
Årsmelding 2016 
 

Karriere Finnmark åpnet sitt første fylkesvise karrieresenter høsten 2016.  

Karrieresenteret i Finnmark har en avdeling i Vadsø og en avdeling i Alta. Det er totalt fire 

karriereveiledere i 100% stillinger som er fordelt på de to lokasjonene, og en koordinator for 

karriereveiledning som sitter i opplæringsavdelingen i sentraladministrasjonen i Finnmark 

fylkeskommune. 

Karrieresenteret er et tiltak som jobber under Karriere Finnmarks felles målsetting om at 

«alle innbyggerne i Finnmark fylke har tilgang til karriereveiledning. Karriereveiledningen 

skal hjelpe personer til å håndtere sin karriere om det gjelder opplæring, utdanning eller 

arbeid».  

Karrieresenteret er eid av et partnerskap mellom NAV Finnmark og Finnmark 

fylkeskommune. Senteret innretter sin drift etter partnerskapets føringer som baserer seg på 

både nasjonale og regionale føringer:  

 NOU, Norge i omstilling, karriereveiledning for individ og samfunn 

 Integreringsmelding 2016 

 Utenforskap melding 2016 

 Nasjonal kompetansestrategi 

Regionale føringer 

 RPK (regional plan for kompetanse) 

KARRIERESENTERETS TJENESTER: 

 Tilby individuell karriereveiledning til voksne  

 Jobbe systemrettet for å heve veiledningskompetansen i skolen og i NAV 

 Tilby gruppeveiledning 

 Styrke tverrsektorielt samarbeid. Samarbeid med NAV, fylkeskommunale 

voksenopplæring, kommuner og private aktører. 

Karriereveilederne startet i stillingene sine 15. august 2016, og karrieresenteret åpnet 

dørene for publikum 10. oktober 2016.  

 

 

 



Aktiviteter i 2016 

 

Opplæring 

De første månedene før oppstart ble det gjennomført opplæring for karriereveiledere. De 

har blitt oppdatert innen karriereveiledningsfeltet nasjonalt, gjennomgått opplæring 

innenfor aktuelle fagområder som utdanning, arbeidsmarked, og tatt sertifisering i 

karriereverktøy. Det har også vært møter med andre karrieresentre for erfaringsutveksling. 

 

Promoteringsrunde og informasjon til befolkningen 

Karrieresenteret har hatt informasjonsmøter både for NAV kontorer og for NAV fylkesledd.  

Karrieresenteret har reist rundt til flere kommuner for å promotere karrieresenterets tilbud. 

Aktører som har vært tilstede har vært alt fra rådmenn, oppvekstsjefer, ledere innen helse, 

kommunalsjefer, flykningtjenester, HR avdelinger, ansatte innen kvalifiseringsarbeid, velferd 

og inkludering, voksenopplæring, lærere og ledere fra grunnutdanninga.  

 

Individuelle karriereveiledninger  

Vi gjennomførte totalt 114 samtaler i 2016 (fra 10. oktober til 31. desember 2016)  

 

Karrieresenteret som ressurs og kompetansesenter 

Arbeidsmetodikk og bruk av ulike verktøy, opplæring i karriereveiledning er blitt 

gjennomført av utvalgte i NAV, NAV veiledere i skolen, OT tjenesten, rådgivere i VGO og 

opplæringsavdelingen og for alle nettverksledere (LVN).  

 

Konferanser 

Det er avholdt rådgiversamling for rådgivere i det 13. årige skoleløp 

Års-samling med temaer innenfor karriereveiledning for alle i faggrupper i Finnmark fylke. 


