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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. I november 2017 ble det vedtatt å endre styrets 
sammensetning. Fra 1.1.2018 er styret sammensatt av representanter fra Østfold fylkeskommune (ØFK), 
NAV Østfold, Sarpsborg kommune og en ansattrepresentant fra KSØ. 
 
Styrets representanter i 2018 (vara i parentes): 
Frid Sandmoe, styreleder, ØFK. (Bjørn Magnus Johansen) 
Arne Hæhre, representant fra NAV Østfold  
Kristia Svendsen, representant fra Sarpsborg kommune (Elisabeth Langvik) 
Predrag Grozdanic (ansattrepresentant) 
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. Årsrapporten speiler de prioriteringene som er 
vedtatt og gir en kortfattet oversikt over aktiviteter og resultater. Vedlagt «Kundestatistikk» gir et mer 
detaljert bilde. 
 
 
Sarpsborg, februar 2019 
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 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 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 2018 tildelt 3 621 000,- etter regulert budsjett. Årsregnskapet er i balanse. 
Bakgrunnen for at Karrieresenter Østfolds regnskap pr. 31.12.2018 er i balanse skyldes god økonomistyring. 

 
Aktiviteter og resultater i 2018  
2018 har vært et aktivt og spennende år. Fokuset har vært å øke tilgjengeligheten på tjenestene, bli mer 
synlig, skape gode samarbeid med andre aktører om leveranse av karrieretjenester til Østfoldingen, samt 
levere tjenester av høy kvalitet. Året har vært preget av mye aktiviteter og kurs for ulike grupper i tillegg til 
stor pågang på individuell veiledning. Samtlige ledige veiledningstimer har blitt booket og vi ser jevn pågang 
av kunder gjennom hele året.  
 
Med en kundemasse på totalt 3497 personer, hvorav 2552 er veisøkere og 945 er personer som jobber med 
veiledning ser vi en økning av kunder sammenliknet med tidligere år. Dette skyldes blant annet en videreført 
satsing på kollektive karrieretjenester, samarbeid med andre aktører, organisering av arbeidet, samt 
markedsføring av tjenestene. 
 
Individuelle karrieretjenester  
Karrieresenter Østfold registrerer hvert år statistikk på alder, kjønn, bosted, nåværende situasjon og hvor de 
har hørt om karrieresenteret (se tabeller i vedlegg 1). I 2018 ble det gjennomført 1909 individuelle 
karriereveiledningssamtaler. Dette er en økning på 17 % sammenliknet med 2017 og en økning på totalt 38 
% sammenliknet med år 2016 (ny planperiode), og vi har nådd målet om en 30% økning av gjennomførte 

KSØs visjon 

Vi lar mennesker 
finne muligheter 



4 
 

samtaler. På bruk av individuelle karrieretjenester kan vi rapportere 1347 unike kunder, dette er en økning 
på 13 % sammenliknet med år 2017 og en økning på 37 % sammenliknet med 2016. Ventetid til første 
samtale har vært ca. 1-2 uker (i noen perioder 3-6 uker).  
 
Hvem gjennomfører veiledning på Karrieresenter Østfold 
65 % av kundene var kvinner og 35 % var menn. Kjønnsfordelingen har holdt seg relativ stabil helt fra 2010, 
men vi ser en liten prosent økning av kvinner. Senteret har kunder fra hele fylket, men det er de store byene 
som dominerer. Ser vi på fordeling av kunder sammenliknet med innbyggertall er kundemassen relativt jevnt 
fordelt. Ca. 60 % av kundene kommer fra Sarpsborg og Fredrikstad. Fra kommunene i Indre Østfold kommer 
ca. 20% av kundene, mens 20 % kommer fra Moss og Halden. Kunder i 20-åra (19 til 29 år) utgjør ca. 35 %, 
mens ca. 50 % er kunder mellom 30-49 år, og 15 % er 50 år eller mer.  
 
Tilbakemeldinger på det individuelle karriereveiledningstilbudet 
Karrieresenteret benytter en felles nasjonal brukerundersøkelse for alle karrieresentrene utarbeidet av 
seksjon for karriereveiledning i Kompetanse Norge. Brukerundersøkelsen gir et bilde av hvordan kundene 
opplevde veilederen, bakgrunnen for at de oppsøkte karrieresenteret, samt indikasjoner på opplevd utbytte 
av veiledningen. Ca. 19 % av kundene har fylt ut brukerundersøkelsen i 2018. 93 % av disse er ganske 
fornøyd eller svært fornøyd med karriereveiledningen og over 91% ville anbefalt Karrieresenter Østfold til 
andre (se et utvalg tabeller i vedlegg 2).  
 
Kollektive karrieretjenester  
Karrieresenter Østfold har i 2018 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. I tillegg har det 
blitt gjennomført flere informasjonsmøter om høyere utdanning.  
 
I tillegg til regulær kursrekke og infomøter på KSØ har det blitt gjennomført kollektive karrieretjenester for 
veisøkere utenfor huset i samarbeid med NAV/kommunale introduksjonsprogram i Fredrikstad, Sarpsborg, 
Halden og Moss, Høgskolen i Østfold, Haugetun folkehøgskole, Fontenehuset, Voksenopplæringa i Østfold 
fylkeskommune, kriminalomsorgen, samt lokale NAV kontor. Videre har Karrieresenter Østfold bidratt med 
kollektive karrieretjenester til ansatte i bedrifter under omstilling/nedbemanning. 
 
Til sammen har det blitt gjennomført 77 kurs/gruppeveiledninger for veisøkere. Gjennom disse kollektive 
tilbudene har KSØ gitt karrieretjenester til totalt 1205 veisøkere. Det er ikke er ført statistikk på kollektive 
tjenester tidligere enn 2017, men det anslås likevel å være en økning deltakelse i kollektive tjenester på over 
100% de siste to årene (se vedlegg 2).  
 
Hvem deltar på kurs på Karrieresenter Østfold 
Det er ca. 40 % menn og ca. 60% kvinner som deltar på kursrekka 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 høyst 
representert blant deltakerne.  
 
Tilbakemeldinger på det kollektive karriereveiledningstilbudet 
På den regulære kursrekka etterspør vi tilbakemeldinger fra kursdeltakere. Tilbakemeldinger fra kundene 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. 
 
Innsats som ressurssenter 
Karrieresenter Østfold fungerer også som et ressurssenter for veiledere i nav og rådgivere i 
grunnopplæringen. I 2018 har det blitt arrangert fagdag og flere kurs for disse. Temaet for fagdagen var 
«Fremtidens karriereveiledning» og tilbakemeldingene fra de 135 deltakerne var svært gode. Det har også 
blitt arrangert kurs i WIE og Norske karrierekompetanser i samarbeid med Arne Svendsrud for hele 
nettverket. Gjennom regionalt partnerskap for karriereveiledning i Østfold bidrar deltar Karrieresenter 
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Østfold i nettverksmøter og nettverksledermøter. Her bidrar veiledere med erfaringsdeling og 
kompetanseoverføring etter behov og forespørsel. 
 
Våren 2018 ble det arrangert fagdag for undervisningspersonale i kriminalomsorgen. Temaet for fagdagen 
var «Karrierelæring og livsmestring». 
 
I tillegg har KSØ gitt opplæring til ansatte ved flere nav- kontor, ansatte i introduksjonsprogram, lærere i 
faget utdanningsvalg, ansatte ved friomsorgskontoret, lærere i kombinasjonsklassen, samt 
undervisningspersonale i fengslene. KSØ har også bidratt med undervisning på Høgskolen I Østfold for 
studenter/nav ansatte som tar videreutdanning i IPS/SE metodikk. Totalt har KSØ gjennom tiltak for ansatte i 
grunnopplæringa og NAV, samt andre aktører som jobber med veiledning gitt kompetanseoverføring til 945 
personer.  
 
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 2018, men kursene er tilsendt NAV og tilbudet om opplæring vedstår. 
  
Samarbeid med andre aktører lokalt og nasjonalt 
I 2017 ble det inngått faste avtaler om leveranse av karrieretjenester til kommunale 
introduksjonsprogram/NAV i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss kommune. Totalt har det blitt 
gjennomført 18 ulike kurs/workshops/foredrag for denne målgruppen i 2018. Tilbakemeldingene fra 
samarbeidspartnere og deltakerne er gode.  
 
I samarbeid med voksenopplæringen i Østfold fylkeskommune har vi vært ute i flere 
voksenopplæringsklasser og gitt informasjon/kurs om søking til høyere utdanning, studievalg og 
karrierekompetanse til elever som avslutter generell studiekompetanse våren 2019. Dette inkluderer kurs på  
Kirkeparken vgs., Mysen vgs., Greåker vgs., og Glemmen vgs. Vi har også vært ute på flere opplæringskontor 
og hos yrkesfagelever som tar tredje året i på skolen i mangel på læreplass (TYFAS- klasser).  
 
For medlemmer i Fontenehuset i Rygge, et arbeidsorientert klubbhus for mennesker med psykiske 
helseutfordringer, har vi gjennomført karrierekurs og gruppeveiledninger.  
 
Det gode samarbeidet med Kompetanse Norge har også blitt videreført i 2018. Sammen med 
kommunikasjonsavdelingen i Kompetanse Norge har Karrieresenter Østfold utarbeidet videoer til 
markedsføring og opplysningskampanje rundt karriereveiledning. Videre har vi bidratt med innlegg og deltatt 
på 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. KSØ har derfor bidratt med faglig 
innhold for fagforeninger/tillitsvalgte, bedriftsledere, samt i prosjektet «hurtigsporet» sammen med NHO og 
NAV. KSØ har også et tett samarbeid med NAV Marked og Næringshagen/Etablererservice Østfold. 
 
Det er ønskelig å møte veisøkere mens de ennå er i jobb. Karriereveiledning er et nyttig virkemiddel i 
oppfølgingen av arbeidstakere. Derfor har vi i 2018 rettet noe av markedsføringen mot bedrifter i Østfold. Vi 
har også vært ute i flere bedrifter i omstilling/nedbemanning og bistått overtallige med både individuell og 
kollektiv karriereveiledning. Vi har derfor også presentert Karrieresenteret for LO og Akademikerne for å 
gjøre våre tjenester bedre kjent blant deres medlemmer og lufte ideer til ulike former for samarbeid.  
 
Østfold var en av fem pilotfylker i DEL 1 til Kunnskapsdepartement (KD) og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) prosjektet «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 
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Kompetanseforum Østfold har daglig leder på Karrieresenter Østfold sittet i prosjektgruppen sammen med 
representanter fra Østfold fylkeskommunes regionalutviklingsavdeling og opplæringsavdeling, NAV Østfold, 
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.  
 
Vellykket prosjekt «Styrket kompetanseutvikling i arbeidslivet» 
2.halvår 2017 og første kvartal 2018 fikk Karrieresenter Østfold/Partnerskap for Karriereveileding tildelt 
midler av Kompetanse Norge for å gjennomføre prosjektet “Styrket kompetanseutvikling I arbeidslivet”. 
Prosjektet ble forankret i regionalt utviklingsarbeid gjennom Kompetanseforum Østfold. Målsettingen med 
prosjektet var å øke bevisstheten om muligheter for kompetanseutvikling på arbeidsplassen samt å etablere 
tettere kontakt mellom Karrieresenter Østfold og regionalt næringsliv/arbeidsliv. Det ble gjennomført et 
frokostseminar og flere bedrifter/virksomheter fikk konsulentbistand på videre kompetanseutviklings-arbeid 
i egen bedrift. I tillegg ble heftet «Bedre på kompetanse» produsert og distribuert. Evalueringen og 
responsen fra samarbeidspartnere og deltakere var svært positiv.  
 
Økt tilgjengelighet og digitalisering,  
Karrieresenter Østfold fokuserer på 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 2018 videreutviklet nettsidene og utviklet nytt automatisk bookingsystem for kurs og veiledning. 
KSØ har videreført tilbudet om digitalt jobbsøkerkurs via nettsidene, samt videoveiledning for de som ønsker 
det. Det har også blitt utviklet selvhjelpsressurser til nettsidene og etablert en chat på nettsidene. Et 
nettveiledningsprosjekt har resultert i at KSØ i 2019 skal besvare henvendelser fra voksne på 
nettveiledningstjenesten minutdanning.ostfoldfk.no. 
 
I 2018 har det blitt jobbet aktivt med profilering og markedsføring. KSØ har fokus på tilstedeværelse og 
nærhet til kundene både ved å delta på jobb- og utdanningsmesser, karrieredager og andre aktiviteter, tilby 
kurs og veiledning utenfor huset, men også ved å opprettholde utvidet telefontid og være tilgjengelig for 
kunder i sosiale medier. 
 
Markedsføring  
I 2018 det har blitt jobbet aktivt med profilering og markedsføring i mange ulike kanaler. Det har blitt 
gjennomført plakatkampanjer i/på busser rundt omkring i fylket. Det er sendt ut brosjyrer og annet materiell 
til mange ulike aktører, alt fra legekontor til bibliotek. Gjennom hele året har det jevnlig blitt annonsert i 
sosiale medier og det har vært fokus på å ha en god informativ nettside, samt sider på Facebook og LinkedIn. 
Informasjon om Karrieresenter Østfold, tjenester og arrangementer er også distribuert via nyhetsbrev og 
nettsider i regi av kommuner, NAV, Østfold fylkeskommune, samt Kompetanseforum Østfold.  
 
Det har vært et fokus på direkte markedsføring og nærhet til kundene ved å delta på jobb- og 
utdanningsmesser og karrieredager. I 2018 stod Karrieresenter Østfold på stand på samtlige 
jobbmesser/rekrutteringstreff i regi av NAV, Utdanningsmessa i regi av Østfold fylkeskommune, speeddate-
arrangement gjennom nettverket, inspirasjonsdag for unge i regi av NAV, samlinger i Kompetanseforum 
Østfold, samt flere karrieredager ved Høgskolen i Østfold. På flere av disse arrangementene har KSØ bidratt 
med innlegg til både arbeidsgivere og arbeidssøkende. Videre har Karrieresenter Østfold vært på 
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informasjonsturne på de fleste lokale NAV kontor, samt informert om tjenestene på ulike arrangementer 
som f.eks. ulike frokostmøter/seminarer, og gjennom besøk hos andre aktører/samarbeidspartnere.     
 
Sammen med Kompetanse Norge har Karrieresenter Østfold jobbet med å utvikle video for bruk på sosiale 
medier. Formålet med disse er å opplyse om hva karriereveiledning er og hvor man kan henvende seg for en 
slik tjeneste.  
 

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.  
 
I 2018 har fokuset vært på å videreutvikle spisskompetanse på kompetanseområdene veiledning, utdanning, 
arbeidsmarked, flerkulturell veiledning og kommunikasjon. I tillegg har det vært fokus på å heve den digitale 
karrierekompetansen hos samtlige ansatte. 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, vært på studietur til UiO og Oslo MET, og satt seg inn i 
ny faglitteratur for å heve og vedlikeholde det faglige nivået. Blant annet har ansatte deltatt på 
fagkonferanser i regi Kompetanse Norge, Partnerskapskonferansen, IAVEG konferansen, Social Media Days, 
KSØs fagdag, kurs WIE og norske karrierekompetanser, rådgiversamlinger, nettverksmøter, webinarer om 
nettveiledning/tekstproduksjon, frokostmøter i næringsforeninger og kurs i bruk av sosiale medier og digital 
markedsføring. Vi har gjennom et Norplus prosjekt vært på studiebesøk og konferanse i Finland. tillegg har 
det vært gjennomført flere dialogmøter med andre relevante aktører i feltet, samt bedriftsbesøk.    
 
 

Et innblikk i 2019 
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 2019 vil det jobbes videre med å utarbeide nye tiltak for å nå målene som er satt i strategisk plan. Mye av 
det gode arbeidet fra 2018 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 markere 10 års jubileet, etableres blogg, satse på 
innholdsmarkedsføring, samt utvikle nye kurs og utvide tilbudet om kompetanseheving til veiledere. 
 
Etablering av Viken fylkeskommune og endringer i personvernloven (GDPR) vil også prege arbeidet og 
ressursbruk på senteret.    



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 kunden:  
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Mer om kunden:  
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Vedlegg 2: Kursdata 
Oversiktsbilde:  
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Analyser deltakelse/gjennomføring 
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Vedlegg 3: Resultater fra brukerundersøkelsen (N256 = svarprosent 19%) 
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