
Invitasjon til grunnkurs i økonomisk rådgivning i Elverum 

for Nav-kontor i Hedmark og Oppland, 6.-7. mars 2018 

 

 
 
Grunnkurset arrangeres i samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland.  

 

Målgruppen for samlingen er alle ansatte i Nav-kontoret, som møter mennesker som har eller kan få 

utfordringer med å meste sin økonomiske situasjon. Dette innebærer at kurset er relevant både for 

kommunalt og statlig ansatte, ansatte som har førstekontakt med brukere, ansatte som følger opp 

brukere, nyansatte, spesialister og generalister.  

 

Kurset er også det første kurset i en rekke på tre, som er ment for de som jobber som økonomiske 

rådgivere i Nav-kontoret (grunnkurs, videregående kurs og oppfølgingskurs). Det innebærer at nye 

økonomiske rådgivere/gjeldsrådgivere i kommunen kan delta på grunnkurset, mens de som jobber 

med økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning til daglig allerede har denne kunnskapen.  

 

Økonomisk rådgivning er hjemlet i sosialtjenesteloven § 17.  

 

Tid: 06.03.18-07.03.18  

Sted: Scandic Elgstua Hotell, Elverum 

Påmeldingsfrist: 09.02.18 

 

Påmelding både for Oppland og Hedmark skal skje på nettsida til Fylkesmannen i Hedmark.  

 

Om kurset: 

Økonomisk rådgivning, herunder gjeldsrådgivning, er en del av kjerneoppgavene til Nav etter 

sosialtjenesteloven, og spiller en viktig rolle som ett av flere tiltak overfor den enkelte for å kunne 

overvinne en vanskelig livssituasjon. 

 

Grunnkurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap om saksbehandlingen, om rolleforståelse, 

metoder, juridiske og økonomiske forhold, slik at de kan bistå kommunens innbyggere i en vanskelig 

økonomisk situasjon.  

 

Kursholdere er juristene Hallvard Øren fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Daniel Bergamelli fra 

Fylkesmannen i Trøndelag. 

 

Programmet er vedlagt.  



 

Praktisk informasjon: 

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir for mange påmeldte, forbeholder 

Fylkesmannen seg retten til å prioritere blant de påmeldte. Det vil i så fall bli gitt informasjon kort tid 

etter at påmeldingsfristen er utløpt.  

 

Kostnad: 

• Egenandel for de som ikke skal overnatte er kr. 400,- (sum for begge dager). 

• Egenandel for de som skal overnatte er på kr. 700,- (for hele to-dagers kurset).  

OBS! Overnatting gjelder kun dere som har reisevei på mer enn 50 minutter hver vei. 

• Egenandel middag for ikke-boende er på kr. 200,-. 

 

Siden dette er et to-dagers kurs, vil det som hovedregel ikke være mulig å delta kun på en dag.  

 

Overnatting forbeholdes de med reisevei over 50 minutter hver vei. Overnatting fra 05.03.18 dekkes 

ikke av Fylkesmannen. Reiseutgifter må dekkes av den enkelte kommune.   

 
Påmeldte deltakere som ikke dukker opp, og som ikke har meldt forfall på forhånd, vil bli fakturert.  
 

Kontaktperson Fylkesmannen i Hedmark: Bente N. Lindstad, fmhebnl@fylkesmannen.no 

Kontaktperson Fylkesmannen i Oppland: Unn Aasterud, fmopuaa@fylkesmannen.no 
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