Danske Ældreråd, som er en 
paraplyorganisation for alle 98 kommuners Ældreråd.

På Hjørring Kommunes hjemmeside kan man følge aktiviteterne i Ældre
rådet. Her ses både dagsorden og mødereferat, lige som man også her kan 
følge både Byråd og Sundheds, Ældre og Handicapudvalget (SÆHudval
get).
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Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Såfremt du er fyldt 60 år inden udgangen af 2021 kan du stemme ved 
Ældrerådsvalget.

Du kan også opstille som kandidat. I løbet af august afholdes en række 
opstillingsmøder forskellige steder i kommunen.

Du kan også selv opstille. Det eneste du behøver, er at udfylde en blanket 
som du kan få hos et af Ældrerådets medlemmer eller rekvirere fra Ældre
rådets sekretær på telefon 72 33 50 02.

Læs mere og hold dig orienteret på

www.hjoerring.dk/aeldrevalg21


