
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Godkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsorden    

Dagsordenen blev godkendt, med følgende ændring: 

I Klaus Poulsens fravær står Jan Dehn for punkt 4, 5, 6, 7 og 8. 

Anders Kinnerup er blevet indkaldt som stedfortræder, hvilket er en fejl, idet Anders Kinnerup ikke 

er udpeget stedfortræder. Rådet blev enige om at Anders Kinnerup kunne deltage i dagens møde.  

 

2.2.2.2. Godkendelse af referatGodkendelse af referatGodkendelse af referatGodkendelse af referat    

Jerry Ritz anmodede om en ændring af referatet vedr. pkt. 4.  

Rådet drøftede ønsket og blev enige om, at referatet angiver det som centerchef Henrik Duus 

udtalte på mødet. Rådet ønsker tilført til referatet, at der havde manglet den lovpligtige driftsjournal 

for Trommen, men at der var blevet rettet op på det efterfølgende.  

 
3.3.3.3. InfoInfoInfoInfo    om teleslynger I kommunale bygninger med offentlig adgang v. om teleslynger I kommunale bygninger med offentlig adgang v. om teleslynger I kommunale bygninger med offentlig adgang v. om teleslynger I kommunale bygninger med offentlig adgang v. Center for By og EjendommeCenter for By og EjendommeCenter for By og EjendommeCenter for By og Ejendomme 

(Punkt 3, bilag 1) 

Ove Bitch Olsen (OBO) fra Center for By og Ejendomme deltog under behandlingen af dette punkt.  

OBO henviste til det fremsendte bilag fra ”God adgang”, hvori det fremgår hvor der findes 

teleslynger. OBO oplyste samtidig, at Center for By og Ejendomme står for drift og vedligehold af 

kommunale ejendomme, men ikke af inventar, herunder teleslynger. 

 

JDE oplyste, at der i Lille trommen er en teleslynge og at denne virker. Teleslyngen i Stor trommen 

virker ikke og har ikke virket siden ombygningen. Trommen har indhentet tilbud som lyder på ca. 

82.000 kr.  

 

JRI fandt listen mangelfuld og forslog, at man tager kontakt til Høreforeningen/Arne Jappe Pedersen 

og beder ham gennemgå kommunens lokaler. DH i Fredensborg har benyttet Høreforeningen og 

været tilfredse med samarbejdet.  

Hørsholm Handicapråd 

 

Referat 
 

Sted: Mødelokale D2 

Dato: 16. maj 2019 kl. 16.00-18.00 

  

Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Jeanette Birkelund (JBI) 

Preben Carøe (PCA) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Glen Madsen (GMA) 

Jan Dehn (JDE) 

Vibeke Alberg (VAL) 

Anja Theresa Sahan (sekretær) 

Fraværende: Charlotte Kirkegaard (CKI) 

Gunnar Teis Hansen (GTH) 

Klaus Poulsen (KPO) 

 

Dato: 21.06.2019

Center for Politik

Team Sekretariat

horsholm.dk

Kontakt

Anja Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065



 

 

THG fandt, at ikke alle på listen bør være lige højt prioriterede. Eksempelvis Egnsmuseet og 

Hørsholm Mølle. OBO oplyste at Egnsmuseet er på listen, idet det en offentligt tilgængelig bygning.  

 

JRI påpegede, at Louiselund ikke er med på listen og fandt det hensigtsmæssigt at man i første 

omgang tager udgangspunkt i kommunens egne lokaler.  

 

Anders Kinnerup oplyste, man ikke længere laver teleslynger som faste installationer, og at indkøbet 

kan gøres billigere end de førnævnte 82.000 kr.  

 

PCA foreslog, at man i første omgang laver en short-list, der kan danne grundlag for en prioritering.   

 

THG foreslog, at man kan undersøger om kommunen kan indkøbe et transportabelt anlæg som kan 

bruges flere steder.  

 

Rådet aftalte, at genoptage sagen til behandling på næste møde, og at Arne Jappe fra 

Høreforeningen Fredensborg inviteres.  

 

4.4.4.4. Status på budgetprocessen v. Jan Dehn og Klaus PoulStatus på budgetprocessen v. Jan Dehn og Klaus PoulStatus på budgetprocessen v. Jan Dehn og Klaus PoulStatus på budgetprocessen v. Jan Dehn og Klaus Poulsensensensen    

JDE oplyste, at processen ift. budget 2020 er i gang.  

Der skal fremsættes forslag til budgetreduktioner og budgetønsker 

Det samlede råderumsbeløb udgør 60 mio. kr., hvoraf de 45 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt 

ligeligt på de enkelte udvalg.  

Økonomiudvalget koordinerer de resterende 15 mio. kr. 

Punkterne behandles på fagudvalgene og forelægges derefter kommunalbestyrelsen på 

budgetkonference i august.  

 

FSU oplyste, at brugersiden af handicaprådet er særligt opmærksomme, idet handicapområder er en 

af årsagerne til overforbruget. Man frygter at det derfor kan ramme området og de handicappede 

borgere. Den gruppe DH repræsenterer er bange for at sige fra, og er ikke tilbøjelige til at være 

kritiske.  

 

GMA oplyste, at gennemgang af kvalitetsstandarder på handicapområdet er sat i gang.  

 

5.5.5.5. OrientOrientOrientOrienteeeering om ankestatiring om ankestatiring om ankestatiring om ankestatistikstikstikstik    v. Jan Dehnv. Jan Dehnv. Jan Dehnv. Jan Dehn    (Punkt 5 bilag 1 + 2) 

JDE henviste til bilag 2, som belyser sagen. Administrationen har givet en status til henholdsvis 

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget og Kommunalbestyrelsen. JDE tilføjede, at 

administrationen gennemgår hver sag der bliver hjemsendt. Dette for at undersøge, om man kan se 

nogle mønstre, om der er mangel på kompetencer og om administrationen læser lovgivningen 

forkert. 

 

PCA spurgte ind til hvad tallet 724 dækker over. JDE undersøger.  

 

6.6.6.6. Status vedr. Bofællesskaber v. Status vedr. Bofællesskaber v. Status vedr. Bofællesskaber v. Status vedr. Bofællesskaber v. Jan DehnJan DehnJan DehnJan Dehn    

JDE oplyste, at Kommunalbestyrelsen har frigivet midler til en forundersøgelse som skal udarbejdes 

af Center for By og Ejendomme. THG tilføjede, at der ifm. plejeboligerne på Sophielund skal 

etableres ældreboliger, hjemmeplejelokaler og et bofællesskab. 

 

7.7.7.7. Orientering om sagsgang ved overgang fra barn til voksen v. Orientering om sagsgang ved overgang fra barn til voksen v. Orientering om sagsgang ved overgang fra barn til voksen v. Orientering om sagsgang ved overgang fra barn til voksen v. Jan DehnJan DehnJan DehnJan Dehn    

Punktet udsættes til næste møde. 



 

 

8.8.8.8. Status på årligt sundhedstjek af kommunens handicappedStatus på årligt sundhedstjek af kommunens handicappedStatus på årligt sundhedstjek af kommunens handicappedStatus på årligt sundhedstjek af kommunens handicappedeeee    borgereborgereborgereborgere    v. v. v. v. Jan DehnJan DehnJan DehnJan Dehn    

FSU orienterede om, at man i Roskilde Kommune har indført årligt sundhedstjek af handicappede 

borgere som en forsøgsordning. 

 

JDE oplyste, at kommunen ikke tilbyder sundhedstjek af handicappede og ældre borgere, men 

tilbyder forebyggende hjemmebesøg for 75+ årige. Sundhedstjek foretages af egen læge, hvortil 

kommunen henviser. Center for Sundhed og Omsorg havde på et tidspunkt et kortvarigt tilbud i 

tilknytning til Trommen med sundhedstjek, hvilket almen praksis kritiserede i kraft af, at det bør 

foretages af en læge. Tilbuddet blev nedlagt kort efter.  

  

VAL tilføjede, at der er ansat en praksiskonsulent på ældreområdet, men ikke på handicapområdet. 

De forskellige plejecentre har aftaler med praktiserende læger, hvilket er er lovpligtigt. Det er det 

ikke på andre områder. 

 

JBI henviste til et tidligere møde i Hørsholm Handicapråd, hvor medarbejdere fra Solskin fortalte om 

deres praksis. JBI foreslog at invitere dem igen for at høre mere om deres erfaringer. 

 

FSU oplyste, at man gerne ser at Hørsholm Kommune udarbejder et system, hvor de praktiserende 

læger indkalder handicappede borgere til sundhedstjek en gang om året. 

 

9.9.9.9. EventueltEventueltEventueltEventuelt    

Ingen bemærkninger 



ærkede steder (50) 
 

Teleslynge 

 

1. Kulturhus Trommen 

Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

Man skal ikke forvente, at teleslyngeanlægget 

et aktivt ved alle arrangementer (elektrisk 

støj), spørg derfor arrangørerne forud, 

såfremt du har behov for teleslynge. 

 

2. Lille Trommen / Biograf 

Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

Der er teleslynge i Lille Trommen som bl.a. 

benyttes ved biograffilm. 

 

3. Café Bøf og Broccoli 

Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

 

Aktiv Kunst - Foreningslokaler 

Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm 
 

0  

 

Aktivitetscenteret Sophielund 

Sophielund 25-27, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg  

Teleslyngeanlæg kan bestilles  

Kommentar: Spise- og mødesalen på højre 

hånd efter hovedindgangen på øverste niveau 

er forsynet med teleslyngeanlæg. 

 

Breelteparkens Fysioterapi 

Breeltevej 1, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Børnesundhedshuset 

Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm 
 

0 



 

Fritidshuset 

Vestre Stationsvej 12, 2960 

Rungsdted Kyst 

 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg  

Kommentar: Foredragssalen / lokale 5 i 

stueplan er indrettet med teleslyngeanlæg. 

 

Fuglsanghus 

Gl. Hovedgade 2, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Bibliotek 

Bibliotektorvet 1, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Egns Museum 

Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Egns Museum - 

Lokalhistorisk arkiv 

Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Hallen 

Stadionallé 11, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Kommunale Musikskole 

Rungstedvej 1B, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Mølle 

Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Mølle - 1. Sidebygning I - 

Udstilling 

Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm 

 

0 



 

Hørsholm Mølle - 2. Sidebygning I - 

Fest - og mødelokale 

Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Mølle - 3. Sidebygning II - 

Udstilling 

Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Rådhus - Borgerservice 

og Jobcenter 

Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm 

 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

Kommentar: Området ved Jobcentret 

anvendes også til byrådsmøder, og der er fast 

installeret teleslynge under møderne. Stole i 

venteområdet er de samme, som anvendes 

under byrådsmøderne dvs. uden armlæn. 

 

Hørsholm Rådhus - Mødefaciliteter 

i kantine 

Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 1. Bygning A - 

Mellemtrin og dele af udskolingen. 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 2. Bygning B - 

Skolebibliotek og IT-rum 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 3. Bygning B - 

Kontor / administration 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 5. Bygning D - Del 

af udskoling 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 



 

Hørsholm Skole - 6. Bygning E - 

Indskoling og SFO 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 7. Bygning F - Den 

Lille Sal 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 8. Bygning F - Den 

Store Sal 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 9. Faglokale til 

musik 

Rungstedvej 31, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 10. A-huset - 

Specialskole 

Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Svømmehal 

Stadionallé 11, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Svømmehal - Café Pølen 

Stadionallé 11, 2970 Hørsholm 
 

0 

  Rungsted Hallen 

Østre Stationsvej 1A, 2960 

Rungsted Kyst 

 

0 

 

Rungsted Skole - 3. Sidebygning I - 

Indskoling 

Østre Stationsvej 1A, 2960 

Rungsted Kyst 

 

0 



 

Rungsted Skole - 4. Sidebygning II - 

Faglokaler til håndgerning, 

husgerning og fysik. 

Østre Stationsvej 1A, 2960 

Rungsted Kyst 

 

0 

 

Rungsted Skole - 5. Sidebygning III - 

Sløjdlokale 

Østre Stationsvej 1A, 2960 

Rungsted Kyst 

 

0 

 

Selmersbo Aktivitetscenter 

Selmersbo 13, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

 

Usserød Skole - 1. Hovedbygning 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Usserød Skole - 3. Musiklokale 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Usserød Skole - 4. Idrætsfaciliteter 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Usserød Skole - 5. Sløjdlokale 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Usserød Skole - 6. Stampen SFO: 0 - 

3 kl. 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Usserød Skole - 7. Stampen SFO: 4 - 

9 kl. 

Lundevej 26, 2970 Hørsholm 

 

0 



 

Vallerødskolen - 1. Hovedbygning 

Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst 
 

0 

 

Vallerødskolen - 3. 

Hovedbygningen - Gymnastiksale 

Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst 

 

0 

 

Vallerødskolen - 4. Sidebygning 

Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst 
 

0 

 



Social- og Seniorudvalget 

Acadre sagsnr.: 18/11795
Sagsforløb: SSU-BSU-ØU-KB -Åben sag
Mødedato: 08-04-2019
Sagsansvarlig enhed: Social- og Seniorudvalget
Sagsbehandler: glmme

Orientering om ankesager

Baggrund
Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet et danmarkskort med statistik over 
omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på socialområdet.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget 
indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om 
ankestatistikken til efterretning.

Sagsfremstilling
Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen 
af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et 
møde i kommunalbestyrelsen.
 
Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af 
danmarkskortet.
 
Det seneste danmarkskort, der er offentliggjort den 7. marts 2019, viser, at 
Ankestyrelsen i 2018 har behandlet 27 klagesager fra Hørsholm Kommune vedrørende 
Lov om Social Service (se Børne- og Socialministeriets hjemmeside). I alt har 
Hørsholm Kommune behandlet 724 sager (afgørelser og revurderinger), heraf 301 
sager, hvor der er truffet ny afgørelse eller ændret afgørelse i 2018 i Center for Børn 
og Voksne.
 
Inden for myndighedsområdet har borgere mulighed for at klage over en kommunes 
afgørelse i en sag. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren inden 
for 4 uger komme med bemærkninger til denne, hvorefter myndigheden revurderer 
beslutningen. Hvis de nye oplysninger ikke giver anledning til ændring af afgørelsen, 
videresender Hørsholm Kommune klagesagen til Ankestyrelsen.
 
De forskellige typer af afgørelser er: 

 Stadfæstelse af kommunens afgørelse (dvs. at Ankestyrelsen er enig i kommunens 
afgørelse).

 Hel eller delvis ophævelse/ændring af kommunens afgørelse.
 Hjemvisning til fornyet behandling (hjemvist betyder, at kommunen skal genbehandle 

sagen og afgøre den på ny. Eksempelvis på grund af nye principafgørelser, formelle fejl 
i sagsbehandlingen, eller fordi sagen ikke har været tilstrækkelig oplyst).

 
 
Årsstatistik for Hørsholm kommune for klager behandlet af Ankestyrelsen 
sammenlignet med landsgennemsnittet (udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens 
statistik):

https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/omgoerelsesprocenter-er-stadig-alt-for-hoeje/


Social- og Seniorudvalget 

 
 Voksen-

handicap-
området 

Lands-
plan

Børnehandicap-
Området

Lands-
plan

Socialområdet
I alt

Lands-
plan

Omgørelser 
i %

33% 
(fordelt 
med 0% 
ændrede 
og 33% 
hjemviste)

32% 28% 
(fordelt med 
14% ændrede 
og 14% 
hjemviste)

47% 29% 
(fordelt med 
7% ændrede 
og 22% 
hjemviste)

36%

 
Betegnelsen omgørelser omfatter både ændrede og hjemviste klagesager.
På Socialområdet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal 
klageadgang, herunder også børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet, 
hjælpemidler m.fl.
 
I 2017 var omgørelsesprocenten for klagesager i Hørsholm Kommune 25% for det 
samlede socialområde, heraf 45% på børneområdet og 0% på 
voksenhandicapområdet.

Der er sket et stigning i andelen af omgjorte sager i 2018 sammenlignet med 2017.
Dette skyldes primært, at der ikke var nogen ankesager i 2017 på 
voksenhandicapområdet, mens der har været 3 ankesager i 2018, hvoraf én er blevet 
hjemvist til fornyet behandling.
 
Center for Børn og Voksne arbejder løbende på at forbedre sagsbehandlingen og 
indretter sig efter Ankestyrelsens praksis og vejledninger på området.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-04-2019
Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
at tage administrationens orientering om ankesagsstatistikken for 2018 til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2019
Børne- og Skoleudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage 
orienteringen om ankestatistikken til efterretning.

Kristian N. Jensen (V) deltog ikke i mødet.

Bilag:
1 - 2685609 Åben Bilag_overblik fra Ankestyrelsen.xlsx (27566/19) (H)



Overblik over ankesager på socialområdet i 2018

sagsemne sagsudfald Lovgrundlagtekst

Boligindretning - § 116 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Hjemmehjælp § 83 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Børn - Samvær - § 71 Hjemvisning Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Biler - §§ 114 og 115 Hjemvisning Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Merudgiftydelse §41 + tilbagebetaling Ændring Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Voksne - merudgifter - § 100 Hjemvisning Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Voksne - merudgifter - § 100 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Biler - §§ 114 og 115 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling Hjemvisning Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Voksne - merudgifter - § 100 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Voksne - afløsning og aflastning - § 84 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Voksne - Socialpædagogisk bistand - § 85 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Hjælpemidler - §112 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Voksne - behandling - §§ 101 og 102 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Merudgiftydelse §41 + tilbagebetaling Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Hjælpemidler - §112 Hjemvisning Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Voksne - behandling - §§ 101 og 102 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Hjemmehjælp § 83 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Børn - Forældrebetaling §159 Ophævelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Hjælpemidler - §112 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Biler - §§ 114 og 115 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Biler - §§ 114 og 115 Hjemvisning Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Boligindretning - § 116 Stadfæstelse Serviceloven - hjælpemidler, tilbud



Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud

Serviceloven - hjælpemidler, tilbud
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