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Referat 

Mødedato: 22. juni 2020 

Mødetidspunkt: 19:00 

Mødested: Kommunalbestyrelsens mødesal 

Deltagere:  

Fraværende:  

Bemærkninger:  

Anja Lundtoft mødte for Mette Bang Larsen, der havde forfald. 
Thomas Baark mødte for Ruben Kidde, der havde forfald. 
Lars Berg Andersen mødte for Laura Lindahl, der havde forfald under punkt 146. 
Brian Holm og Daniel Panduro deltog fra punkt 147. 
Temadebatten varede fra kl. 16 til kl. 17.25 

 

 



 

 
Kommunalbestyrelsen_2018-21 
 

Mødedato:  

22. juni 2020 
 Sidetal:  2 

 
 



 

 
Kommunalbestyrelsen_2018-21 
 

Mødedato:  

22. juni 2020 
 Sidetal:  3 

 

Indholdsfortegnelse 

Åbne dagsordenspunkter 

178 
Ældrerådets vedtægt - herunder forslag til ændring af navn og at holde ældrerådsvalg samtidig 

med kommunalvalg  

4 

Lukkede dagsordenspunkter 

 

 



 

 
Kommunalbestyrelsen_2018-21 
 

Mødedato:  

22. juni 2020 
 Sidetal:  4 

 
178. Ældrerådets vedtægt - herunder forslag til ændring af navn og at holde ældrerådsvalg samtidig med 

kommunalvalg 

Åbent - 27.69.40-A00-3-20 

Resumé 

Ældrerådet har til kommunalbestyrelsens godkendelse sendt udkast til ændring af rådets vedtægt - herunder 
forslag til ændring af rådets navn til "Frederiksberg Seniorråd" samt forslag om, at der fra 2025 holdes valg til 
ældrerådet samtidig med kommunalvalget.  

Beslutning 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
  

Indstilling 

Magistraten indstiller,  

 at ældrerådets anmodning om navneændring til "Frederiksberg Seniorråd" imødekommes fra og 
med næste valgperiode  

 at forslaget i § 2, stk. 2 om høringsfrist på fire uger udgår 

 at vedtægtsforslagets øvrige ændringer vedrørende sprog og ajourføring godkendes. 
  
Magistraten anmodede forvaltningen om en fornyet vurdering af muligheden for fra 2025 at holde et samlet 
valg til Ældrerådet (Seniorrådet) og kommunalbestyrelsen. 
  

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har godkendt ny vedtægt for rådet. Kommunalbestyrelsen skal godkende rådets vedtægt, før den 
kan træde i kraft. Rådets forslag til ny vedtægt samt oversigt over nuværende og forslag til nye 
bestemmelser i vedtægten med bemærkninger er vedlagt.  
  
Baggrunden for rådets ønske om ny vedtægt er - udover opdatering af sprog og ajourføring -  
1. at ændre navn fra Frederiksberg Ældreråd til Frederiksberg Seniorråd 
2. at valg til rådet fra 2025 holdes samtidig med kommunal- og regionsvalget. 
  
  
Ændre navn fra Frederiksberg Ældreråd til Frederiksberg Seniorråd 
  
Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at "I hver kommune etableres 
mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver 
kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og 
kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre." 
  
En række ældreråd har de seneste år ændret navn til seniorråd.  
  
Et lille flertal i ældrerådet har ønsket, at rådet ændrer navn til seniorrådet. Rådet har som begrundelse for 
ønsket om navneændring anført, at "rådet ønsker at give et mere inkluderende og moderne udtryk. Rådet 
skal varetage alle borgere over 60 år's interesser. I rådets nuværende pjece omtales personer over 60 år 
som seniorer. I Region Hovedstaden har 17 ud af 29 råd ændret navn til Seniorråd, og mange over 60 
betragter sig ikke som "ældre" i dag men som "seniorer". 
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Forvaltningen vurderer, at forslaget er hensigtsmæssigt, fordi seniorråd kommunikationsmæssigt kan 
opfattes mere tidssvarende og bredere. Men forvaltningen gør samtidigt opmærksom på, at det nuværende 
ældreråd netop er valgt til ældrerådet for hele valgperioden. Derfor vil det være uhensigtsmæssigt at ændre 
navnet midt i valgperioden, og forvaltningen anbefaler derfor, at navneskiftet først træder i kraft, når et nyt 
råd er valgt.  
  
  
Afholdelse af valg til ældrerådet samtidigt med kommunal- og regionsvalg 
  
I følge ældrerådets nuværende vedtægt skal valg til ældrerådet holdes hvert 4. år den 1. uge i marts måned. 
Ældrerådet ønsker at ændre bestemmelsen til "Valg til Seniorrådet afholdes hvert 4. år den 1. uge i marts 
måned til og med marts 2023. Med virkning fra kommunalvalget i 2025 afholdes valg til Seniorrådet samtidig 
med kommunalvalget." 
  
Ældrerådets baggrund for ønsket om at holde valg samme dag som der holdes kommunal- og regionsvalg 
er, at "rådet har et stort ønske om, at stemmeprocenten skal blive højere, da det vil give et stærkere 
demokratisk mandat. Ifølge Danske Ældreråd er stemmeprocenten klart højere i de kommuner, hvor der er 
fremmødevalg."  
  
Ved valgene i marts 2003 og 2007 var det muligt at stemme ved skriftlig afstemning (brevstemmemateriale 
og frankeret svarkuvert sendes pr. post til alle ca. 20.000 vælgere (borgere over 60 år)), ved digital 
afstemning og ved personligt fremmøde. Stemmeprocenterne blev henholdsvis 40,4 og 34,6.  
  
Ved valgene i marts 2011, 2015 og 2019 var det muligt at stemme ved skriftlig afstemning og ved digital 
afstemning. Stemmeprocenterne var henholdsvis 40,7, 37,2 og 30,5.   
  
En undersøgelse fra Danske Ældreråd blandt landets 98 ældre-/seniorråd viser, at stemmeprocenten blev 
65,3 i de kommuner, der holdt ældrerådsvalg samme dag som kommunal- og regionsvalg. Det er dog 
primært mindre kommuner, der har holdt ældrerådsvalg samtidig med kommunalvalg.  
  
  
Praktiske forhold om ældrerådsvalg  

Det er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg 
muligt at afholde ældrerådsvalget samtidigt med kommunal- og regionsvalget. Men det er en forudsætning, 
at valget tilrettelægges på en sådan måde, at den lokale afstemning foregår tydeligt og klart adskilt fra 
kommunal- og regionalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt 
muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Den lokale afstemning 
skal herudover tilrettelægges på en måde, så den ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at 
stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af valget i øvrigt, og sådan, at 
kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til den lokale afstemning. For at leve op til det skal 
valget holdes i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje - og der skal være adgang for vælgere med 
handicap.  

Der er otte valgsteder på Frederiksberg. Forvaltningen vurderer, at et ældrerådsvalg vil kunne holdes tydeligt 
adskilt i et afmærket område i valglokalerne i rådhushallen og i Bülowsvejhallen. De øvrige valglokaler er 
ikke store nok til dette. På fem valgsteder (Lindevangskolen, Søndermarkskolen, Skolen ved Søerne, Ny 
Hollænderskolen og Skolen på Duevej) kan der sættes et udlejningstelt op, og på Skolen på Nyelandsvej vil 
ældrerådsvalg kunne holdes i stueetagen (stemmelokalet til kommunal- og regionsvalget er på 1. sal).  
  
Vælgerne vil først skulle stemme til kommunal- og regionsvalget, hvorefter de kan stemme til 
ældrerådsvalget. Loven muliggør ikke aflevering af valgkort, udlevering af stemmesedler og afgivelse af 
stemme til både ældrerådsvalg og kommunal- og regionsvalg samtidig. Der skal benyttes separate 
stemmebokse, og vælgerne må ikke have stemmesedler til både ældrerådsvalg og kommunal- og 
regionsvalg med ind i samme stemmeboks.  
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Da opgaven med at forberede ældrerådsvalg er meget tidskrævende, vil det endvidere ikke være muligt for 
Valgkontoret med de nuværende ressourcer at håndtere et ældrerådsvalg samtidig med kommunal- og 
regionsvalg, idet det er tvingende nødvendigt, at Valgkontoret har fuld fokus på kommunal- og regionsvalget.  
  
I forhold til selve valghandlingen vurderer forvaltningen, at det vil være overordentligt vanskeligt at bemande 
opgaven, da det i forvejen er en udfordring at finde tilforordnede især til et dobbelvalg som kommunal- og 
regionsvalget, hvor optællingen først slutter mellem klokken 2 og 4 om natten. Hvis et ældrerådsvalg skal 
holdes samtidigt, vil det blive yderligere udfordrende - uanset om selve optællingen skubbes til en senere 
dato. 
  
Endvidere vil der altid være en risiko for, at et kommunal- og regionsvalg slås sammen med et folketingsvalg 
eller en folkeafstemning, hvilket vil øge de praktiske udfordringer yderligere. 
  
  
Andre overvejelser om ældrerådsvalget 
  
Forvaltningen vurderer, at afholdelsen af ældrerådsvalget udover fordelen ved at flere ældre må forventes at 
deltage i valget også rummer en risiko for at blive fortrængt debatmæssigt under kommunal- og 
regionsvalgkampene.   
  
Øvrige bemærkninger til forslaget til justerede vedtægter 
   
Forvaltningen har udover ovenstående ingen bemærkninger til rådets forslag til ny vedtægt bortset fra 
bestemmelsen i § 2, stk. 2 om høring af rådet, hvor rådet ønsker at indarbejde følgende nye tekst: "Høringen 
skal ske i god tid og inden, der træffes politisk beslutning. Høringsperioden er fire uger. Ved hastesager kan 
der aftales kortere høringsperiode mellem formanden for Seniorrådet og den pågældende forvaltning". 
  
I praksis vil det ofte ikke være muligt med en høringsperiode på fire uger, og det foreslås, at denne 
bestemmelse om høringsfrist udgår af vedtægten. 
  
  

Økonomi 

Såfremt det besluttes at holde ældrerådsvalg samtidig med kommunal- og regionsvalget, vil det betyde en 
merudgift ved det første valg i 2025 på 356.000 - 376.000 kr. samt en ukendt udgift til praktisk afholdelse af 
valget. Der er ikke afsat midler til merudgiften. 
  

Borgmesterpåtegning 

Nej 

Behandling 

Magistraten og kommunalbestyrelsen. 

Historik 

Indstilling 15. juni 2020, pkt. 223: 
Forvaltningen indstiller,  

 at ældrerådets anmodning om navneændring til "Frederiksberg Seniorråd" imødekommes fra og 
med næste valgperiode  

 at ældrerådets anmodning om - fra 2025 - at holde ældrerådsvalg samme dag som kommunal- og 
regionsvalget forkastes 
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 at forslaget i § 2, stk. 2 om høringsfrist på fire uger udgår 

 at vedtægtsforslagets øvrige ændringer vedrørende sprog og ajourføring godkendes. 
  

Bilag 

 Ældrerådets forslag til ny vedtægt 20192020 

 Ældrerådets forslag til ny vedtægt - sammenholdt med gældende 2020 

  

 

../../../sbsys/inca01/Dagsorden/Bilag/Punkt_178_Bilag_1_Aeldreraadets_forslag_til_ny_vedtaegt__20192020.pdf
../../../sbsys/inca01/Dagsorden/Bilag/Punkt_178_Bilag_2_Aeldreraadets__forslag_til_ny_vedtaegt__sammenholdt_med_gaeldende_2020.pdf
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