Bilnetværksmøder 2017
Få inspiration til din sagsbehandling, og hør forslag til ændringer i
bilstøttebekendtgørelsen. Vær med på årets Bilnetværksmøder, enten 3. maj i
Ishøj eller 4. maj i Brædstrup, og mød kolleger fra andre kommuner.
Indberetninger til Ankestyrelsen viser forskelle på, hvor lang tid kommunerne er om at behandle sager efter
servicelovens § 114 om støtte til køb af biler til personer med handicap. På den baggrund, og efter aftale
med det daværende Social- og Indenrigsministerium, har Ankestyrelsen interviewet ledere og
sagsbehandlere i 6 kommuner og udgivet en rapport med kommunernes bud på at effektivisere
sagsbehandlingen.
På Bilnetværksmøderne præsenterer Ankestyrelsen udvalgte resultater fra undersøgelsen, og du får
lejlighed til at drøfte undersøgelsens resultater med både Ankestyrelsen og kolleger i andre kommuner.
Læs mere om undersøgelsen hos Ankestyrelsen:
https://ast.dk/publikationer/ankestyrelsen-undersogelse-af-seks-kommuners-gode-erfaringer-medbehandling-af-sager-om-stotte-til-kob-af-bil-efter-serviceloven
Hør også om forslagene til ændringer i bilbekendtgørelsen. De vigtigste forslag bliver gennemgået, så du
er klædt på, hvis de bliver vedtaget i Folketinget (til ikrafttrædelse 1. januar 2018).

Bilsagsbehandlere fra Referencegruppen har desuden udvalgt sager fra deres dagligdag. Benyt dig af
lejligheden til, sammen med bilsagsbehandlere fra andre kommuner, at diskutere, hvordan vanskelige sager
kan gribes an. Du kan vælge blandt fokusområderne: beregninger, særlige indretninger, trivselsbil eller
uddannelsesbil, når du tilmelder dig. Efter diskussionen bliver det gennemgået, hvordan sagerne blev løst
ude i kommunerne.

Tid og sted
3. maj 2017, kl. 9.30-15.35.
Danhostel Ishøj Strand Kursuscenter, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj, Storkøbenhavn (Se kort),
www.ishojhostel.dk

4. maj 2017, kl. 9.30-15.35.
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup (Se kort), www.pejsegaarden.dk

Program
Tidspunkt
9.30-10
10-10.30
10.30-11.30
11.30-12
12-13
13-13.30
13.30-14.30

14.30-14.50
14.50-15.40
15.40-15.45

Programpunkt
Ankomst og kaffe
Velkomst og Hvordan kan vi bruge Bilnetværket?
v/ Else Marie Hansen, Socialstyrelsen.
Inspiration til sagsbehandlingen om støtte til handicapbiler
v/ Dorthe Risum Stryhn og Samuel Nielsen, Ankestyrelsen.
Gruppearbejde og opsamling på Ankestyrelsens oplæg
Frokost
Orientering om kommende ændringer i bilbekendtgørelsen
v/ Else Marie Hansen.
Diskussion af cases omkring vanskelige sager:
- Beregninger
- Særlige indretninger
- Trivselsbil
- Uddannelsesbil.
Kaffepause
Opsamling i plenum
Farvel og tak for i dag

Pris
Deltagelse i netværksmødet er gratis for deltagere på bil.socialstyrelsen.dk
Tilmelding
Tilmeldingen sker via nedenstående link, er individuel og foregår efter først-til-mølle-princippet.
Tilmeldingsfristen er 24. april 2017.

Tilmeld dig Bilnetværksmøderne 2017:
http://www.tilmeld.dk/Bilnetvaerksmoeder2017

