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Innledning 
Etableringen av Karrieresenter Østfold er en del av satsingen på et helhetlig system for karriereveiledning i 
Østfold, og er også en del av en større satsning for å styrke og samordne karriereveiledningen i Norge. 
Karriereveiledning skal bidra til å nå politiske målsettinger knyttet til arbeid, utdanning og livslang læring. 
 
Karrieresenter Østfold er organisert som et partnerskap med tre partnere. Viken fylkeskommune bidrar med 
4 årsverk og driftsbudsjettet på i overkant av 750 000, NAV Øst Viken bidrar med to karriereveilederstillinger 
og Sarpsborg kommune bidrar med egnede lokaler sentralt i Sarpsborg. Partnerskapet styres av en egen 
partnerskapsavtale. Karrieresenter Østfold er etablert som en del av Regionalt partnerskap for 
karriereveiledning i Østfold, og avtalens formål er å regulere den administrative og økonomiske styringen av 
KSØ.  

 
 

 
Karrieresenter Østfold har et eget styre med representanter fra Viken fylkeskommune (VFK), NAV Øst Viken, 
Sarpsborg kommune og en ansattrepresentant fra KSØ. Koordinator for karriereveiledning i fylket er styrets 
sekretær og daglig leder møter på møtene. De to sistnevnte har kun tale- og forslagsrett på saker som tas 
opp. Leder har ansvaret for den daglige driften av senteret, og rapporterer jevnlig til styret. Styret har i snitt 
fire møter i året.  
 
Styrets representanter i 2020 (vara i parentes): 
Gerd Mette Drabløs styreleder, VFK (Bjørn Magnus Johansen) 
Lise Westli og Jon Stanley Fredriksen, representanter fra NAV Øst Viken/NAV Sarpsborg 
Terje Aldar, representant fra Sarpsborg kommune (?) 
Predrag Grozdanic (ansattrepresentant KSØ) 
Geir Syvertsen, sekretær 
Gitte Hovin, leder Karrieresenter Østfold  
 
I 2016 vedtok styret en Strategisk plan for perioden 2017 – 2020. Denne planen legger grunnlaget for 
senterets arbeidsoppgaver og prioriteringer i perioden. På grunn av sammenslåingen til Viken 
Fylkeskommune og påfølgende omorganisering er perioden forlenget ut 2022.  Årsrapporten speiler de 
prioriteringene som er vedtatt og gir en kortfattet oversikt over aktiviteter og resultater. Vedlagt 
«veisøkerstatistikk» gir et mer detaljert bilde. 
 
 
Sarpsborg, februar 2021 
Gitte Hovin 
Leder, Karrieresenter Østfold 
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Karrieresenter Østfolds mål, verdigrunnlag og oppgaver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senterets oppgaver er styrt av partnerskapsavtalen. Siden oppstarten av senteret i 2009 har senteret hatt to 
hovedoppgaver. I Strategisk plan for 2017-2020 er disse brutt ned i delmål og konkrete tiltak.  
 
Karrieresenter Østfold skal tilby karriereveiledning til voksne i Østfold som er nøytral, lett tilgjengelig og av 
høy kvalitet. Med voksne menes først og fremst personer over 19 år. At karriereveiledningen skal være 
nøytral innebærer at den er rettet mot å bistå personer med å foreta egne valg som gjelder utdanning og 
yrke. At karriereveiledningen skal være lett tilgjengelig innebærer at tjenestene skal være tilgjengelige for 
hele fylkets befolkning både geografisk og demografisk. Karrieresenteret skal i tillegg være et ressurs- og 
kompetansesenter for andre som jobber med karriereveiledning i fylket. Partene kan pålegge KSØ oppgaver 
eller gjøre prioriteringer etter nærmere avtale, primært gjennom vedtak i styret for KSØ. 
 
Arbeidet ved senteret er forankret i et sett med etiske retningslinjer, og Karrieresenter Østfolds verdier:   

- Profesjonell  
- Tilgjengelig  
- Utforskende  
- Nøytral  

 
Karrieresenter Østfold skal bidra til at veisøkere skal bli i stand til å ta gode valg for sitt liv. I dette ligger det å 
se muligheter, og bli bevisst på kunnskap om seg selv, og de muligheter og begrensninger som finnes.  
 

Økonomi  
Karrieresenter Østfold fikk for 2020 tildelt kr 4 079 400 - etter regulert budsjett. KSØ sitt regnskap pr 
31.12.20 viser et mindreforbruk på kr 1 263 096 i forhold til regulert budsjett. Mindreforbruket kan i 
hovedsak forklares av to faktorer:  

1. I underkant av 1 million er midler fra partnerskapene for karriereveiledning overført til 
Karrieresenter Østfold rett før jul for å finansiere et felles omfattende prosjekt knyttet til utvikling av 
e-læringsmateriell til Vikens innbyggere. Dette prosjektet og midlene til å finansiere dette 
videreføres til Karrieresenter Østfolds budsjett for 2021.  

2. Det resterende mindreforbruket er midler overført fra Kompetanse Norge til å gjennomføre 
prosjektet «Tidlig karriereveiledning for nyankomne flyktninger». Med den nye introduksjonsloven 
som trer i kraft 1.1.2021 avsluttes dette prosjektet og overskuddsmidlene tilbakebetales i løpet av 
første kvartal 2021.  

Generelt er det god økonomisk styring, og videre har det blitt gjort store innsparinger på innkjøp, da vi større 
arrangementer har blitt avlyst eller gjennomført digitalt. Det har også blitt avventet innkjøp av andre varer i 
påvente av ny Viken- profil. 
 

Personal 
Viken fylkeskommune har i 2020 økt ressursene til Karrieresenter Østfold fra 3,6 til 4 årsverk. Vi har hatt 
utskifting av personal og fått inn en spesialkonsulent i 100 prosent stilling fra 1.8.2020. Personen dekker 
førstelinje (tidligere en 60% stilling), samt markedsføring og kommunikasjonsarbeid.  
 

KSØs visjon 

Vi lar mennesker 
finne muligheter 
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Aktiviteter og resultater i 2020 

2020 har vært et annerledes og digitalt år. Covid-19 har medført at vi i store deler av året kun levert digitale 
karrieretjenester, både individuell veiledning og webinarer for store og små grupper. Enkelte tilbud som 
drop-in og noen kurs har utgått/blitt avlyst. Vi har i 2020 en kundemasse på totalt 2583 personer, hvorav 
2214 er veisøkere og 369 er personer som jobber som veiledere. Vi ser en liten nedgang i kundemasse og vi 
tror det skyldes Covid-19, avlyste kurs og konferanser, samt at vi i flere uker ikke har vært på nett på grunn 
av IT problemer på forsommeren 2020 (i forbindelse med overgang fra Østfold fylkeskommunes 
datasystemer til Viken fylkeskommunes datasystemer).   
 
Individuelle karrieretjenester  
Karrieresenter Østfold registrerer hvert år statistikk på alder, kjønn, bosted, nåværende situasjon og hvor 
veisøkere har hørt om karrieresenteret (se tabeller i vedlegg 1). I 2020 ble det gjennomført 2215 individuelle 
karriereveiledningssamtaler. De aller fleste via telefon eller video. Dette er en nedgang på 7% sammenliknet 
med 2019 men en økning på totalt 60% sammenliknet med år 2016 (ny planperiode), og vi har fortsatt nådd 
målet om en minimum 30% økning av gjennomførte samtaler. På bruk av individuelle karrieretjenester kan vi 
rapportere 1553 unike veisøkere, dette er en nedgang på 4% sammenliknet med år 2019 men en økning på 
58% sammenliknet med 2016. Ventetid til første samtale har i snitt vært 2,5 uker. Noe av grunnen til 
nedgang er nok Covid-19, men vi har også i en periode vært uten førstelinje og veilederne har rullert på 
denne oppgaven, samt måttet jobbe med omstilling til en heldigital hverdag på hjemmekontor. Arbeidet 
med sammenslåing til Viken fylkeskommune har også krevd mye ressurser av oss. Dette har gått på 
bekostning av kapasitet til å tilby veiledning.  
 
Hvem er veisøker i individuell veiledning på Karrieresenter Østfold 
64% av veisøkerne i 2020 var kvinner og 36% var menn. Kjønnsfordelingen har holdt seg relativ stabil helt fra 
2010, men vi ser en liten prosentøkning av kvinner. Senteret har veisøkere fra hele tidligere Østfold, men det 
er de store byene som dominerer. Ser vi på fordeling av veisøkere sammenliknet med innbyggertall er de 
relativt jevnt fordelt. Ca. 60% av veisøkere kommer fra Sarpsborg og Fredrikstad. Fra Indre Østfold kommer 
ca.20% av veisøkerne, mens 20% kommer fra Moss og Halden. Veisøkere i 20-åra (19 til 29 år) utgjør ca. 40%, 
mens ca. 30% er veisøkere i 30 årene, og 20% er i 40 årene, og 10% er 50 år eller mer. Av alle veisøkere 
oppgir ca. 42% at de er i jobb, 14% at de er under utdanning, og 42% at de ikke har arbeid.  
 
Tilbakemeldinger på det individuelle karriereveiledningstilbudet 
Karrieresenteret benytter en felles nasjonal brukerundersøkelse for alle karrieresentrene utarbeidet av 
seksjon for karriereveiledning i Kompetanse Norge. Brukerundersøkelsen kan gi et bilde av hvordan 
veisøkere opplevde veilederen, bakgrunnen for at de oppsøkte karrieresenteret, samt indikasjoner på 
opplevd utbytte av veiledningen. Ca. 8 % av veisøkerne har fylt ut brukerundersøkelsen i 2020. Over 90 % av 
disse er ganske fornøyd eller svært fornøyd med karriereveiledningen og vil anbefale Karrieresenter Østfold 
til andre. Svarprosenten er alt for lav til at tallene har verdi. Det er meldt tilbake til Kompetanse Norge at det 
er utfordringer med undersøkelsen. De har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en ny og bedre 
brukerundersøkelse.  
 
Kollektive karrieretjenester  
Karrieresenter Østfold har i 2020 tilbudt jobbsøkerkurs på jevnlig basis gjennom hele året. Kurset tar for seg 
hele jobbsøkerprosessen fra å finne jobbene til cv – og søknad, og intervju. Kurset var i utgangspunktet et 
heldagskurs i våre lokaler, men på grunn av Covid-19 har vi stort sett gjennomført kortere webinarer med 
innhold tilpasset en digital flate. I tillegg har det blitt gjennomført informasjonsmøter om studievalg/høyere 
utdanning. Bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av 
restriksjonene som følge av Covid-19.  
 
I tillegg til jobbsøkerkurs og infomøter på KSØ, har det blitt gjennomført kollektive karrieretjenester for 
veisøkere i samarbeid med NAV/kommunale introduksjonsprogram i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og 
Moss, Haugetun folkehøgskole, Skjeberg folkehøyskole, Voksenopplæringa i Viken fylkeskommune, samt 
lokale NAV kontor. Alle kurs og innlegg fra mars 2020 har blitt gjennomført digitalt gjennom teams.  
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Til sammen har det blitt tilbudt 23 kurs/webinarer og gjennomført 22 kurs/webinarer for veisøkere. 
Gjennom disse kollektive tilbudene har KSØ gitt karrieretjenester til totalt 760 veisøkere. Dette er en stor 
nedgang fra 2019s 98 kurs og 1454 veisøkere. Men vi ser at antall deltakere per kurs har økt da webinarer 
ikke setter begrensinger på antall deltakere slik et ordinert kurslokale gjør. Nedgangen i antall kurs skyldes 
Covid-19 og at vi ikke har reist ut og holdt gjennomført kurs slik vi vanligvis gjør. Vi har også i en 
overgangsperiode ikke hatt noe kurstilbud.   
 
Hvem deltar på kurs i regi av Karrieresenter Østfold 
Det er ca. 30% menn og ca. 70% kvinner som deltar på kurs om jobbsøking på Karrieresenter Østfold og den 
største andelen er mellom 30 og 49 år. Videre ser vi at ca. 60% er arbeidsledig, mens ca.20 % er i utdanning 
og ca. 20% er i jobb. Det er byene Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden som er høyest representert blant 
deltakerne.  
 
Tilbakemeldinger på det kollektive karriereveiledningstilbudet 
På jobbsøkerkurset etterspør vi tilbakemeldinger fra kursdeltakere. Tilbakemeldinger fra deltakerne er svært 
gode. På spørsmål om tilfredshet, der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd, ligger kursene i snitt på 
4,9 i tilfredshet. Men også her er svarprosenten veldig lav, så lav at det ikke er tall av stor verdi. Det har vært 
utfordrende å hente inn tilbakemeldinger når vi gjennomfører digitale kurs.  
 
Innsats som ressurssenter 
Karrieresenter Østfold fungerer også som et ressurssenter for andre som jobber som veiledere, spesielt 
veiledere i NAV og rådgivere i grunnopplæringen. I 2020 har det blitt planlagt fagdag og flere kurs for disse. 
Fagdagen i april ble dessverre avlyst på grunn av Covid-19. Opplegget planlagt for fagdagen ble likevel 
gjennomført som en del av den digitale partnerskapskonferansen på høsten og tilbakemeldingene fra 
deltakerne var gode. Det har også blitt avholdt flere kurs for veiledere. Blant annet kurs om «Nasjonalt 
kvalitetsrammeverk for karriereveiledning», kurs i «Etikk for veiledere» «flerkulturell veiledning» og 
«Jobbsøkerprosessen». Gjennom regionalt partnerskap for karriereveiledning i Østfold bidrar Karrieresenter 
Østfold i nettverksmøter og nettverksledermøter. Her bidrar veiledere med erfaringsdeling og 
kompetanseoverføring etter behov og forespørsel. 
 
Videre har KSØ gitt opplæring til ansatte ved flere NAV- kontor, ansatte i introduksjonsprogram, samt 
undervisningspersonale i VO. Det har også blitt gjennomført kurs for studenter ved HIOF om flerkulturell 
veiledning, og vil har holdt kurs i karriereveiledning for studenter i praksis ved NAV Indre Østfold. Totalt har 
KSØ gjennom tiltak for ansatte i grunnopplæringa og NAV, samt andre aktører som jobber med veiledning 
gitt kompetanseoverføring til 369 personer.  
 
 

Samarbeid med andre aktører lokalt og nasjonalt 
 
Samarbeid med NAV 
I 2017 ble det inngått faste avtaler om leveranse av karrieretjenester til kommunale 
introduksjonsprogram/NAV i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss kommune. På grunn av Covid-19 har 
det ikke blitt gjennomført like mange aktiviteter som planlagt for denne gruppen, med dialogen og 
samarbeidet med kommunene fungerer godt.  
 
NAV Sarpsborg fikk i 2020 tildelt midler fra fylkesmannen for å heve kompetansen til sine veiledere på 
kvalifiseringsprogrammet og oppfølgingsteamet. I samarbeid med de har Karrieresenter Østfold utviklet en 
kursrekke bestående av ulike temaer knyttet til veiledning og gjennomført denne som en pilot for 15 
veiledere ved NAV Sarpsborg. Arbeidet er evaluert og besluttet videreført. Kursinnhold er tilbudt NAV som 
en del av innholdet i opplæringssekvensen «Ny i NAV», men NAV kontor eller grupper av veiledere kan også 
bestille dette kurset skreddersydd for seg.  
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Videre har flere NAV veiledere deltatt gjennom observasjon i veiledningssamtaler på Karrieresenteret. NAV 
ansatte har også deltatt på fagsamlinger og kurs/webinarer i regi av KSØ. I tillegg har KSØ bidratt med 
opplæring/kompetanseheving veiledning på flere NAV kontor. Blant annet har det blitt gjennomført kurs i 
karriereveiledningsverktøy, flerkulturell veiledning og jobbsøkerprosessen. 
 
 
Våre veiledere er også en del av markedsnettverket i NAV for nedre Glomma (Sarpsborg, Halden, Rakkestad, 
Fredrikstad og Hvaler), og vi jobber videre for å være med i Midtre Viken. Det har vært lite nedbemanninger 
og oppsigelser i 2020 på grunn av støtteordninger til bedrifter som følge av Covid-19, og naturlig nok har det 
da vært mindre samarbeid knyttet til dette. Vi har god dialog og fortsetter å jobbe sammen med NAV-
kontorene på markedsarbeid der det er naturlig.  
 
 
Kompetanse Norge  
Det gode samarbeidet med Kompetanse Norge har også blitt videreført i 2020. Vi har bidratt med innspill og 
arbeid i diverse arbeidsgrupper/ekspertgrupper knyttet til arbeidet med kvalitetsrammeverket, ny 
integreringslov, og i utviklingen av en nasjonal e- veiledningstjeneste. I tillegg har vi bidratt med innlegg og 
deltatt på digitale karriereveiledningssamlinger og ledersamlinger. Sosiale medier og felles plattformer for 
deling av kompetanse og markedsføring av karrieretjenester, har også preget samarbeidet positivt.  
 
 
Tettere samarbeid med bedrifter/næringsliv 
Det er et mål for KSØ å samarbeide tettere med arbeidsliv/næringsliv. Det er ønskelig å møte veisøkere mens 
de ennå er i jobb. Karriereveiledning er et nyttig virkemiddel i oppfølgingen av arbeidstakere. Med tanke på 
Covid-19 og den økende arbeidsledigheten, har vi i 2020 rettet noe av markedsføringen mot bedrifter i 
Østfold. Det er blant annet utviklet eget markedsføringsmateriell til bedrifter og nettsiden retter seg også 
mot denne gruppen spesifikt. Til tross for dette har det aldri vært så få henvendelser fra bedrifter. Årsaken 
kan være at antallet konkurser er veldig lavt da støtteordninger holder mange bedrifter gående.  
 
 
Kompetanseforum Østfold 
Østfold var en av fem pilotfylker i DEL 1 til Kunnskapsdepartement (KD) og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) prosjekt «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter 
kompetent arbeidskraft i regionale arbeidsmarkeder – styrking av kunnskapsgrunnlaget» (2015-2016). Siden 
oppstart av pilotprosjektet, lokalt kjent som «Fremtidens kompetanse for Østfold» og deretter etablering av 
Kompetanseforum Østfold, har daglig leder på Karrieresenter Østfold sittet i prosjektgruppen sammen med 
representanter fra Østfold fylkeskommunes regionalutviklingsavdeling og opplæringsavdeling, NAV Øst-
Viken, LO Østfold, KS Akershus og Østfold og Høgskolen i Østfold. Arbeidet med Kompetanseforum Østfold er 
forankret i regjeringens forventning til fylkeskommunene om å ta en pådriverrolle i å utvikle regionale 
kompetansepolitiske planer og handlingsprogram i partnerskap med utdannings-, arbeidsmarkeds- og 
næringsutviklingsaktørene i regionen og partene i arbeidslivet (Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-
2021 etter anbefalinger fra OECD 2014). Prosjektgruppen har i oppdrag å videreutvikle «Kompetanseforum 
Østfold» med nødvendige mekanismer og strukturer for at forumet skal være bærekraftig og vedvarende. 
Gruppen sørger for organisering, sammensetning av kompetansegrupper, arbeidsoppgaver, årshjul og 
fremdrift. Karrieresenter Østfold har gjennom dette arbeidet bidratt til å arrangere og deltatt på flere store 
samlinger/konferanser for arbeidslivet i Østfold, informasjonsspredning om arrangementer og 
Kompetanseforum Østfold i sosiale medier, samt utvikling av strategier og planer for videre arbeid i forumet.  
 
 
Kriminalomsorgen  
Samarbeidet som for flere år siden startet med gruppeveiledning på rusmestringsenheten i fengselet i 
Trøgstad to ganger i året, har nå utviklet seg til et godt etablert samarbeid og flere ulike kurstilbud i begge 



Årsrapport 2020 Karrieresenter Østfold  
 

7 
 

fengslene i Indre Østfold, både avdelingen i Trøgstad og Eidsberg. Vi har i forbindelse med dette utviklet flere 
ulike kurs tilpasset gruppenes behov.  Valg av kurs avtales og tilpasset for hver gang. KSØ startet opp et 
samarbeid med Indre Østfold fengsel i tilknytning prosjektet «Ung i fengsel» i 2019, der målet er å bidra til 
økt livsmestring for unge mellom 18-25 år, samt den nye rusmestringsenheten i Eidsberg fengsel, kalt BRO. I 
2020 har all aktivitet blitt avlyst på grunn av Covid-19, men det er planlagt kurs og aktiviteter i 2021. 
 
 
Kommuneturne 
I juni 2019 var vi på en 5 dagers turné i Østfold. Vi stod på stand, gav tilbakemelding på CV og søknad og 
holdt jobbsøkerkurs i Moss, Fredrikstad, Halden, Askim og Rakkestad/Marker. Kommuneturneen ble 
arrangert i samarbeid med NAV og andre aktører i kommunene. I 2020 ble kommuneturneen gjennomført 
som et webinar som omhandlet jobbsøking. Dette webinaret var det første vi gjennomførte etter 
nedstengingen og var svært populært med over 250 påmeldte.  
 
 
Karrieresenter Vestfold Telemark 
Helt siden oppstart har vi hatt et nært samarbeid med Karrieresenter Vestfold og Karrieresenter Telemark. I 
2020 er de slått sammen til ett senter, men vi har bevart samarbeidet og den gode dialogen. Vi har hatt to 
digitale møter der vi deler erfaring og kompetanse med hverandre. 
  
 
Karrieresenterne i Viken fylkeskommune 
Karrieretjenesten i Viken fylkeskommune består av tre veiledningssentre, og to karrieresentre med til 
sammen åtte lokasjoner. I forbindelse med sammenslåingen til Viken fylkeskommune har vi startet et fast 
samarbeid på tvers. Fast en gang i kvartalet møtes alle ansatte for kompetansedeling, og senterlederne 
møtes hver måned for ledermøter sammen med seksjonsleder for karriereveiledning og voksenopplæring.  
 
 
Videregående opplæring 

I 2020 ble det tilbudt webinar om jobbsøking til alle de videregående skolene som har vg3 alternativ 
opplæring i skole (TYFAS). To skoler (Malakoff og Borg) takket ja til tilbudet. 
 
 
Voksenopplæringen 
Karrieresenter Østfold har holdt kurs/foredrag for en voksenopplæringsklasse med yrkeskompetanse ved 
Malakoff vgs. om mulighetene med fagbrev og jobbsøking. Vi har også holdt et webinar for en VO-klasse som 
tar studiekompetanse ved Glemmen vgs. om høyere utdanning og studievalg. Det har dessverre vært 
gjennomført færre kurs for VO i 2020 enn planlagt pga. korona-situasjonen. 
 
 

Prosjekt «Karriereveiledning for nyankomne flyktninger» 
Kunnskapsdepartementet ga Kompetanse Norge i oppdrag å prøve ut karriereveiledning i etterkant av 
kompetansekartlegging for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger i 2019. For å prøve 
ut karriereveiledning for denne målgruppen har Kompetanse Norge gitt tilskudd til karrieresenterne i 
Østfold, Hedmark, Troms og Hordaland. Formålet med prosjektet er at nyankomne flyktninger får et tidlig 
tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, så 
de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin egen familie. I forbindelse med prosjektet 
har Karrieresenter Østfold inngått samarbeid med følgende kommuner: Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og 
Halden. Prosjektet har blitt videreført i 2020 etter ønske fra IMDI og Kompetanse Norge. 
 
På grunn av Covid-19 har det ikke blitt gjennomført like mange bosettinger som planlagt og dermed også 
færre veiledninger enn planlagt i prosjektet. Det har blitt gjennomført 17 individuelle veiledninger, hvorav 
alle sammen digitalt og med tolk.  
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Andre aktiviteter i prosjektet 2020 består av to digitale workshop/erfaringsdelinger for programrådgivere og 
lærerne ved norskopplæringssentrene i samarbeidende kommuner (Halden og Moss) og to digitale 
workshop/erfaringsdelinger kun for programrådgivere (Fredrikstad og Sarpsborg). Disse workshopene 
omhandlet temaene kompetansekartlegging og tidlig karriereveiledning av nyankomne flyktninger, 
flerkulturell veiledning, metoder og verktøy vi bruker i veiledningen, samt drøfting av felles erfaringer. 
 
Underveis i prosjektperioden har vi videreutviklet av våre kurs for denne målgruppen om 
karriereveieledning, arbeidsliv i Norge og utdanning i Norge.  På grunn av Covid-19 og tekniske utfordringer 
har det ikke blitt gjennomført kurs for denne målgruppen i 2020. Det planlegges med samarbeidende 
kommuner om gjennomføring av gruppeveiledninger først i 2021. 
 
Det har blitt gjennomført evalueringsmøte med UDI, IMDI og Kompetanse Norge. Evalueringen har dannet 
noe av grunnlaget for innholdet i den nye integreringsloven. Med innføring av ny lov 1.2.2021 avsluttes 
prosjektet. Sluttrapport ble levert 31.12.2020 
 
 

Ny Integreringslov 
I forbindelse med forberedelse til nye oppgaver som følge av ny integreringslov 1.1.2021 har det blitt 
gjennomført flere informasjonsmøter med kommunene i vår region. Karrieresenter Østfold har også vært 
deltaker i en Referansegruppe nedsatt av IMDI med deltakere fra IMDI, UDI, Kompetanse Norge og UDIR). 
Her har det blitt drøftet evaluering av erfaringer fra prosjektet som forarbeid til den nye integreringsloven og 
hvordan best møte de nye oppgavene.  
 
Leder har også sittet i en arbeidsgruppe internt i Viken fylkeskommune som har laget rutiner for 
gjennomføring av nye oppgaver.  
 
 

Midlertidig lovendring i introduksjonsloven som følge av Covid 19 
Det ble tidlig i 2020 vedtatt en midlertidig endring av introduksjonsloven som gav deltakere på 
introduksjonsprogram med behov for karriereveileding rett på det. Dette som følge av covid-19. I den 
forbindelse har vi hatt tett dialog med kommunene. Det har blitt gjennomført flere møter og det har blitt 
gjennomført 42 veiledninger med deltakere som er omfattet av lovendringen. Karrieresenter Østfold har 
koordinert og registrert aktiviteter og sørget for kvalifisert tolk.  
 

 
Interreg prosjektene «Alle skal med» og «Kraftledninger» 
Karrieresenter Østfold bidrar inn i to Interreg prosjekter i perioden 2019-2021. «Kraftledninger» har som 
formål å skape nettverk mellom undervisningsaktører og næringsliv i Østfold og Fyrbodal (Sverige) samt øke 
antall elever som søker seg til utdanningsprogrammer innen teknikk og naturvitenskap. Det er et fokus på 
fremtidig arbeidsmarked og sysselsetting. Prosjektet «Alle skal med» har som hovedmål å utvikle og teste 
nye løsninger og tilbud for å hindre frafall i skolen.  
 

 
Digitalisering  
Karrieresenter Østfold jobber for at karrieretjenestene skal være lett tilgjengelig. Med dette menes fysisk 
tilgjengelighet, men også at det skal være en lav terskel for å ta kontakt og benytte seg av de ulike tilbudene.  
 
KSØ har i 2020 videreutviklet nettsidene og fagbloggen. På fagbloggen publiseres innlegg om utdanning, 
arbeid og veiledning. Innlegg rettes både mot veisøkere og veiledere. KSØ har videreført tilbudet om digitalt 
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jobbsøkerkurs via nettsidene i samarbeid med jobbsøkerkoden (78 deltakere i 2020). Dette samarbeidet ble 
avsluttet 31.12.2020.  
 
KSØ besvarer også henvendelser fra voksne på nettveiledningstjenesten minutdanning.ostfoldfk.no. I 2020 
har vi besvart 94 henvendelser i denne kanalen før den ble nedlagt når den nasjonale e-veiledningstjenesten 
åpnet i oktober 2020. 
 
Oppsummert har vi etter nedstengingen av samfunnet i mars 2020 hatt et nesten heldigitalt tilbud. 
Veiledning og kurs, drop-in, tilbakemelding på CV/SØK har blitt gjennomført digitalt.  
 
 

Prosjekt e-læring og video 
I samarbeid med Partnerskap for karriereveiledning i Akershus, Østfold og Buskerud har vi inngått avtale med 
AVIA Productions om utvikling av digitale karriereveiledningsressurser. Vi produserer videoinnhold til e-
læringsplattformen xtramile, vi produserer korte animasjonsvideoer til sosiale medier, artikler til fagbloggen 
og ikke minst podcast serie. Tema for videoene er jobbsøkerprosessen, studievalg og kompetanseutvikling. 
Videre produserer vi video om karriereveileding ment for flyktninger som skal få tidlig karriereveileding etter 
den nye integreringsloven. Produktene lanseres medio 2021 og skal brukes av hele karrieretjenesten i Viken 
fylkeskommune.  
 

 
Markedsføring  
I 2020 har det blitt jobbet aktivt med profilering og markedsføring i mange ulike kanaler. Det har blitt 
gjennomført plakatkampanjer i/på busser rundt omkring i fylket. Vi har også hatt 2-siders redaksjonell 
annonse i magasinet Næringsliv, både papir- og digitalutgaven. Vi har laget en aktivitetskalender med 
oversikt over kurs og aktiviteter for både veisøkere og veiledere. Denne er distribuert ut til hele nettverket 
og NAV Øst-Viken. Gjennom hele året har det jevnlig blitt annonsert i sosiale medier og vi har lagt vekt på å 
ha en god informativ nettside, samt skape en økning i trafikk og engasjement fra Facebook, Instagram og 
LinkedIn. Det har blitt satset på innholdsmarkedsføring og egenproduserte blogginnlegg med ulike temaer 
knyttet til utdanning, arbeid og veiledning har blitt distribuert. Dette er også karriereveiledning i et bredt 
perspektiv. Det har videre blitt gjort tiltak for å optimalisere websiden for å forbedre ubetalt synlighet i 
Google. Informasjon om Karrieresenter Østfold, tjenester og arrangementer er også distribuert via 
nyhetsbrev og nettsider i regi av kommuner, NAV Øst Viken, Viken fylkeskommune, samt Kompetanseforum 
Østfold. Når det gjelder digital markedsføring er Google Ads, Facebook og Instagram de største kanalene KSØ 
benytter. Facebook begynner å bli en kostbar kanal for annonsering og er derfor skalert ned, mens innsatsen 
er tilsvarende økt på annonsering i Google.  
 
Mot slutten av 2020 ble frekvensen for utsendelser av nyhetsbrev økt til både veisøkere og veiledere. I 
nyhetsbrevene frontes aktiviteter i KSØs regi, samt nyheter og artikler.  
 
På grunn av Covid-19 har vi ikke kunne drive med mye direkte markedsføring som ved å delta på jobb- og 
utdanningsmesser og karrieredager. De fleste arrangementer av denne typen har blitt avlyst. KSØ har likevel 
bidratt med innlegg digitalt på flere lokale NAV kontor, i næringsforeninger, og ulike frokostmøter/seminarer 
der utdanning og arbeid har vært tema.   
 
Noen tall 
Totalt besøk på nettside i 2020: 25 713 (opp 29% fra 2019) 
24% av trafikken kom fra viken.no 
Topp 3 mest leste blogginnlegg i hele 2020: 
Lyst til å ta utdanning ved siden av jobb: 1042 
Flere veier til studiekompetanse: 959  
Veier til fagbrev voksne: 681 
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Kvalitet på tjenestene Karrieresenter Østfold tilbyr 
Et viktig mål for senteret er at veilederne er oppdaterte og faglig kompetente. Kundeundersøkelsen gir gode 
tilbakemeldinger på disse punktene (svarprosenten er for lav for at jeg kan legge ved vedlegg).  
 
I 2020 har fokuset vært på å videreutvikle spisskompetanse på kompetanseområdene veiledning, utdanning, 
arbeidsmarked, flerkulturell veiledning og kommunikasjon. I tillegg har vi vektlagt å heve den digitale 
karrierekompetansen hos samtlige ansatte, spesielt med tanke på covid-19 og behovet for å ta i bruk nye 
digitale verktøy. Arbeidet med kompetanseutvikling er forankret i strategisk plan og kompetanseplan for 
perioden 2017-2020.  
 
Ansatte har etter fast plan delt kompetanse fra de ulike kompetanseområdene i fellesmøter, videre har 
senterets ansatte deltatt på flere kurs og konferanser, og satt seg inn i ny faglitteratur for å heve og 
vedlikeholde det faglige nivået. Blant annet har ansatte deltatt på erfaringssamlinger/fagdager i regi 
Kompetanse Norge, partnerskapskonferanse, rådgiversamlinger, nettverksmøter, samlinger i regi av IMDI og 
Kompetanse Norge om den nye integreringsloven, diverse foredrag om arbeidsliv og teknologi, 
Mulighetskonferansen til NAV, og kurs i håndtering av vold og trusler i regi av BHT. I tillegg har det vært 
gjennomført digitalt bedriftsbesøk Kompetanseforum Østfold.    
 
Flerkulturell veiledning har vært et tema med mye fokus i 2020. Dette har sammenheng med nye oppgaver 
som følge av ny integreringslov. Samtlige veiledere deltar på studier på USN om flerkulturell veiledning. Det 
er også satt i gang et felles kompetansehevingstiltak med kompetansedeling på tvers av alle karrieresenterne 
i Viken fylkeskommune om same tema. 
 
Daglig leder gjennomfører en master i ledelse fra BI på deltid.  
 
 

Omorganisering  
Karrieresenter Østfold står midt i en omorganiseringsprosess i forbindelse med sammenslåingen av Østfold, 
Buskerud og Akershus til Viken fylkeskommune. Det er ennå ikke besluttet hvordan karrieretjenesten skal se 
ut, og det vil ikke bli gjennomført noen organisatoriske endringer før i 2022.  
 
Knyttet til overgangen til nye datasystemer har det vært store tekniske problemer for Karrieresenter Østfold. 
I en lengre periode har ikke ansatte hatt tilgang til PC, og det i en periode med hjemmekontor og et 
heldigitalt tilbud. Dette har påvirket våre resultater negativt. Både fordi vi ikke har vært tilgjengelige, men 
også fordi vi i over ett år har måttet gjøre en del oppgaver manuelt. Dette har krevd ressurser. Styret og 
ledelsen ble tidlig informert om problemene, men det tok tid å finne løsninger som fungerte. Først i 
desember 2020 var alle våre systemer flyttet over til Viken. Fortsatt i februar 2021 venter vi på at alle 
systemer skal fungere optimalt. 
 
 

Et innblikk i 2021  
For perioden 2017 til 2020 (forlenget ut 2021) har Karrieresenter Østfold fire hovedmål som viser hvordan 
virksomheten skal jobbe for å nå visjonen om å la mennesker finne muligheter:  
 

1. Karrieresenter Østfold har et mangfoldig og helhetlig tilbud av karrieretjenester 
2. Karrieresenter Østfold er en synlig og tilgjengelig aktør i fylket 
3. Karrieresenter Østfold har styrket samarbeidet om kundetilpasset leveranse med aktuelle aktører 
4. Karrieresenter Østfold leverer karrieretjenester av høy kvalitet 
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2021 blir preget av flere usikre elementer. Etableringen av Viken fylkeskommune vil mest sannsynlig 
medføre endringer på senteret. Til tross for mulige omorganiseringer vil det i 2021 uansett jobbes videre 
med å utarbeide nye tiltak for å nå målene som er satt i strategisk plan. Mye av det gode arbeidet fra 2020 
videreføres og videreutvikles. KSØ skal fortsette å jobbe for å være en synlig aktør, med et mangfold av 
tjenester av høy kvalitet. Etablerte samarbeid med andre skal videreføres og forsterkes. I tillegg vil det jobbes 
med å utvikle nye kurs og utvide tilbudet om kompetanseheving til veiledere. Det skal rettes en større 
forebyggende innsats ut mot bedrifter og næringsliv. Ny integreringslov og nye oppgaver som følge av denne 
vil prege arbeidet på senteret i 2021. Covid- 19 vil forhåpentligvis ikke prege samfunnet i like stor grad og vi 
vil kunne åpne igjen og tilby fysisk veiledning og kurs i våre lokaler. Når det er sagt, så tror vi at det i så fall 
blir i tillegg til digitale karrieretjenester. Digital veiledning er kommet for å bli.  
 



                            
 
                      
Vedlegg 1: Statistikk individuell veiledning  
Oversiktsbilde:  
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Antall veiledninger per uke: 
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Utvikling/vekst:  
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Analyser veiledning: 
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Om veisøker:  
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Mer om veisøker:  
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Ventetid veiledning (snitt: 2,5 uker) 
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Vedlegg 2: Kursdata 
Oversiktsbilde:  
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Analyser deltakelse/gjennomføring 
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Om deltakere 
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Henvendelser førstelinje:  
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