
Frokostseminar med AAF 
Hvordan håndtere ansatte med rusproblemer? 

AAF har etablert frokostmøter som en av flere 
møteplasser for våre medlemmer. Hver annen 
måned inviterer vi til faglige frokostseminarer i 
sentralt i Oslo, kl 08:30-10:30. 
Frokostseminarene er gratis og åpne for alle. 

Vi håper at møteplassen kan bidra til gode 
diskusjoner, inspirasjon og nye nettverk, og 
kanskje også til noen nye samarbeidsarenaer . 

Dato: torsdag 20. april 2017 

Sted: Hammersborggata 16, 
 AOFs studiesenter 

Tid: 08.30-10-30 

Pris: Gratis 

Frokost serveres fra kl. 8.00. 

Innledere er Camilla Bakkeng og Stein Owe. 

Camilla Bakkeng er fagansvarlig og 
seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. 
Hun arbeider med å trene og lære opp ledere 
og HR-ansvarlige i den vanskelige rus-
samtalen. Hun gir råd og veiledning i konkrete 
saker og bistår foretak med å forebygge 
rusproblematikk. Bakkeng vil snakke om den 
nødvendige samtalen, leders verktøy for å ta 
tak i problemstillingen tidlig og samtalen 
basert kun på bekymring. Hva skal vi som 
ledere eller HR-ansvarlige se etter? 

Advokat Stein Owe arbeider i DALAN 
advokatfirma DA, som nå ivaretar AAF’s 
advokattjeneste. Owe arbeider hovedsakelig 
med ulike arbeidsrettslige problemstillinger, 
men har også bred erfaring fra flere andre 
rettsområder. Han prosederer jevnlig saker for 
domstolene og har møterett for Høyesterett. På 
møtet vil han i det vesentlige snakke om 
stillingsvernet ved rusproblemer og hvilke krav 
og muligheter som vil gjelde for arbeidsgiver i 
slike situasjoner. 



Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening 
Medlemmene i AAF er foretak eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, 
herunder LO og tilsluttede forbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, politiske partier, 
institusjoner og forretningsforetak. 

AAF har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes felles arbeidsgiverinteresser. Dette innebærer 
ansvar for forhandlinger, informasjons- og rådgivingsarbeid og å medvirke til utviklingen av en god 
ledelses- og personalpolitikk basert på arbeiderbevegelsens verdier. 
 
AAF legger vekt på å skape gode møteplasser for kompetanse- og erfaringsutveksling med mål om 
å skape faglig fellesskap lederne imellom og mest mulig enhetlig tolkning og håndtering av lover 
og avtaleverk.  

 For påmelding, trykk på link https://goo.gl/forms/N6jPUANVseiNNWLH2
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