
Valg til Ældrerådet i Halsnæs Kommune 
Personer, der er fyldt 60 år senest den 16. november 2021, og som har fast bopæl i Halsnæs 

Kommune, har mulighed for at stille op som kandidat til Ældrerådet. 

 

Ældrerådet i Halsnæs Kommune har ni medlemmer og er et høringsorgan, der har til opgave at 

 rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål 

 formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører 

de ældre. 

 

Valg til Ældrerådet foregår tirsdag den 16. november 2021 kl. 8-20 samtidig med kommunal- og 

regionsrådsvalget. Afstemningen foregår på Halsnæs Kommunes afstemningssteder. På valgkortet, 

som du modtager med posten, kan du se, hvor du skal stemme. 

 

Ønsker du at stille op til Ældrerådet? 
Ønsker du at stille op som kandidat til Ældrerådet, skal du rette skriftlig henvendelse til: 

 

Halsnæs Kommune 

Rådhuspladsen 1 

3300 Frederiksværk 

Att.: Ledelsesbetjening og Kommunikation 

 

eller mail@halsnaes.dk 

 

Hvis du ønsker at stille op til Ældrerådet, skal du bruge nedenstående blanket, hvor du har 

mulighed for at præsentere dig selv og dine hovedsynspunkter. Blanketten skal være modtaget i 

Halsnæs Kommune, Ledelsesbetjening og Kommunikation senest 19. august 2021 kl. 14. 

 

Du kan også finde blanketten på kommunens hjemmeside – www.halsnaes.dk – under Indflydelse 

og politik/Råd og nævn/Ældrerådet/Vil du stille op til Ældrerådet? 

 

Du vil efterfølgende blive indkaldt til fotografering i forbindelse med udarbejdelse af en valgavis. 

 

Resultatet af valget til Ældrerådet bliver offentliggjort i Halsnæs Avis samt på kommunens 

hjemmeside www.halsnaes.dk umiddelbart efter valget. 

 

Har du spørgsmål til det nuværende Ældreråd, kan du kontakte: 

 

Formand Poula Thrane, telefon 4793 9655. 

 

 

Anmeldelse af kandidat til Ældrerådsvalg den 16. november 2021 

 

Navn:  Cpr. Nr.: 
 

Adresse:  Tlf.nr.: 
 

Hvem er jeg 
 
 
 

Hvad vil jeg arbejde for i Ældrerådet 

 

 
 

 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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