VALGREGLER - GULDBORGSUND ÆLDRERÅD
Valgret

Alle personer, som på valgdagen fylder eller er fyldt 60 år, og som har
folkeregisteradresse i Guldborgsund Kommune, har valgret til ældrerådsvalget.
Udenlandske statsborgere har valgret på samme betingelser som gælder
ved afholdelse af kommunalvalg.

Valgbarhed

Alle personer med valgret er ligeledes valgbare til Guldborgsund Ældreråd.

Valgperiode

Guldborgsund Ældreråd vælges for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Valgbestyrelse

Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse på fem personer. Medlemmerne af valgbestyrelsen udpeges af Guldborgsund Kommune og
det siddende ældreråd i fællesskab. Efter anmodning bistås valgbestyrelsen af Guldborgsund Kommune i forbindelse med tilrettelæggelse og
gennemførelse af valghandlingen.

Bekendtgørelse

Valgbestyrelsen påser, at reglerne om opstilling og anmeldelse af kandidater offentliggøres betids i relevante ugeaviser samt på Guldborgsund
Kommunes hjemmeside.
I umiddelbar forlængelse af bekendtgørelsen, afholdes et eller flere orienteringsmøder repræsentativt rundt om i kommunen. Her redegør
valgbestyrelsen for rådets arbejde i den forgangne valgperiode og for
kommende opgaver. Desuden gennemgås reglerne for opstilling og anmeldelse af kandidater.

Anmeldelse

Valgbestyrelsen lader udarbejde en formular til anmeldelse af kandidater. Formularen gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside og udleveres til personer med valgret efter anmodning.
Ved modtagelse af kandidater skal valgbestyrelsen påse, at der gøres
opmærksom på følgende krav til gyldig anmeldelse:
a) Perioden for indlevering af anmeldelse, som fastsættes i samråd
med Guldborgsund Kommune.
b) Anmeldelsen skal indeholde navn, adresse og personnummer
på kandidaten.
c) Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst én stiller, med
angivelse af navn, adresse og personnummer.

d) Stillere skal have valgret til Guldborgsund Ældreråd.
e) Samme stiller kan ikke indlevere flere gyldige anmeldelser. I givet fald betragtes den senest modtagne anmeldelse som gyldig.
f) Gyldig anmeldelse skal indeholde skriftligt samtykke fra den
anførte kandidat.
Valgbestyrelsen påser gyldigheden af samtlige kandidatanmeldelser.
Anmeldelse anses for gyldig uagtet at den ikke er indleveret på den anførte formular, hvis den i øvrigt overholder de i punkt a) - f) anførte
krav.
I tilfælde hvor anmeldelse anses for ugyldig gives uden yderligere ophold meddelelse til den eller de stillere, der har indleveret anmeldelse,
idet valgbestyrelsen samtidig iagttager sin vejledningspligt og angiver
en rimelig frist for indsendelse af fornyet anmeldelse.
Kandidatliste

Valgbestyrelsen lader udarbejde en samlet liste over anmeldte kandidater. Kandidaterne oplistes i alfabetisk rækkefølge på baggrund af efternavn, og det anføres ud for den enkelte kandidat, hvor i kommunen
vedkommende er bosat.
Senest 10. oktober 2017 offentliggøres kandidatlisten i relevante ugeaviser samt på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

Stemmeseddel

Valgbestyrelsen lader udarbejde en stemmeseddel med angivelse af
samtlige anmeldte kandidater. Stemmesedlen udarbejdes efter samme
principper som kandidatlisten.

Afstemning

Valgbestyrelsen lader udarbejde en valgliste på samme betingelser som
gælder ved afholdelse af kommunalvalg. Valget afvikles samme dag
som kommunalvalget og i et passende lokale, de steder hvor der stemmes til Kommunalvalget. Der anvendes ikke nødvendigvis stemmebokse på de enkelte afstemningssteder til afgivning af stemmer.

Valgkort

Valgkort fremsendes efter samme regler som ved kommunalvalget.

Valghandling

Valghandlingen åbnes kl. 08.00 af en af valgstyrerne efter samme regler
som er gældende for valget til kommunalvalget. Tilsvarende afsluttes
valghandlingen, når der klokken 20.00 ikke melder sig flere vælgere for
at afgive stemme, uanset at der opfordres hertil.

Efter valghandlingen

Efter afslutning af valghandlingen underskriver valgstyrerne valglisten.
De ikke udleverede stemmesedler og evt. ombyttede tilbageleverede
stemmesedler, modtagne valgkort samt valglister pakkes sammen. De
aflåste stemmekasser samt det sammenpakkede materiale bringes af en
tilforordnet vælger til rådhuset i Nykøbing F. straks efter.

Brevstemme

Brevstemmer afgives som udgangspunkt efter samme regler som til
kommunalvalget. Sidste frist for brevstemmer er d. 13. november 2017.
Vælgere der bor på plejecenter, i ældrebolig eller lignende kan som udgangspunkt brevstemme efter samme regler som ved kommunalvalget.
Afgivelse af brevstemme er udelukkende muligt i Guldborgsund Kommune.

Åbning af brevstemmer

I dagene inden valget åbner et antal valgstyrer de modtagne kuverter
og undersøger i hvert tilfælde, om afsender er opført på valglisten. I bekræftende tilfælde afkrydses vælgerens navn på valglisten. De godkendte konvolutter med brevstemmer opbevares sammen med følgebrev og yderkuvert indtil afstemningen er slut. Konvolutten nedlægges
i stemmekasse til det valgsted, hvor den høre til og åbnes først i forbindelse med optællingen.
En vælger som har afgivet en brevstemme kan ikke stemme på valgdagen.

Stemmeoptælling

Valgbestyrelsen er ansvarlig for optælling af samtlige stemmer. Optællingen af stemmer foretages senest 10 dage efter afviklingen af valget.
Valgbestyrelsen kan ved optællingen lade sig bistå af et antal øvrige
medlemmer fra det siddende ældreråd samt af medarbejdere fra administrationen efter behov.
I tilfælde af tvivl om gyldigheden af en stemmeseddel, skal denne forelægges valgbestyrelsen til beslutning på samme betingelser som gælder
for stemmers gyldighed ved afholdelse af kommunalvalg. Er en stemmeseddelugyldig medregnes den ikke i optællingen og lægges til side.
Valgbestyrelsen afgør, om en stemmeseddel er ugyldig. En stemmeseddel er kun gyldig, hvis der er kryds ud for en af kandidaterne.

Valgresultatet

Kandidaterne vælges i rækkefølge efter opnået stemmetal. Såfremt flere
kandidater opnår samme stemmetal, trækker valgbestyrelsen lod om
deres indbyrdes rækkefølge.
De kandidater, der ikke opnår valg, optages som suppleanter i rækkefølge efter opnået stemmetal indtil det maksimalt tilladte antal suppleanter er nået.
Valgbestyrelsen fremsender skriftlig underretning til samtlige kandidater om stemmetal og indplacering i valgrækkefølgen. Desuden påser
valgbestyrelsen at det samlede valgresultat offentliggøres hurtigst muligt i relevante ugeaviser samt på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

