
Program for opstillingsmøder 
 
Ældrerådet i Aarhus Kommune søger nye kandidater 
 
Der indkaldes hermed til informationsmøder om ældrerådsarbejdet:  
 

• 8. august 2017 på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C  
• 9. august 2017 på Lokalcenter Skelager, Skelagervej 33, 8200 Aarhus N 
• 10. august 2017 på Lokalcenter Viby, Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J 

 
Alle møder er fra kl. 15.00 til kl. 17.00. - Ældrerådet og Sundhed og Omsorg er vært 
ved møderne, der har følgende dagsorden: 
 

1. Velkomst 
2. Ældrerådets aktiviteter 
3. Lidt om Loven om Ældreråd  
4. Lidt om Vejledning om Ældreråd 
5. Vedtægt for Ældrerådet i Aarhus Kommune 
6. Forretningsorden for Ældrerådet i Aarhus Kommune 
7. ”Open Government Award 2014” er en International førstepris, der er givet til 

alle danske ældreråd og seniorråd, for at sikre og medvirke til dialog og 
samarbejde mellem byråd eller kommunalbestyrelser og civilsamfundets 
ældre borgere. 

8. Afslutning 
 
Ældrerådet i Aarhus Kommune består af 15 medlemmer og 15 suppleanter. 
Kandidaterne opstiller i et samlet valg for hele Aarhus Kommune. Alle kandidater 
opstilles på en fælles kandidatliste i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. De 15 
kandidater, der ved valget har fået det højeste antal stemmer, er valgt til 
Ældrerådet. De efterfølgende 15 kandidater er valgt som suppleanter. 
 
Personer, der har fast bopæl i kommunen og som er fyldt 60 år senest på sidste 
valgdag den 31. oktober 2017, er valgbare til Ældrerådet. Det er 
folkeregistertilmeldingen, der er afgørende for bopælen. 
 
Medlemmer til Ældrerådet vælges ved direkte valg. Der kan ikke anvendes 
listeopstilling eller indgås valgforbund i forbindelse med valget. 
 



Stiller listen: 
 
For at en kandidat kan godkendes som opstillet til Ældrerådsvalget, skal kandidaten 
anbefales af mindst 10 og højst 20 stillere, der er bosiddende i Aarhus Kommune og 
som er stemmeberettiget og valgbare (det vil sige fyldt 60 år den 31. oktober 2017). 
Den enkelte stiller skal oplyse fødselsdato, fulde navn, adresse og underskrift for at 
blive godkendt. 
 
’Blanket til opstilling’ og ’Stillerliste’ fås ved henvendelse til fuldmægtig i Sundhed og 
Omsorg Claus Rasmussen cras@aarhus.dk eller telefon 89 40 6951. Begge 
dokumenter kan desuden udskrives fra aeldreraadaarhus.dk. Det er 
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der styrer valget. 
  
Sidste frist for opstilling som kandidat til valget er mandag den 21. august 2017. 
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