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Resumé
På baggrund af en orientering fra valgudvalget vedrørende ældrerådsvalg 2021 skal
Ældrerådet beslutte, hvilke anbefalinger rådet vil sende til behandling i KB den 28. april.
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til Ældrerådet, at
1. beslutte hvilke anbefalinger vedrørende ældrerådsvalget og det kommende Ældreråd,
som skal sendes til behandling i KB den 28. april.
Beslutning
Ældrerådet havde forud for dette møde fået tilsendt referat og bilag fra mødet i valgudvalget
den 9. marts. Ældrerådet havde ikke yderligere bemærkninger til tids- og handleplanen, og
anbefalingerne i valgudvalgets referat blev godkendt.
Ældrerådets anbefalinger sendes hermed til behandling i chefgruppen og direktionen, hvorefter
anbefalingerne samles i en sag til KB den 28. april.
Ældrerådsmedlemmerne vil nu gå i gang med at orientere deres bagland og netværk om
ældrerådsvalget, og muligheden for at stille op som kandidat til valget den 16. november.
Hvis corona-situationen tillader det, vil Ældrerådet afholde nogle borgermøder efter
sommerferien. Der vil også være mulighed for, at ældrerådsmedlemmerne deltager på møder i
foreninger og andre steder i Ældrerådets netværk, for at orientere om rådets arbejde og valget
til november.
Næstformanden kontakter Stevnsbladet, med henblik på en omtale i Stevnsbladet og/eller
Dagbladet i maj/juni måned.
Beskrivelse af sagen
I Stevns Kommune skal der afholdes ældrerådsvalg den 16. november, derfor besluttede
Ældrerådet den 8. februar at nedsætte et valgudvalg bestående af Hans, Jette, Susanne og
Lilly.
Valgudvalget vil orientere om det første møde i udvalget den 9. marts.
På baggrund af ovennævnte orientering skal Ældrerådet beslutte, hvilke anbefalinger til
ældrerådsvalget og det kommende Ældreråd, som skal sendes til behandling i KB den 28. april.
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Sagen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da
udgifterne finansieres af budgettet til ældrerådsvalg, hvor der er afsat 138.000 kr. til
afholdelse af ældrerådsvalget den 16. november 2021.




Bilag
Referat fra valgudvalgsmødet den 9. marts 2021
Tids- og handleplan for afvikling af ældrerådsvalg 2021 - udkast
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Dagsordenspunkt_ Ældrerådsvalg 2017 - evaluering behandlet på mødet 4 december 2017 kl
10_15 (Mødelokale 2) i Ældreråd (2017)docx
Evaluering af ældrerådsvalget 2017
Dagsordenspunkt: Ældrerådsvalg 2017 behandlet på mødet 27. april 2017 kl. 16:30 (Frøslev
Forsamlingshus, Frøslev Bygade 8, 4660 Store Heddinge) i Kommunalbestyrelsen (2017).docx
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