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Ældrerådsvalg 2021
Der skal være valg til Aarhus Kommunes 
Ældreråd i efteråret 2021.

Ældrerådet er et folkevalgt organ, der  rådgiver 
 Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungerer som 
 k ontakt organ mellem 60+ årige borgere og Byrådet ved 
 til rettelæggelsen af kommunens ældrepolitik. Byrådet skal 
høre Ældrerådet om alle forslag og sager, der vedrører 
denne gruppe, og Ældrerådet kan selv rejse spørgsmål, 
der vedrører 60+ borgere i Aarhus.

Valget 2021 

Læs mere om Aarhus Ældreråd og valget på vores 
hjemmeside www.aeldreraadaarhus.dk 

Kontakt os på mail: aarhus.aeldreraad@gmail.com 

• Næste ældrerådsvalg 
� nder sted uge 39 og 40 i 
2021, og der skal vælges 15 
medlemmer og maks. 15 
suppleanter. 

• Afstemningen kommer 
til at foregå digitalt via 
e-boks. De vælgere, der er 
fritaget for digital post, kan 
stemme via brev.

Valgperioden for brevafstemning vil være 
uge 39, fra 27. september til og med     3. okto-
ber. 

Valgperioden for digitalafstemning vil være 
uge 40, fra 4. oktober til og med 10. oktober. 

Der vil løbende blive informeret og 
 annonceret vedr. det kommende ældre-
rådsvalg i dagspressen, Vital, på Ældrerådets 
- og kommunens hjemmeside.



Ældrerådet varetager 
dine interesser: 
Ældrerådet i Aarhus Kommune er ikke afhængig af hverken politiske 
eller faglige organisationer, og arbejder til enhver tid for 
at skabe de bedst mulige forhold for borgere i alderen 60+. 

Ældrerådet er afhængig af, at ældre i Aarhus inddrager rådet, og deler 
oplevelser med rådet, så politikerne kan informeres om de forhold, som 
ældre borgere oplever i Aarhus Kommune. Og det gælder alle kom-
munale forhold - ikke kun inden for Sundheds- og Omsorgs området. 
Ældrerådet er ikke et klageorgan og tager sig ikke af  enkeltsager.

Sådan bliver du 
medlem af Ældrerådet: 
Der er valg til Ældrerådet hvert � erde år, og valgperioden følger 
Byrådets. For at blive kandidat skal man være fyldt 60 år senest 
på den sidste dag for valget, som i år er den 10. oktober 2021. 
 Herudover skal man bo i Aarhus Kommune. 

Regler om stillerliste 
Du skal have en stillerliste med mindst 10 og højst 20 stillere. Stillere skal 
 oplyse navn, fødselsdato, adresse og underskrift. Stillerliste kan � ndes på 
www.aarhus.dk/aeldreraadsvalg. Den enkelte kandidats stillerliste skal være 
Sundhed og Omsorg i hænde senest 7. juni 2021. 

Hvorfor skal jeg stille op til Ældrerådet? 
Vi opfordrer dig til at stille op til Ældrerådet, og til at stemme til ældreråds-
valget, så vi kan få et råd, der repræsenterer borgere i Aarhus over 60 år bredt, 
og et råd som har stor opbakning hos de ældre. En høj stemme procent ved 
ældrerådsvalget sender et vigtigt signal om, at ældre støtter deres Ældreråd. 
Det giver rådet styrke og gennemslagskraft i forhold til byrådet. 

Ældrerådet har ind� ydelse: 
→ Ældrerådet deltager i samfunds-

debatten. 

→ Vi er med til at udforme 
 kommunens ældrepolitik. 

→ Vi arbejder med de kommunale 
budgetter, udtaler os og stiller 
forslag. 

→ Vi er med, når der planlægges nye 
pleje- og ældreboliger, eller ved 
ændringer af eksisterende boliger. 

→ Vi udtaler os om kollektiv tra-
� k, tilgængelighed, busplaner, 
kørsels ordninger mm. 

→ Vi arbejder for at alle ældre kan 
udfolde sig aktivt, fysisk og 
 kulturelt. 

→ Vi beskæftiger os med 60+ grup-
pens livsvilkår i bred forstand 
f.eks. ernæring, handicapvilkår, 
 genoptræning og velfærds-
teknologi og vedr. kvalitet i pleje, 
omsorg og praktisk hjælp samt 
med ensomhed og deltagelse i 
samfundslivet. 

→ Vi har ind� ydelse på frivillig-
politikken, sammenhængende 
patientforløb, medborgerskab og 
meget mere. 

ældrerådsvalget sender et vigtigt signal om, at ældre støtter deres Ældreråd. 
Det giver rådet styrke og gennemslagskraft i forhold til byrådet. 


