
Karrieresenteret i Vestfold og Telemark

Tilbyr gratis 
individuell 
karriereveiledning 
til voksne som 
bosatt i vårt fylke.



Karriereveiledning

• Karriereveiledning ses som et viktig virkemiddel i kompetansepolitikken og 
det ses som viktig for å bidra i arbeidet med å løse 
viktige samfunnsmessige oppgaver knyttet til livslang læring, integrering 
og forebygging av utenforskap
- Viktig å gjøre gode valg
- Frafall og feilvalg er dyrt –gode valg lønner seg  for alle

• Viktig å kunne møte fremtidens arbeidsmarked der endringer skjer raskere 
og med krav til oppdatert kompetanse, og økende krav til formell 
kompetanse. 



Målet med karriereveiledning

Målet med karriereveiledning er at 
mennesker gjennom hele livet blir 
bedre i stand til å håndtere overganger, 
og til å ta meningsfulle valg knyttet til 
utdanning, læring og arbeid.

Karriereveiledning gir mulighet for 
utforskning av den enkeltes situasjon, 
ønsker og muligheter og støtte til 
handling og valg. 





Nye permanente lovverk tillagt fylkeskommunene fra 2021

Tilbud om gratis karriereveiledning til befolkningen
• Målgruppe: Alle som bor i fylket 
• Krav: Fylkeskommunen skal samarbeide med Arbeids- og velferdsetaten om tilbudet 
• Ikrafttredelse 01.01.2021

Ny integreringslov – karriereveiledning av voksne flyktninger 
• Målgruppe: Nybosatte voksne flyktninger som skal inn i kommunale introprogrammer 
• Krav: Karriereveiledning senest 3 mnd. etter bosetting 
• Ikrafttredelse 01.01.2021



Karriereveiledning –til det beste for individet og for samfunnet

• Gått fra frivillig tilbud til innbyggerne, til en lovfestet oppgave 

• Ny rolle på integreringsfeltet med påkobling til den forsterkede innsatsen med tidlig

målretting mot utdanning og arbeid

• Innvandring og integrering –kompetansen må utnyttes 

• Frafall og feilvalg –gode valg lønner seg  for alle

• Utenforskap–behov for livslang læring og deltagelse i arbeidslivet



Integreringsloven som trådte i kraft 1. januar 2021

Målet med de nye ordningene i integreringsloven er at flere 
innvandrere skal få formell kompetanse og dermed få varig 

tilknytning til arbeidslivet



Hvem har rett på og plikt til karriereveiledning?

❖ Innvandrere mellom 18 og 55 år

❖ Bosatt i en kommune



Karriereveiledning i integreringsloven

Kompetansekartlegging Karriereveiledning Introduksjonsprogram

Før det fattes vedtak om 
introduksjonsprogram, og
senest 3 mnd. etter bosetting 



Hva gjør vi og hvordan 
sikrer vi en god tjeneste?



Karriereveiledning-hva gjør vi

Hvordan gis karriereveiledning: 

• Grupper, eventuell som del av undervisning

• Individuelle samtaler 

• Fysisk

• Digitalt

• Telefon

Kvalitetsrammeverket fra HK-dir gir føringer, men ingen konkret standarder.



Vi kan hjelpe med:

Veiledning om konkrete valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid som 
setter personer i stand til å finne ut hva de vil, hva de kan, og hvilke 
muligheter de har :

• utforske jobb- og utdanningsmuligheter 

• finne ut hva som motiverer deg, og hvilke arbeidsoppgaver du trives med 

og mestrer

• lære hvordan man kan gjøre gjennomtenkte og bevisste karrierevalg

• reflektere over hvordan man kan bruke kompetansen din i et annet yrke

• innspill til jobbsøkerprosessen knyttet til CV, søknad og jobbintervju



Hvordan sikrer vi en god tjeneste?
• Fleksibilitet digital og fysisk om hverandre

• Skreddersøm – rikt repertoire av tilnærminger og verktøy

• Kontinuerlig fokus internt, på kompetanseutvikling
- med tanke på viktige viktige kunnskapsområder (ref. politisk sak)
- videreutvikling av egen praksis gjennom ulike former for kollegaveiledning

• Anonym brukerundersøkelse i regi av Kompetanse Norge

• Inngangskompetansen til medarbeiderne



Hvordan samarbeider vi med andre?



•Karrieresenteret er en operativ innbyggerrettet 
aktør som bidrar inn fylkeskommunene i arbeid med 
livslang læring og forebygging av utenforskap. 



Samarbeid mellom Fylkeskommunen og kommunene ifm. nye oppgaver

• Samarbeid internt i VTFK.

• Nettsted på hjemmesiden til VFTK. 

• Vestfold og Telemark fylkeskommune -
Samfunnsutvikling og tjenester (vtfk.no)

• Nettverksgrupper gjennom HK Dir

• USN

• NAV

• Samarbeidsmøter med representanter for 
integrering

Bilde: Kjersti Wendelborg, Svanstul

Tett dialog, videreutvikling og 
kompetanseheving, m.m.

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/

