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Prioriteringsforslag

Nr. ØU01

Overskrift

Ophør af afholdelse af fremmødevalg til Seniorråd

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Økonomiudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2021-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Udgift
Indtægt
Samlet ændring (Netto)
Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk

2021

2022

2023

2024

155

0

0

0

-155

0

0

0

-155

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Der afholdes fremover ikke fremmødevalg til seniorråd, idet valghandlingen foregår på et
”kaffemøde”, hvor alle valgberettigede borgere inviteres til at deltage i mødet.
2. Status
Ifølge reglerne om valg til Seniorråd er Byrådet ikke forpligtet til at gennemføre valget på
samme vis som valg til Byråd. Valg til Seniorråd kan i princippet gennemføres ved
håndsoprækning på et borgermøde.
Byrådet i Høje-Taastrup har imidlertid besluttet, at valg til Seniorråd bliver gennemført som
fremmødevalg samme dag, som der bliver afholdt valg til Byråd.
Forskellen mellem valg til Byråd og valg til Seniorråd er imidlertid, at valg til seniorråd
tilrettelægges og afvikles i et samarbejde mellem Seniorråd, Sundheds- og Omsorgscentret
og frivillige ældre medborgere.
Valget for valgperioden 2018-21 blev ikke afholdt som et fremmødevalg, idet der kun var
opstillet 11 kandidater til rådet. Det blev derfor besluttet, at valget blev gennemført som et
fredsvalg, hvor alle kandidater blev rådsmedlemmer.
3. Ændringsforslag
Der afholdes fremover ikke fremmødevalg til seniorrådet, men der afholdes et ”kaffemøde”,
hvor borgerne får mulighed for at blive præsenteret for de opstillede kandidater, og hvor der
kan, hvis der opstilles flere kandidater end antal rådsmedlemmer, gennemføres en
valghandling.
4. Konsekvens
Gennemførelse af fremmødevalg er en såkaldt kan ydelse, som Byrådet ikke er forpligtiget til
at gennemføre.
Hvis der ikke gennemføres fremmødevalg, er der en risiko for valgdeltagelsen vil falde.
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5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
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