Husbankkonferansen sør 2019
Hvor går boligpolitikken?
Clarion hotell Tyholmen, Arendal

Onsdag 27. november
Registrering fra kl.11
11.30

Lunsj

12.15

Velkommen ved Øystein Djupedal, regiondirektør Husbanken sør

12.20

Regjeringens nye stortingsmelding om boligsosial politikk ved
Monica Mæland, statsråd Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

12.50

Hva er vi gode på – og hva ønsker vi oss i den nye boligmeldingen?
Arendal kommune ved kommunalsjef Geir Skjæveland
Kort pause 13.10 – 13.25
Ringerike kommune ved rådmann Tore Isaksen
Froland kommune ved ordfører Ove Gundersen

14.10

Innspill fra salen – dialog rundt bordene

15.00

Pause med innsjekking samt noe å spise og drikke

15.30

Husbanken – en samfunnsutvikler ved Osmund Kaldheim,
administrerende direktør Husbanken

16.00

Mot et større kommunalt handlingsrom i boligpolitikken? ved Berit
Irene Nordahl, forskningssjef, OsloMet

16.30

Pause med noe å spise og drikke

16.50

Finnes det andre måter å bo på? ved Erling Dokk Holm,
førsteamanuensis, NMBU

17.25

Avslutning
17.30 slutt konferansens dag 1

19.00

Vi møtes før middag kl.19.30

Torsdag 28.november
09.00

Velkommen til andre konferansedag, ved Øystein Djupedal

09.05

Hvordan kan kommunene skaffe boliger til alle? ved Erik Plathe,
seniorplanlegger Asplan Viak

09.30

Bomiljø og sosial bærekraft, ved Anne Skjævestad, seniorrådgiver /
PhD-kandidat, Husbanken sør / Universitetet i Agder

09.50

Kristiansand kommune, vinner av statens pris for bærekraftig by- og
stedsutvikling – hva gjør vi, og hvilke planer har vi? ved plan- og
bygningssjef Venke Moe

10.15

Pause noe å bite i

10.30

Barna først: Hvordan sikre barn i familier med lav inntekt gode
boforhold?
o Barna først – nytt perspektiv og konsekvenser for
startlånarbeidet ved Edle Holt, seniorrådgiver Husbanken
Kort pause 10.50 – 11.05
o Boligeie styrker barns sosiale arv ved Glenny Jelstad, rådgiver
Drammen kommune
o Hva sier barna?
Funn fra intervju med barna i innovasjonsprosjektet «En Usving til bedre bolig i Larvik» ved Ellen Andvig, dosent
Universitetet i Sørøst-Norge
Evt. spørsmål til slutt

12.20

Boligpolitisk strategi for Asker, fra plan til handling. ved Kristine
Andenæs, seksjonsleder Asker kommune

12.50

Husbankens bidrag framover, ved Øystein Djupedal

13.00

Lunsj – vel hjem!

Vi tar forbehold om endringer i programmet

