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Opgaver i Borgerservice 

□ Hovedomstilling 

□ IT guide vejledning til 
selvbetjening 

□ Pas, køre-, ID- og 
sundhedskort 

□ Folkeregister 

□ Ejendomsoplysningsskemaer, 
ejendomsskat og lån til 
betaling af ejendomsskat  

□ Boligindskudslån 

□ Parkeringsafgifter  

□ Generel vejledning vedr 
byggesagsansøgninger, 
BBR, vejforhold, 
skadedyr mv

□ Dagrenovation

□ Vielser 



 

Opgaver i IT

IT er en tværgående 
stabsenhed, der sikrer 
afviklingen af IT systemerne og 
udviklingen af IT i hele 
kommunen, herunder: 

Drift af fælles servermiljø for 
hele kommunen

Styring af alle applikationer 
(inkl opdateringer, 
installation, nyindkøb mv) 

Netværk (fast og trådløst) og 
telefoni 

Helpdesk og IT uddannelse 

Digitaliseringsprogram 



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Har man tænkt på, hvordan man skal tilbyde undervisning til borgere, 

der er blinde eller svagtseende og afhængige af et oversættelses-

program? Vil man betale, hvad det koster?

Svar: 

Det har vi ikke været tilstrækkeligt bevidste om. Jeg vil meget gerne 

iværksætte at vi kan arbejde med undervisning af blinde el. 

svagtseende. Har I en ide om hvor mange borgere vi ville kunne hjælpe 

denne vej? 



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Vil man inddrage borgere med synshandicap i test af om man kan finde 

rundt på hjemmesiden, tilgængelighed til filer mv?

Svar: 

Vi står overfor at lave ny hjemmeside. Jeg skal sørge for at I bliver 

inddraget når den skal bygges op. Jeg vil gerne bede om 

kontaktoplysninger



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Hvordan klarer man ansøgninger om fritagelse for digital post for 
borgere på plejecenter og i botilbud, fx for borgere der ikke har 
familie? Et medlem af Handicaprådet har fået at vide, at 
plejecentrene ikke vil gøre noget i den anledning.

Svar: 

Det er aftalt at ledelsen på centrene vurderer alle de borgere der ikke 
har pårørende eller værger og sikrer en administrativ fritagelse hvis 
der er behov. 



 

Spørgsmål og svar
SP: 

Har man tænkt sig at inddrage Handicaprådet i 

digitaliseringsprogrammet i lighed med Ældrerådet? Her tænkes på, at 

borgere med handicap kan have andre udfordringer end ældre 

borgere.
 

Svar: 

Vi vil meget gerne inddrage og har også haft inddragelse da vi havde 

opstart på de frivillige digitale ambassadører. Hvordan vil I gerne 

inddrages?



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Kan selvbetjeningsløsningerne bruges med talesyntese?

Svar: 

Nej ikke umiddelbart. Det er generel udfordring og mange forskellige 
initiativer er i gang så der skabes generel løsning



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Handicaprådet fik 24.11.10, pkt. 48, en orientering om IT-afdelingens 
opgaveområde. Rådet anbefalede dengang, at kommunens 
hjemmeside blev gennemgået efter principperne i Værktøjet til 
tilgængelig web fra Projekt Mainstreaming af handicapområdet 
(handicapmainstreaming.dk/vaerktoejer/handicaptilgaengelig-web/). 
Er det sket? 

Svar: 

Nej. Vi overholder ikke de (inter)nationale standarder for 
tilgængelighed. Vi prøver at være opmærksomme på tekst, 
kontraster, billeder mv. Vi skal blive bedre. 



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Handicaprådet forventer, at kommunen - når man laver ny hjemmeside -  
inddrager erfaringerne fra Projekt Mainstreaming på handicapområdet, 
herunder ovenstående. Samt at Handicaprådet bliver inddraget i testning 
af en ny hjemmeside, herunder mennesker der er blinde eller 
svagtseende.

Svar: 

Vi vil sikre at I bliver inddraget og der bliver taget højde for krav til 
tilgængelighed



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Kunne nogle af de indsatser, der er gennemført, lige så godt have 
været del af 

en handleplan for udmøntning af handicappolitikken?

Svar

Vil I uddybe spørgsmålet? 



 

Spørgsmål og svar

SP: 

Hvad kan Center for Borgerservice og IT bruge Handicaprådet til?

Svar: 

Indtil nu: Inddragelse og dialog i forbindelse med indretning, inddragelse 
og dialog i forbindelse med digitalisering 

Men vi vil gerne samarbejde meget mere...vi kan bruge jer som 
sparringspartner, som vagthund, som kvalitetssikring – som daglig 
dialogpartner. Hvordan tænker I vores samarbejde kan gøres tættere?
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