
NAV i en digital hverdag
– Hva med det sosialfaglige arbeidet?
Bli med på konferanse 2.–3. april i Fagforbundets hovedkontor i Oslo.

Fagforbundet inviterer til konferanse for sine medlemmer med fokus på det sosialfaglige arbeidet i NAV og 
konsekvenser ved vår digitale hverdag. Stadig flere ansatte i NAV rapporterer om hets og sjikane på nett. 
Hva motiverer slike ytringer? Hva vet vi om de som rammes og hvordan kan vi ivareta hverandre? 

I tillegg vil vi gå nærmere inn på det sosialfaglige arbeidet i NAV. Hva er sosialt arbeid på et NAV kontor?  
Og hvordan er møte med NAV fra en brukers ståsted? 

Program
Dag 1 2. april

Tid Tema Hvem 

11:00 Lunsj  

12:00 Velkommen Yrkesseksjonsleder Trond Finstad ved Fagforbundet

12:15 Hva er sosialt arbeid på et NAV 
kontor?

Høyskolelektor Hanne Glemmstad ved Fakultet for helse og sosialvitenskap

13:45 Pause  

14:00 Blir det jobbet godt nok i NAV? Valgerd Svarstad Haugland, Fylkesmann i Oslo og Akershus

14:30 Pause  

14:45 NAV fra brukers ståsted Professor i diakoni, religion og samfunn Sturla Johan Stålsett 

16:00 Felles middag i Keysersgate 15 For alle deltakere

Dag 2 3. april

Tid Tema Hvem 

09:00 Hva motiverer hatefulle ytringer 
på nett? Konsekvenser for de som 
rammes.

Forsker Marjan Nadim ved Institutt for Samfunnsforskning

10:00 Digital arena for hets og 
 sjikanering – hvordan i vareta 
 hverandre? 

Forfatter og foredragsholder Ole Andre Bråten

12:00 Lunsj  

12:30 Digital arena for hets og sjikane-
ring – hvordan i vareta  hverandre? 

Ole Andre Bråten fortsetter

14:45 Oppsummering  

15:00 Programslutt  

fagforbundet.no



fagforbundet.no

Det er mange spørsmål som skal belyses av en rekke spennende foredragsholdere.  
Blant annet kommer Sturla Johan Stålsett, Professor og tidligere generalsekretær i Kirkens 
 Bymisjon. Tidligere KrF leder og nå Fylkesmann i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad 
 Haugland og en av landets fremste eksperter innen  konflikt- og krisehåndtering  
Ole Andre  Bråten.

Konferansen er et tilbud til alle våre medlemmer, studenter og lærlinger, men er spesielt 
aktuelt for NAV- ansatte og ansatte i servicesenter og førstelinjetjenesten. 

Konferansen går over to dager og inkluderer lunsj og middag. 

Meld deg på her:   https://bit.ly/2SKtJNi

Praktisk informasjon:  Dato: 2.–3. april 2019

Tidspunkt:   Fra kl 11.00 den 2. april til kl 15.00 den 3. april. 

Sted:   Fagforbundet sentralt, Keysersgate 15, 0165 Oslo.  

Konferansen er gratis for Fagforbundets medlemmer, studenter og lærlinger. 
Ikke-medlemmer er hjertelig velkommen, men vil bli fakturert kr 500 i konferanseavgift. 
 Inkludert er lunsj og middag. Fagforbundet  sentralt dekker ikke reise eller overnatting. 

Siste frist for å melde seg på er 22. mars. 

NB! Dersom du er forhindret til å delta, men ikke har meldt deg av konferansen innen 
 fristen vil du bli  fakturert kr 500 uavhengig av medlemskap.

 

* Forbehold om endringer i programmet


