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Af Kirsten Pilgaard
kirsten.pilgaard@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Flere kommu-
ner i Nordjylland har beslut-
tet at ændre på valgformen 
til ældrerådsvalget for at få 
flere borgere til at stemme. I 
Nordjylland vælger de fire 
kommuner Hjørring, Maria-
gerfjord, Morsø og Vesthim-
merland således at gå fra 
brevafstemning til, at man 
kan møde op og stemme 
samtidig med kommunal- 
og regionsrådsvalget 21. no-
vember. I Nordjylland er Re-
bild og Læsø eneste kommu-
ner, der havde denne valg-
form i 2013. 

Det er borgere over 60 år, 
der i disse måneder skal til 
valgurnerne eller brevstem-
me, alt efter hvilken form 
kommunerne har valgt.  

Markant forskel
Men det giver en markant 
forskel i stemmeprocenten, 
viser en undersøgelse fore-
taget af Danske Ældreråd i 
2013 og 2014.

Rebild Kommune ligger i 
top med en stemmeprocent 
på 74,7 i 2013 ved ældre-
rådsvalget, som foregik sam-
men med kommunal- og re-
gionsrådsvalget. 

I Aalborg Kommune stem-
te man pr. brev og stemme-
procenten var landets næst-
laveste: 28,4.  

Rebild Kommunes borg-
mester, Leon Sebbelin (R), 
siger, at der ikke i hans kom-
mune er tvivl om, hvad der 
er bedst at gøre.

- Hvis man kigger ud over 
landet, bliver stemmepro-
centen markant højere, når 
man skal hen og sætte kryds 

samtidig med kommunal-
valget. Som fundamentali-
stisk demokrat, så er det for 
mig et vigtigt argument, si-
ger han.

Frygter kaos
Aalborgs borgmester Tho-
mas Kastrup-Larsen (S) for-
klarer, at man i Aalborg fryg-
ter ikke at kunne håndtere 
det i valglokalerne.

- De, der sidder ved valg-
stederne, er meget bekymret 
for, om de kan håndtere det. 
Jeg kan huske i 2001, hvor 
der var folketingsvalg samti-
dig med. Der var lange køer 
og kaos, siger Thomas Ka-
strup-Larsen.

Danske Ældreråds under-
søgelse viser, at der i 2013 
var en gennemsnitlig stem-
meprocent på 71,4 i de kom-
muner, der havde ældre-
rådsvalg samtidig med kom-
munal- og regionsrådsval-
get. Den var 47,8 for ældre-
råd, der blev valgt pr. brev. 

Demokratiets festdag
Landsformanden for Danske 
Ældreråd, Erik Stagsted, 

Løgstør, mener derfor, at 
kommunerne bør gå over til 
fremmødevalg.

- Der er ingen tvivl om, at 
det giver det bedste resultat 
med hensyn til stemmepro-
centen. Det allerbedste vil 
være, at man holder demo-
kratiets festdag ved at møde 
op og sætte sit kryds ved et 
fremmødevalg, siger Erik 
Stagsted.

Men der er fortsat brev-
valg eller digital afstemning 
i fem nordjyske kommuner: 
Aalborg, Thisted, Brønders-
lev, Frederikshavn og Jam-
merbugt med forskellige da-
tofrister for afgivelse af 
stemme.

Mere demokratisk
I Hjørring har ældrerådet 
længe kæmpet for fremmø-
devalg. I 2009 var der for få 
opstillede kandidater i kom-
munen til, at man kunne af-
holde et valg, og der var der-
for fredsvalg. Ved det sene-
ste ældrerådsvalg i 2013 
skulle man brevstemme, og 
det gav en stemmeprocent 
på 42,4. 

- Vi har kæmpet hårdt for 
at få fremmødevalg på sam-
me dag som kommunalval-
get, fordi der vil være større 
valgdeltagelse, siger for-
mand for ældrerådet Mar-
grethe Berg, der er glad for, 
at det er lykkedes at overbe-
vise politikerne.

- Det er her er mere demo-
kratisk, når der er større 
valgdeltagelse, siger hun.

Selv skaffet valgtilforordnede
Ældrerådet har, for at gøre 
det muligt, selv skaffet de 
over 100 valgtilforordnede, 
der skal til, for at et valg kan 
foregå sammen med kom-
munal- og regionsrådsval-
get.

- Det var også afgørende 
for, om det blev praktisk mu-
ligt for os. Men vi har også 
lyttet til vores ældreråd, og 

det er demokratiet i sit fulde 
flor, siger Hjørrings borgme-
ster Arne Boelt (S), der er 
glad for ældrerådets arbej-
de.

- Vi har haft stor glæde af 
samarbejdet, og rådets hø-
ringssvar giver meget ofte 
anledning til ændringer, si-
ger Arne Boelt og tilføjer:

- Jeg forstår godt, hvis de 
mener, at det betyder noget, 
om de sidder på et mandat, 
eller om de sidder med et 
halvvejs lunkent stemmetal, 
siger han.

Også i Rebild mener borg-
mester Leon Sebbelin at 
ældrerådets arbejde har stor 
indflydelse.

- Ældrerådets høringssvar 
giver meget ofte anledning 
til ændringer, siger han.

I Aalborg har ældrerådet 
presset på - først mundtligt 

siden skriftligt - for at få 
fremmødevalg i forbindelse 
med kommunalvalget. 

Ældrerådsformand Ellen 
Jensen havde håbet på, at 
kommunen ville gå med til 
et fremmødevalg.

- Men det ville kommunen 
ikke, og det er jeg fortsat ik-
ke tilfreds med, siger hun.
Valgbestyrelsen i Aalborg 
Kommune, bestående af by-
rådsmedlemmer samt borg-
mesteren, har afgjort, at det 
ikke kan lade sig gøre af rent 
praktiske årsager. Ældre-
rådsvalget skal holdes ad-
skilt fra kommunal- og re-
gionsrådsvalget. 

Der er pladsmangel
I afslaget, der er underskre-
vet borgmester Thomas Ka-
strup-Larsen (S), hedder det 
blandt andet:

Nordjylland
AALBORG  •  VENDSYSSEL  •  HIMMERLAND  •  THISTED/MORS

 {Ældrerådene rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske 
spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kom-
munalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører æl-
dre.

 {Ældrerådene består af mindst fem medlemmer og for hvert 
medlem kan der vælges en stedfortræder.

 {Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt.

 { I alle kommuner skal der hvert fjerde år vælges et ældreråd.

 {Alle der er fyldt 60 år har valgret og er valgbare.

 {Valget gælder for en fireårig periode. 

 {Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund 
i forbindelse med valg til ældreråd.

FAKTA
ÆLDRERÅD

Kommuner 
vil styrke  
ældreråds-
valget

Seks nordjyske kommuner holder ældrerådsvalg samtidig med kommunalvalget, som her.
  Arkivfoto: Torben Hansen

VALG: Flere kommuner ændrer procedure  
for at få stemmeprocenten i vejret,  
når der er valg til ældrerådet i disse måneder

 » Hvis man kigger ud over landet, bliver stemme-
procenten markant højere, når man skal hen og 
sætte kryds samtidig med kommunalvalget.
LEON SEBBELIN (R), borgmester i Rebild Kommune 
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”På langt de fleste af kom-
munens 31 valgsteder vil det 
være fysisk umuligt at tilgo-
dese ovennævnte krav på 
grund af pladsmangel. Der 
skal udover ovenstående 
valgborde, stemmebokse og 
stemmeurner også være 
plads til optællingsborde”.

 - Vi ved af erfaring, at der 
er rigtig meget pres på vores 
store valgsteder til kommu-
nalvalg, siger han, men tilfø-
jer dog:

- Nu gør vi det på den her 
måde den her gang, og det 
kan jo være, at ældrerådet 
kan overbevise os om noget 
andet til næste gang.

Glad for klageudvalg
Ligesom andre steder roser 
ældrerådsformand Ellen 
Jensen dog samarbejdet 
med kommunen.

- Vi rådgiver ikke om en-
keltsager, men kan ud fra 
enkeltsager se på det over-
ordnede og principielle i for-
hold til afgørelser. Og så har 
kommunen oprettet en kla-
gedialoggruppe, selv om det 
ikke er lovpligtigt. Det er vi 
meget tilfredse med, siger 
hun.

Digital afstemning
Nyt er dog, at man kan stem-
me digitalt denne gang i Aal-
borg Kommune. Dog skal de 
borgere, der ikke får digital 
post, brevstemme.

- Det er spændende at se, 
hvad det betyder for stem-
metallet, siger formanden 
for Danske Ældreråd, Erik 
Stagsted om de steder, der 
vælger at benytte sig af den 
digitale valgmulighed.

Af Bente Lembo
bente.lembo@nordjyske.dk

MARIAGERFJORD: Mariager-
fjord Kommune indfører en 
spærretid på tre måneder for 
politikere, der vil besøge 
kommunens plejehjem og 
skoler. Borgere på kommu-
nale institutioner skal ikke 
være en del af valgkampen, 
fastslås det i et nyt sæt ret-
ningslinjer.

Økonomiudvalget, som 
borgmester Mogens Jesper-
sen (V) er formand for, har 
netop godkendt reglerne. 
Kun DF’s Jan Andersen 
stemte imod. Han ønsker at 
sende et signal om, at Chri-
stiansborgpolitikere er vel-
komne i kommunen, også 
op til valg. 

Baggrunden er Ekstra Bla-
dets omtale af, at DF’s for-
mand Kristian Thulesen 
Dahl er blevet nægtet ad-
gang til at besøge Plejehjem-
met Skovgården i Hadsund 
27. oktober i år - med den 
begrundelse, at han ikke er 
minister. 

Mogens Jespersen glæder 
sig over, at økonomiudval-
get - minus Jan Andersen - 
bakker 100 procent op om 
retningslinjerne. De øvrige i 
udvalget er Per Husted (S), 
Bo Ritterbusch (LA), Erik 
Kirkegaard Mikkelsen (V), 
Jens Dalgaard (S) og Leif 
Skaarup (S). 

- Vi får nu på skrift, hvad 
der før har været uskrevne 
regler. Det er selvfølgelig no-
get rod, at det ikke har været 
skrevet ned. Folk, som er nye 
i byrådet, har ikke kendt til 
reglerne, siger borgmester 
Mogens Jespersen. 

For nylig har to ministre 
været på besøg i Mariager-
fjord Kommune. Innovati-
onsminister Sophie Løhde 
besøgte ressourcecentret i 
Handest 28. september, og 
ældreminister Thyra Frank 
var 3. oktober på besøg på 
demenscentret Skovgården 
og Hobro Alderdomshjem. 

Ministre i regeringen er 

nemlig - ifølge retningslin-
jerne i Mariagerfjord - som 
de eneste undtaget fra reg-
len om tre måneders spærre-
tid. Hvis der derimod er ud-
skrevet Folketingsvalg, siger 
kommunen blankt nej til at 
få ministerbesøg på kommu-
nale institutioner. 

- Men hvis de to ministre 
(Sophie Løhde og Thyra 
Frank) havde ringet i dag, så 
ville jeg bede dem om at gø-
re mig den tjeneste at vente 
med at komme på besøg ef-
ter valget. Så er der rent 
bord, siger Mogens Jesper-
sen. 

Jan Andersen, DF, synes 

ikke, reglerne er up to date. 
- Politikerne fra Christi-

ansborg skal være velkom-
ne. Der sker så meget for ti-
den med udflytning af stats-
lige arbejdspladser, og Mari-
agerfjord skal vise, at vi er 
med på vognen. Besøgene er 
en god reklame for kommu-
nen, mener Jan Andersen. 

Byrådet får det sidste ord i 
sagen. 

Spærretid for  
politikerbesøg  
i Mariagerfjord
VALGKAMP: Sagen om Kristian Thulesen Dahl, der blev 
nægtet adgang på plejehjem i Hadsund, har fået kom-
munen til at nedskrive hidtil uskrevne regler

 {Mariagerfjord Kommune har netop lavet et sæt retningslinjer 
for politiske besøg på kommunens institutioner og arbejdsplad-
ser. 

 {Det grundlæggende princip er, at institutioner, borgere på 
kommunens institutioner og medarbejdere ikke skal være del af 
partiers eller kandidaters valgkampe. 

 {Der modtages derfor ikke politiske besøg i de sidste tre måne-
der op til kommunal-, regionsråds- og EU-valg.

 {Der arrangeres heller ikke politiske besøg tre måneder op til et 
Folketingsvalg eller fra det tidspunkt, hvor Folketingsvalget er ud-
skrevet.

 {Hvis der er tale om regeringens repræsentanter (ministre), 
som gerne vil besøge områder inden for deres ressort, gælder 
ovenstående begrænsning kun i forbindelse med afholdelse af 
Folketingsvalg. 

FAKTA
BESØG AF POLITIKERE I MARIAGERFJORD KOMMUNE

Det har givet ballade, at Mariagerfjord Kommune har nægtet DF’s 
formand adgang til Plejehjemmet Skovgården i Hadsund. Billedet 
her er fra maj i fjor, hvor Skovgårdens nye status som demenspleje-
hjem for hele kommunen blev fejret.  Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

 {De 12 nordjyske kommuners ældrerådsvalg er forskellige. 

 { Følgende fem kommuner har brevvalg og eller digitalvalg:

 {Brønderslev vælges ni medlemmer, brevvalg fra uge 40 og 41 
til 1. november

 { Frederikshavn vælges ni medlemmer, brevvalg 20. november 
til 4. december

 { Jammerbugt vælges 13 medlemmer, brevvalg 17. - 27. oktober

 {Aalborg vælges 13 medlemmer ved kombineret digital og brev-
valg fra 25. september til 15. oktober

 { Thisted vælges 11 medlemmer, brevvalg fra 30. oktober til 14. 
november

 { Følgende kommuner har fremmødevalg samtidig med kom-
munalvalget 21. november:

 { Læsø vælges fem medlemmer  

 {Hjørring vælges ni medlemmer 

 {Rebild vælges ni medlemmer

 {Morsø vælges fem medlemmer

 {Mariagerfjord vælges 11 medlemmer

 {Vesthimmerland vælges 11 medlemmer

FAKTA
VALG

 {De nordjyske kommuners stemmeprocent i 2013 var markant 
højere ved fremmødevalg end ved brevvalg:

 { Læsø, sammen med kommunalvalget, 76,0

 {Rebild sammen med kommunalvalget, 74,7

 {Brønderslev, brevvalg, 54,5

 {Morsø, brevvalg, 53,4

 { Frederikshavn, brevvalg, 50,3

 {Mariagerfjord, brevvalg, 49,3

 { Thisted 49,0

 {Vesthimmerland 47,4

 { Jammerbugt, brevvalg 47,3

 {Hjørring, brevvalg, 42,4

 {Aalborg, brevvalg, 28,4

FAKTA
STEMMEPROCENT

Man skal være over 60 år for at kunne stemme 
til ældrerådsvalget, som foregår lige nu i blandt 
andre Aalborg Kommune. 

» Vi ved af erfaring, at der er rigtig meget pres 
på vores store valgsteder til kommunalvalg.

THOMAS KASTRUP-LARSEN (S), borgmester i Aalborg Kommune

 » Vi får nu på skrift, hvad der før har været 
uskrevne regler. Det er selvfølgelig noget 
rod, at det ikke har været skrevet ned.
MOGENS JESPERSEN (V), borgmester i Mariagerfjord Kommune


