
 
 

Bilnetværksmøder 2014 
 

Hvilke oplysninger har Ankestyrelsen brug for i sager om støtte til køb af bil? Hvilke 

problematikker og muligheder er der, når kommunerne bevilliger støtte til køb af bil på 

psykisk grundlag?  

– Disse spørgsmål vil blandt andet blive besvaret på årets netværksmøder. 

  

Indhold 

Programmet for årets bilnetværksmøder er todelt. Først får vi besøg af Ankestyrelsen og 

derefter tager vi et aktuelt, fagligt emne op til diskussion. 

Dorthe Risum Stryhn og Dorthe Erichsen fra Ankestyrelsen deltager på årets 

Bilnetværksmøder, hvor de vil komme med en udmelding om, hvilke oplysninger og 

beskrivelser, der er brug for i sager omkring støtte til køb af bil. Ankestyrelsen vil gerne 

på forhånd kende til nogle af de spørgsmål, I måtte sidde med. Derfor må I meget gerne 

sende eventuelle spørgsmål til Else Marie Hansen på emh@socialstyrelsen.dk senest d. 

18. august 2014. I får også mulighed for at stille spørgsmål på selve mødet. 

 
Efter Ankestyrelsens oplæg vil Jurist Bodil Kolbæk sammen med medlemmer af 

referencegruppen på Bil.socialstyrelsen.dk, tage emnet omkring tilkendelse af støtte til køb 

af bil på psykisk grundlag op.  

I disse år kommer der mere og mere fokus på psykiske funktionsnedsættelser, hvilket 

ligesom en fysisk funktionsnedsættelse, kan begrænse borgerens mulighed for at komme 

omkring. I kommunerne ser man af og til ansøgninger om støtte til bil på grund af psykiske 

problemer. Disse sager kan være svære at sagsbehandle, fordi begrænsningerne for en 

borger med psykisk funktionsnedsættelse kan være ligeså store som ved en fysisk 

funktionsnedsættelse, men lovgivningen er i høj grad fokuseret på den fysiske 

funktionsnedsættelse.  

På netværksmødet ridser vi problematikkerne op, ser på hvilke muligheder lovgivningen giver 

og diskuterer konkrete eksempler fra praksis – også deltagernes. 

  

mailto:emh@socialstyrelsen.dk


Tid og sted 
1. september 2014 i Vejle med Tove Mellergaard og Rikke Degn Tvillum fra 

Bilreferencegruppen 

Hotel Australia 

Dæmningen 6 

7100 Vejle 

post@hotelaustralia.dk 

www.hotelaustralia.dk  

 
2. september 2014 i Aalborg med Jane Hansen fra Bilreferencegruppen 

First Hotel Aalborg 

Rendsburggade 5 

9000 Aalborg 

aalborg@firstjhotels.dk   

http://firsthotels.dk   

 

3. september 2014 i Glostrup med Katja Lykke Bræmer fra Bilreferencegruppen 

Glostrup Park Hotel 

Hovedvejen 41 

2600 Glostrup 

sales@parkhotel.dk 

www.parkhotel.dk  

 

Program 
 

12.00 - 12.10 Velkomst 
v/Else Marie Hansen, Socialstyrelsen 

12.10 – 13.30 Ankestyrelsens udmelding om behandling af sager om støtte til køb af bil 

v/Dorthe Risum Stryhn og Dorthe Erichsen, Ankestyrelsen 

13.30 – 14.00 Pause og erfaringsudveksling på tværs 

14.00 – 15.20 Støtte til køb af bil på psykisk grundlag 

Gennemgang af reglerne, eksempler på problematikker og 
erfaringsudveksling  

v/ Cand. jur. Bodil Kolbæk og 1 eller 2 fra Bilreferencegruppen  

15.20 – 15.30 Afsluttende bemærkninger 

v/Else Marie Hansen, Socialstyrelsen 
 

 

Forplejning 
Når mødet starter vil der være frugt og isvand. I pausen serveres der kaffe/the med et 

stykke kage. 

 

Pris 
Deltagelse i netværksmødet er gratis for deltagere på bil.socialstyrelsen.dk 
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Tilmelding 
Hvert møde har plads til max 50 deltagere fra Online-netværket bil.socialstyrelsen.dk. 

Tilmelding via nedenstående link skal ske senest 14 dage før det møde, du ønsker at 

deltage i - vær opmærksom på, at tilmeldingen er individuel og at ”først-til-mølle” 

princippet gælder. 

 

Bilnetværksmøde i Vejle 1. september 2014  
 
Bilnetværksmøde i Aalborg 2. september 2014  
 
Bilnetværksmøde i Glostrup 3. september 2014  

http://konference.socialstyrelsen.dk/socialstyrelsen/netvaerksmoder/bilnetvaerksmode-i-vejle/
http://konference.socialstyrelsen.dk/socialstyrelsen/netvaerksmoder/bilnetvaerksmode-den-2.-september-2014-i-aalborg/
http://konference.socialstyrelsen.dk/socialstyrelsen/netvaerksmoder/bilnetvaerksmode-den-3.-september-2014-i-glostrup/

