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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. Østfold fylkeskommune 
bidrar med 3,6 årsverk og driftsbudsjettet på i overkant av 500 000, NAV Østfold 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 Østfold fylkeskommune (ØFK), NAV 
Østfold, Sarpsborg kommune og to ansattrepresentanter fra henholdsvis ØFK og NAV. 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 2016 (vara i parentes): 
Frid Sandmoe, leder, ØFK. (Bjørn Magnus Johansen) 
Aasne Aarskog, representant fra NAV Østfold (Arne Hæhre) 
Kristia Svendsen, representant fra Sarpsborg kommune (Elisabeth Langvik) 
Solfrid Borger, ansattrepresentant NAV Østfold (Geir Haugen) 
Betty Anita Solli, ansattrepresentant, ØFK (vara ikke valgt) 
Geir Syvertsen, sekretær 
Gitte Hovin, leder Karrieresenter Østfold  
 
I 2013 vedtok styret en Strategisk plan for perioden 2013 – 2016. Denne planen legger grunnlaget for 
senterets arbeidsoppgaver og prioriteringer i denne perioden, og innholdet i årsrapporten speiler de 
prioriteringene som er vedtatt der.  
 
2016 har vært nok et aktivt år for Karrieresenter Østfold. Samtidig som senteret har gjennomført ca. 
1400 veiledningssamtaler, har vi hatt flere oppgaver som ressurssenter og deltatt i flere prosjekter i 
Regi av VOX og KD og Østfold fylkeskommune. Årsrapporten gir en kortfattet oversikt over aktiviteter 
og resultater. Vedlagt «Kundestatistikk» gir et mer detaljert bilde for de spesielt interesserte.  
 
Gitte Hovin 
Leder, Karrieresenter Østfold 



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 2013-2016 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 vedrørende 

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 rådgivere og karriereveiledere i grunnopplæringa og 

for veiledere i NAV.  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 partenes ulike verdier.   

- Østfold fylkeskommune; profesjonell, raus og kreativ. 

- Sarpsborg kommune; framtidsrettet, åpenhet, respektfull og troverdig. 

- NAV Østfold; tydelig, til stede og løsningsdyktig.  

 

Vi ønsker å bidra til at kundene våre skal være 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 i 

den enkelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSØs visjon 

Vi lar mennesker 
finne muligheter 



Aktiviteter og resultater i 2016    

 

Individuell veiledning 

Karrieresenter Østfold registrerer hvert år statistikk på alder, kjønn, bosted, nåværende situasjon og 

hvor de har hørt om karrieresenteret. Se tabeller i vedlegg. I 2016 hadde senteret 1128 som bestilte 

veiledningstime. Av disse var det 982 som gjennomførte veiledning. 113 møtte ikke til timen og noen 

bestillinger telles ikke da det har skjedd en dobbeltbooking på nett. Totalt ble det gjennomført 1385 

individuelle veiledningssamtaler. Antallet veiledningssamtaler er redusert med 13 % sammenliknet 

med 2015. Dette skyldes en liten nedgang i unike kunder og at en karriereveileder har hatt 50% 

utdanningspermisjon siste halvår 2016, samt at en annen veileder har jobbet mye med 

kompetansekartlegging i asylmottak. I tillegg har det blitt gjort to nyansettelser (leder og vikar) og 

påfølgende opplæringsperioder har medført andre prioriteringer. Snittet på ventetid for å komme inn 

til første samtale har vært ca. 1-2 uker.  

 

Hvem oppsøker Karrieresenter Østfold 

62 % av kundene var kvinner og 38 % var menn. Kjønnsfordelingen har holdt seg stabil helt fra 2010. 

Senteret har kunder fra hele fylket, men det er de store byene som dominerer. Ca. 60 % av kundene 

kommer fra Sarpsborg og Fredrikstad. Fra kommunene i Indre Østfold kommer ca. 21 % av kundene, 

mens 19 % kommer fra Moss og Halden. Kunder i 20-åra (19 til 29 år) utgjør ca. 42 %, mens ca. 34 % er 

kunder mellom 30-40 år, og 24% mellom 40 og 60 år. 

 

Tilbakemeldinger på det individuelle karriereveiledningstilbudet 

Karrieresenteret benytter en felles nasjonal brukerundersøkelse for alle karrieresentrene utarbeidet 

av Nasjonal enhet for karriereveiledning i VOX. Brukerundersøkelsen gir et bilde av hvordan kundene 

opplevde veilederen, bakgrunnen for at de oppsøkte karrieresenteret, samt indikasjoner på opplevd 

utbytte av veiledningen. Ca. 21 % av våre kunder har fylt ut brukerundersøkelsen i 2016. 97,6 % av 

disse er ganske fornøyd eller svært fornøyd med karriereveiledningen og over 95 % ville anbefalt oss til 

andre. Se et utvalg tabeller i vedlegget.  

 

Kollektive karrieretjenester  

Karrieresenter Østfold har i 2016 tilbudt tre regulære kurs på en jevnlig basis gjennom hele året. Den 

regulære kursrekka består av et jobbsøkerkurs, et cv – og søknadskurs, samt et intervjukurs. 

Tilbakemeldingene på disse kursene er gjennomgående gode. I tillegg har vi gjennomført ulike 

informasjonsmøter for våre kunder, f.eks. om søking til høyere utdanning.  

 

Kompetanse på den tjenesten Karrieresenter Østfold tilbyr 

Et viktig mål for senteret er at veilederne er oppdaterte og faglig kompetente på utdanning, 

arbeidsmarked og veiledningsfeltet. Kundeundersøkelsen gir gode tilbakemeldinger på disse 

punktene.  

 

Senterets ansatte har deltatt på flere kurs og konferanser for å heve og vedlikeholde det faglige nivået. 

Blant annet har vi deltatt på fagkonferanser i regi NOKUT og VOX, Partnerskapskonferansen, NAV 

dagen, HMS konferansen, frokostmøter i næringsforeningen, kurs i bruk av sosiale medier og digital 

markedsføring, Innovasjonstalen, rådgiversamlinger på Høgskolen i Østfold og i rådgivernettverkene, 



konferanse om inkluderende arbeidsliv og IAEVG konferansen. I tillegg har vi vært på ulike 

bedriftsbesøk og hatt besøk av/dialogmøter med blant annet NAV marked, NAV analyse, Eures, 

forfatterne av boka «Jobbsøkerkoden», Vip 24, ekspert på bruk av sosiale medier og LinkedIn, samt 

kommuneoverlegen i Sarpsborg. Det har blitt kjøpt inn ny faglitteratur og vi har hatt jevnlige fagmøter 

med fokus på etikk. Videre har en av våre kollegaer fullført videreutdanning innen veiledning,  

nyansatt har gjennomført kurs og fått intern opplæring, og leder har deltatt på fylkeskommunens 

lederopplæring.  

 

Arbeid som ressurssenter 

I 2015, etter ønske fra NAV, utarbeidet Karrieresenter Østfold en kurspakke for kompetanseheving i 

karriereveiledning for NAV ansatte med hele 7 forskjellige kurs. Det har ikke vært noen forespørsler 

om kurs fra denne pakka fra NAV i 2016. Men i samarbeid med lokale NAV kontor har vi gjennomført 

diverse kurs og infomøter om KSØ for NAVs ansatte og NAVs brukere, bl.a. unge arbeidsledige og 

deltakere på kommunale introduksjonsprogram. Videre har vi i samarbeid med NAV vært i to store 

arbeidsplasser som var under nedbemanning og i nedleggelsesprosess. Her bidro vi med 

jobbsøkerkurs, kompetansekartlegging og karriereveiledning for de ansatte. I 2016 var vi på 5 

jobbmesser i regi av NAV. Her bidro vi med blant annet stand, innlegg til arbeidsgivere og 

arbeidssøkende.  

 

I 2016 har vi gjennomført flere opplærings- og karriereveiledningstiltak. Blant annet har vi i samarbeid 

med kriminalomsorgen har Karrieresenter Østfold i 2016 gjennomført gruppeveiledninger i Trøgstad 

fengsel. Vi har også gjennomført flere kurs/gruppeveiledninger og foredrag for studenter ved 

Høgskolen i Østfold, i tillegg til deltakelse på rådgiverdagen til Høgskolen i Østfold og karrieredagene 

ved forskjellige studieprogram. I april gjennomførte vi Karrieresenter Østfolds årlige fagdag for 

veiledere i grunnopplæringen og NAV. Tema var «Fremtidens arbeidsmarked» og vi fikk meget gode 

tilbakemeldinger fra mange av de 125 deltakerne. 

 

I 2016 har Karrieresenter Østfold fortsatt samarbeidet med alle rådgivernettverkene, deres 

nettverksledere og koordinator for karriereveiledning i fylket. Dette har resultert i flere faglige innlegg 

fra våre karriereveiledere på fellesmøter, innlegg på elevsenteret på Glemmen, innlegg for elver ved 

ungdomsskolene i Halden, samt god informasjonsutveksling. I november stod Karrieresenter Østfold 

på stand og informerte om senterets tilbud og tjenester på utdanningsmessen i regi av Østfold 

fylkeskommune. 

 

Samarbeid med andre aktører lokalt og nasjonalt 

VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, i samarbeid med UDI og IMDI fikk i 2016 i oppdrag å 

utvikle et elektronisk kartleggingsverktøy der nyankomne flytninger selv skulle kunne registrere egen 

kompetanse og arbeidserfaring mens de sitter i mottak. Verktøyet ble testet ved Ankomstsenter 

Østfold i Råde i august 2016. Deretter ble det startet et pilotprosjekt ved samme mottak. I november 

ble piloten utvidet ved at utprøvingen av verktøyet også foregikk ved et ordinært mottak i Sarpsborg: 

Sarpsborg Statlige Mottak AS avd. Kolstad. Karrieresenter Østfold bidro aktivt både i testen og 

pilotprosjektet knyttet til dette elektroniske verktøyet. Fra juli – desember var en karriereveileder fra 

Karrieresenter Østfold tre dager i uka ute på mottak og observerte, veiledet og informerte om bruken 

av verktøyet. I tillegg bidro vi med innspill til videreutvikling av verktøyet. Karrieresenter Østfold 



samarbeidet også tett med VOX, KD, UDI og IMDI i forbindelse med utprøving av karriereveilending i 

ordinært asylmottak.  

 

Karrieresenter Østfold har et godt samarbeid med Karrieresenter Telemark og Karrieresenter Vestfold. 

Vårt felles karrieresentertreff som arrangeres hvert år er en viktig arena for kompetanseutvikling og 

erfaringsutveksling. I 2016 ble karrieresentertreffet arrangert i Østfold. I november 2016 deltok vi på 

IAEVG konferansen sammen med representanter fra flere andre fylkesvise karrieresentre og VOX. I 

2016 har vi også hatt gleden av å få besøk av Karriere Oppland for erfaringsutveksling om kollektive 

karrieretjenester.  

 

Samarbeidet med voksenopplæringa i Østfold fylkeskommune, NAVs arbeidslivssenter, har fortsatt i 

2016 gjennom dialogmøter, informasjonsdeling og diverse oppdrag.  

 

I samarbeid med Østfold fylkeskommunes regionale utviklingsavdeling og opplæringsavdeling, har 

leder deltatt i pilotprosjektet «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetent 

arbeidskraft i regionale arbeidsmarkeder – styrking av kunnskapsgrunnlaget». Dette prosjektet har ført 

til opprettelsen av Kompetanseforum Østfold hvor leder av Karrieresenter Østfold sitter i 

prosjektgruppa.  

 

Et innblikk i 2017 

I 2016 har det blitt utarbeidet en ny strategisk plan for perioden 2017 – 2020. I den forbindelse har 

det vært arrangert et styreseminar hvor videre retning for Karrieresenter Østfold ble drøftet. Ny plan 

ble vedtatt i styret 29. november 2016. For perioden 2017 til 2020 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 

 

I arbeidet med strategisk plan ble det besluttet at Karrieresenter Østfold skulle utarbeide egne verdier. 

Etter en omfattende prosess i alle deler av virksomheten der eiere, ledelse og medarbeidere alle har 

hatt mulighet til å påvirke verdigrunnlaget, ble det vedtatt at vi skal jobbe etter disse verdiene:  

 

Profesjonell 

Tilgjengelig 

Utforskende 

Nøytral 

 

En digital satsing og et fokus på tilgjengelighet har ført til nye nettsider og ny grafisk profil for 

Karrieresenter Østfold. Ny strategi legger opp til at vi fremover skal jobbe mer med effektivisering og 

tilgjengelighet gjennom digitalisering av våre tjenester, og som et prøveprosjekt tilbyr vi nå nettkurs i 

jobbsøking på våre nettsider. I 2017 vil jobbe videre med å utarbeide tiltak for å nå målene som er satt 

i strategisk plan. Blant annet vil vi pusse opp våre lokaler og legge til rette for utvikling av nye 

kollektive karrieretjenester.   



 

Vedlegg: Kundestatistikk for Karrieresenter Østfold 2016 
 
1. Kjønn 
 

 

2. Alder 
 

    
 

3. Bostedskommune 

 
6. Utdanningsnivå 
 

 



7. Status  
 

 
 
 

8. Antall samtaler per kunde 
 

 
 
 

9. Av hvem hadde kunden hørt om oss 
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10. Måned for henvendelse om Karriereveiledning  
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Tilbakemelding fra kundeundersøkelsen til VOX på det individuelle 
veiledningstilbudet  

 
Totalt 208 respondenter. Svarprosent 21% 
 
 
Hvorfor ønsket du veiledning? 

 
 
Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet på telefon og e-post? 
 

 
 
Hvor fornøyd er du med ventetiden mellom bestilling og veiledningstime 
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Hvor fornøyd er du med den geografiske avstanden til Karrieresenteret? 
 

 
 

 
 
Veileder bidro med nye perspektiver 
 

 
 
 
 
Veileder hadde god kunnskap om arbeidsmarkedet i mitt lokalområde 
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Veileder hadde god kunnskap om utdanningsmuligheter 
 

 
 

 
 
Jeg fikk svar på mine spørsmål 
 

 
 
 
 
Alt i alt, hvor fornøyd er du med veiledningen? 
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Vil du anbefale oss til andre? 
 

 


