
 

 

 

 

Krishna Magan Chudasama 
Krishna Chudasama er sosionom med master i sosialt arbeid. Hun har vært statssekretær i Barne- og 

likestillingsdepartementet. 

Krishna Chudasama har vært medlem av formannskap og bystyret i Fredrikstad kommune for 

Arbeiderpartiet. Hun har vært statssekretær for Karita Bekkemellem ved Barne- og 

likestillingsdepartementet.  Hun har erfaring med offentlig sektor som politiker, sosialarbeider, bruker og 

sosialombud i Fredrikstad. Gjennom mange års praksis i feltet har hun vært opptatt av å ivareta brukerne 

og har formidlet brukererfaringer i ulike fora. 

Hun kom til Norge i 1988 som flyktning, og ble landets første statssekretær med innvandrerbakgrunn i 

2005. Hun er opprinnelig fra India, men kom til Norge fra Tanzania.   

Chudasama har markert seg sterkt blant annet som leder for likestillingsutvalget i Fredrikstad kommune 
og som medlem av det regjeringsoppnevnte kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene 
(KIM).   

Fagbokforfatter, belyser temaer som omhandler brukere av velferdstjenester, brukermedvirkning og 
etikk i sosialt arbeid. Opptatt av sosialpolitikk og samfunnsstrukturer som skaper tapere og likestilling. 
Jeg ønsker å formidle tilegnet solid kunnskap og erfaringer fra praksis til aktuelle aktører og gi dem 
inspirasjon og forståelse av ulike mekanismer i praksis. Jeg er positiv, blid og kreativ. 

 

Utdanning: 

Master i sosialt arbeid – Høgskolen i Oslo 2005 https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/266 

Ledelse ml individ, organisasjon og samfunn modul 2 – Høgskolen i Østfold 2003 (modul 1+2 blir tilsammen til can.mag grad i 
ledelse). 

Helse og sosialadministrasjon  Modul 1– Høgskolen i Østfold 2002 

Kommunikasjon/intervensjon med brukere med personlighetsforstyrrelser–HIØ 2001 

Praksisveiledning – formelt godkjent faglig veileder i FO – Høgskolen i Østfold 1999 

Bachelor Sosionom – Høgskolen i Oslo 1998 

Regnskap og markedsføring – Christiansand skole 1991 

Datakandidat studium – 30 studiepoeng - Kommunal Data Østfold 1990 

Regnskap Micro 80 og innføring i EDB  - Moss Friundervisning 1989 

Videregåendeskole og sekretærskole i Tanzania er gjennomført på engelsk 1980  

https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/266


 

Annet: 

Kåret av Topp 10-prosjektet til å være en fremragende bidragsyter i det norske arbeids- og samfunnsliv. Vinnerne anses som 
internasjonale rollemodeller i det norske samfunn (Integrerings- og Mangfolds direktoratet 2006).  

https://www.dn.no/karriere/2006/01/05/innvandrere-med-suksess 

Første utnevnt innvandrer kvinne med asiatisk bakgrunn i Stoltenberg regjeringen i 2005-2009 

Initiativtaker for opprettelse av et flerkulturelt utvalg i Fredrikstad og i Østfold fylkeskommune 

Initiativtaker for opprettelse av likestillingspris I Fredrikstad 

Likestillingspris i Fredrikstad 

Kursleder/foredragsholder ”Kvinner kan kurs” i regi av Norsk Folkehjelp for kvinner nasjonalt og internasjonalt og 
Arbeiderpartiet. 

 

Offentlige publikasjoner 

Praksisfagbok – Brukermedvirkning og sosialt arbeid i NAV (2017 Universitetsforlaget) 

Langtidssosialhjelpsmottakere – veien til sosialkontoret, deres livssituasjon og framtidsutsikter. Mastergradsoppgave Høgskolen 
i Oslo 10/2005 

Sosialombuds årsrapport 2002 Fredrikstad kommune 

Sosialombuds årsrapport 2003 Fredrikstad kommune 

Sosialombuds årsrapport 2004 Fredrikstad kommune 

Fagartikkel ”forsvarsmekanismer på avveier” (Embla nr. 4 2002) 

Sosialfaglig arbeid – samhandling mellom sosialhjelpsmottakere og tjenesteapparatet.  (Embla 2005, Fredrikstad blad, 2005 ) 

Flere hull i sikkerhetsnettet (Fontene nr. 9, 2003) 

Kraftig økning i gjeldsofre (Fontene nr 4, 2004) 

Fagartikkel sosialombud mellom tjenester og brukere  - Helsetilsynets årsmelding 2004,  Chudasama, Krishna 2004 (oversatt på 
engelsk) 

Fattigdom en ond sirkel (Fontene 6/2004, Fredrikstad blad 25.06.04) 

Sosialhjelp i strid med loven Fredrikstadblad 12.12.04 

Kronikk – sosialt arbeid en jungel Fredrikstad blad 25.06.05 

Jul 2004 hos rik og fattig Fredrikstad blad 10.12.04 

Kronikk -Sosialt arbeid en jungel? 27.05.2005 Fredrikstadblad 

Viktig å ta seg tid – dialog og kommunikasjon Fontene 4/2003 

Kronikk - Fra sosialhjelp til arbeid 30.09. 2005 Demokraten 

Brobygger mellom tjenester og bruker (Embla 4/2005) 

Langsaksbehandlingstid Fontene 3/2004 

Hensikten med sosialhjelp (Demokraten 2003) 

https://www.dn.no/karriere/2006/01/05/innvandrere-med-suksess


Utforming av velferdstjenester 2003 

Mange har rett til hjelp Fredrikstadblad 3/2003 

Høye boutgifter og lave inntekter? Demokraten 5/2003 

Det viktigste for brukerne er å bli hørt Fredrikstadblad 3/2003 

Brukernes talskvinne i offentlig forvaltningen 2004 

Sosialombudet i Fredrikstad en suksess Fredrikstad kommune 2004 

Permanent sosialombud Demokraten 24.09.2004 

Hjelper byens mest trengende Demokraten 19.04.2004 

Føler meg privilegert/taler de svakes sak 4/2004 

Hun åpner døren for de svakeste 30.04.2002 Fredrikstadblad.  

Studier av brukere av velferdstjenester, brukermedvirkning og etikk i sosialt arbeid. Sosialpolitikk og samfunnsstrukturer som 
skaper tapere. Likestilling.  Jeg Ønsker å formidle tilegnet kunnskap og erfaringer fra praksis til aktuelle fagpersoner og gi dem 
inspirasjon og forståelse av ulike mekanismer i praksis. Jeg er positiv, blid og kreativ.  


