Invitasjon til årlig fagsamling
Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning
27.-28.05.19, Scandic Elgstua, Elverum
Fagsamlingen arrangeres av Fylkesmannen i Innlandet for Hedmark og Oppland. Målgruppen
for samlingen er dere som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning til daglig, og
dere som er utpekt med ansvar for området i eget Nav-kontor. Namsmenn inviteres også.
Sted: Scandic Elgstua Hotel, Elverum
Dato: 27.-28. mai 2019
Påmeldingsfrist: 3. mai 2019
Påmelding skal skje på nettsida til Fylkesmannen i Innlandet:
https://www.fylkesmannen.no/okonomiradgivning
Programmet finner dere også både i e-posten og på nettsida vår.
Fagsamlingen starter mandag 27. mai kl. 09.45 med registrering og kaffe, og selve
programmet starter kl. 10.30. Samlingen avsluttes senest kl. 15.00 tirsdag 28. mai.
Fylkesmannen dekker utgiftene for en deltaker pr. kommune/Nav-kontor, samt for et gitt
antall namsmenn. Det dekkes kun overnatting fra 27.-28. mai. Reiseutgifter må dekkes av det
enkelte Nav-kontor. Øvrige deltakere må kommunen/Nav selv dekke utgiften for. Prisene er:
helpensjon enkeltrom kr. 1.590,-, dagpakke ikke-boende dag 1 kr. 540,-, middag ikke-boende
kr. 445,- og dagpakke dag 2 kr. 540,-. (Totalt kr. 2.130,- for «full pakke inkludert middag».)
Det er obligatorisk å fylle ut organisasjonsnummer. Vær oppmerksom på å få riktig nummer.
For Nav innebærer det enten et statlig organisasjonsnummer (på direktoratsnivå?), og om
kommunen skal dekke utgiften, må kommunens organisasjonsnummer oppgis. Dette bør dere
avklare internt før påmelding. Alle deltakere må i tillegg skrive inn fakturaadresse, samt
eventuell fakturareferanse i samme «boks» ved påmelding. Fylkesmannen skal sørge for at 1
person fra hver kommune/Nav-kontor går gratis. Sammenslåtte Nav-kontor kan få med flere
deltakere.
Fylkesmannen krever en såkalt ”no-show-avgift”. Det innebærer at Fylkesmannen krever
betaling for påmeldte deltakere som ikke dukker opp, når det ikke er gitt beskjed om forfall på
forhånd. Avmeldingsfrist: 23.05.19.
Scandic Elgstua ligger i Elverum. Hotellet ligger på høyre side rett etter avkjørsel til Rena.
Adressen er Trondheimsvegen 9, 2406 Elverum.
Velkommen!
Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Innlandet: Bente N. Lindstad,
fmhebnl@fylkesmannen.no (hovedansvarlig) og Unn Aasterud, fmopuaa@fylkesmannen.no

