
Kompetansekartlegging og 
karriereveiledning for nyankomne flyktninger
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• Fire fylkeskommunale karrieresentre i Østfold, 
Troms, Hedmark og Akershus

• 13 kommuner

Målgruppe: overføringsflyktninger og 
familiegjenforente flyktninger



Tid i introduksjonsprogrammet (2-3 år)Tid i mottak
Tid etter 

programmet

Asylsøkere
(Ordinær-, EMA-,
integreringsmottak)

Overførings-
flyktninger

Familiegjenforente 
til flyktninger
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Formålet med utprøvingen er at målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den 
enkelte skal bli bedre rustet til å ta informerte valg slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne 
forsørge seg selv og sin familie. 

Utprøvingen skal også bidra til at målgruppen raskere kommer i gang med individuelt tilpasset 
kvalifiseringsløp i introduksjonsprogrammet. 

Kompetanse Norge
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Utprøving • Karriereveiledning etter bosetting

Ønskede
virkninger

• At den enkelte innvandrer gjør mer målrettede
kvalifiserings- og karrierevalg

• At kommunen kan tilpasse sine tiltak for 
flyktninger bedre

Ønsket
resultat

• Raskere oppstart med 
“målrettet kvalifisering”
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• Samarbeid mellom tjenestene

• Informasjonsdeling

• Brukererfaringer

• Raskere oppstart med «målrettet kvalifisering»
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• Intervjuer om utprøvingen med 13 ansatte ved 
fire karrieresentrene og fire kommuner

• 11 observasjoner av møter mellom flyktninger 
og programrådgivere i fem kommuner

• Intervjuer med 9 flyktninger og 13 
programrådgivere i fem kommuner



Tekniske problemer med 
Kompass 

 Forsinket oppstart og/eller 
komplikasjoner og merarbeid

Forsinkelser i bosetting

 Andre deltakere enn den definerte 
målgruppen
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«Tradisjonell» 
karriereveiledning

Karriereveiledning og 
kompetanseoverføring
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Kommune
1

• Deltaker 1

• Deltaker 2

Kommune
2

• Deltaker 3

• Deltaker 4

Kommune
3

• Deltaker 5

• Deltaker 6
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• Klar ansvarsdeling

• God kommunikasjon 

• Egnede møtearenaer 

= godt samarbeidsklima
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Brukerne trenger ofte hjelp

For generelle kategorier 

Mye viktig kunnskap om 
flyktningene som Kompass 
ikke dekker
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Computer Problems by CollegeDegrees360 via CC BY-SA 2.0
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• Medbrakt utdanning

• Språkferdigheter

• Kjennskap til Norge

• Familie

• Helse

• Botid
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• Målorientering og tidshorisonter
- 10 år fram eller individuell plan?

• Veiledning som prosess



Tid i introduksjonsprogrammet (2-3 år)
Tid etter 

programmet

Karriereveiledning
Kompetanse
-kartlegging 
i Kompass
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• Utprøvingen viser flere mulige framgangsmåter 
for innføring av tilbudet

• God utnyttelse forutsetter godt samarbeid og 
informasjonsflyt
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• Karriereveiledning kan gi både høyt og lavt 
utdannede deltakere større innsikt i egne 
muligheter & ressurser

• Nytten for tilpassing av 
introduksjonsprogrammet kan øke over tid
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• Forbedre Kompass

• Kartlegging og veiledning som prosess

• Fleksibel, men likeverdig karriereveiledning

• Tydelig ansvarsfordeling

• Gode strukturer for informasjonsutveksling

• Overføring av kompetanse
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