Boligkonferencen 2010
Frit valg, DanmarkBolig.dk og pavilloner
15. juni, Comwell Kolding
PROGRAM
9.00 – 9.30

Registrering og morgenkaffe

9.30 – 9.45

Velkomst og introduktion
Erfaringer fra svensk forsøgsprojekt om
frit valg af hjælpemidler.
v/ Inger Kirk Jordansen, konsulent, Hjælpemiddelinstituttet

9.45 – 11.00 Frit valg af boligindretning
Pr. 1. oktober 2010 bliver der frit valg af
boligindretning bevilget efter servicelovens § 116. Det betyder, at ansøgere selv
kan vælge håndværker og materialer, hvis
de ønsker andet end det, kommunen har
anvist.
Gennem en række indlæg og efterfølgende debat sætter vi fokus på hvilken
betydning, lovændringen forventes at få
i praksis for borgere og sagsbehandlere.
Der vil bl.a. blive sat fokus på bygherreproblematikken og udfordringerne i forbindelse med boligindretningsløsninger,
der bevilges af APV hensyn, og som ikke
er omfattet af frit valg. Formålet er at nå
frem til nogle anbefalinger, kommunerne
kan støtte sig til i deres fremtidige forvaltning af loven.

Der vil være oplæg v/
Anita Klindt, jurist, Klindt Consult, som
har mange års erfaring med lovgivningen
på boligområdet og desuden er tilknyttet
Hjælpemiddelinstituttets bolignetværk
bolig.hmi.dk.
Ib Jeppesen, arkitekt, ZYX-arkitekter, som
har flere års praktisk erfaring med boligsager.
Iben Schøtt, ergoterapeut, Kolding Kommune, som har mange års erfaring med
sagsbehandling af både små og store boligsager inden for børneområdet. Sidder
desuden med i bolignetværkets referencegruppe.
Susanne Nielsen, ergoterapeut, Esbjerg
Kommune, der har erfaring både som
sagsbehandler og konsulent vedr. store
boligsager. Sidder også med i bolignetværkets referencegruppe.
11.00 – 11.15 Kaffepause

Vend...

PROGRAM FORTSAT
11.15 – 12.00 Debat om den nye lov om frit valg
Paneldebat mellem ovenstående oplægsholdere og konferencens deltagere.
Konferencedeltagerne opfordres til ved tilmelding at indsende eksempler på spørgsmål, som
de ønsker besvaret af paneldeltagerne
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 - 13.40 DanmarkBolig.dk
DanmarkBolig.dk er en ny landsdækkende
webportal med oplysninger om alle landets ca.
550.000 almene boliger. Der er bl.a. mulighed
for at søge oplysninger om boligernes tilgængelighed (f.eks. adgang med kørestol). DanmarkBolig.dk er udviklet i et samarbejde mellem Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet, Boligselskabernes Landsforening og
Kommunernes Landsforening og er etableret i
henhold til Lov om almene boliger § 64.
I oplægget bliver der sat fokus på, hvordan
boligportalen kan indgå som et redskab for
sagsbehandlere, når de skal rådgive borgere
om handicaptilgængelige boliger.
v/ Philip Henrik Jensen, rådgiver og Søren Ginnerup, civilingeniør, begge Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).
13.40 – 14.00 Kaffepause

14.00 – 14.45 Pavilloner
Flere kommuner har overvejet eller allerede
gjort erfaringer med opsætning af pavilloner i
stedet for ombygning eller tilbygning til eksisterende bolig. En sådan løsning er forbundet
med mange udfordringer, men vurderes som
velegnet i mange tilfælde. Oplægsholderne
vil give deres bud på, hvordan udfordringerne
kan takles, og hvordan pavilloner måske i
fremtiden kan blive en mere lettilgængelig løsning.
v/ Karen Inger Nielsen, ergoterapeut og Gerner
Neergaard Andersen, bygningskonstruktør
MAK/bygherrerådgiver, begge Frederikshavn
Kommune og Søren Nielsen, arkitekt og adm.
direktør, Tegnestuen Mejeriet
14.45 – 15.30 Projekt update
Med støtte fra bl.a. ABT-fonden afprøves en
række velfærdsteknologiske løsninger i kommunerne, fx loftlifte, toiletter med douche og
løftefunktion, nøgleløsninger mv. Vi sætter
fokus på hvilke foreløbige erfaringer, der kan
have betydning for sagsbehandlerne på boligindretningsområdet. Desuden ser vi på, hvad
der venter lige om hjørnet.
v/ Henrik Svensson, konsulent, Hjælpemiddelinstituttet
15.30 – 15.45 Afslutning
v/ Inger Kirk Jordansen, konsulent, Hjælpemiddelinstituttet

Information og tilmelding www.hmi.dk

