
VIRKSOMHETSPLAN FOR 
KARRIERE FINNMARK 2019 
Karriere Finnmark er et partnerskap for karriereveiledning eid av NAV Finnmark og Finnmark fylkeskommune. 

BAKGRUNN  

Karriere Finnmark har siden 2016-2018 vært et prosjekt for å 

utarbeide en strategi for helhetlig karriereveiledning i et 

livslangt perspektiv. Karriereveiledning er et nasjonalt 

satsingsområde. Fylkestinget vedtok i juni 2018 at Karriere 

Finnmark går over fra prosjekt til permanent drift. 

Beskrivelse 

 
Karriere Finnmark innretter sin drift etter partnerskapets 

føringer som baserer seg på både nasjonale og regionale 

føringer:  

 Nasjonale føringer 

 NOU, Norge i omstilling, karriereveiledning for individ og 

samfunn 

 Integreringsmelding 2016 

 Utenforskap melding 2016 

 Nasjonal kompetansepolitisk strategi 

 NAV sitt mål og disponeringsbrev som tar utgangspunkt i 

tildelingsbrevet fra Arbeids og sosialdepartementet og 

langtidsplanen for 2017-2020 

 Reform «lære hele livet» 2020 

 

Regionale føringer 

 RPK (regional plan for kompetanse)  

 Den gode finnmarksskolen 

 RUP framtidens Finnmark 

 

 

KARRIERE 
FINNMARKS 
MÅLSETTING ER AT: 

 

«Alle innbyggere i Finnmark 

fylke har tilgang til 

karriereveiledning. 

Karriereveiledningen skal 

hjelpe personer til å håndtere 

sin karriere om det gjelder 

opplæring, utdanning eller 

arbeid». 

 

 

 

 



KARRIERESENTERETS TJENESTER: 

 Tilby individuell karriereveiledning til voksne  

 Være et ressurssenter for skole, NAV, og andre aktører i offentlig og privat sektor 

 Tilby gruppeveiledning 

 Styrke tverrsektorielt samarbeid. Samarbeid med NAV, fylkeskommunale voksenopplæring, 

kommuner og private aktører. 

 

Det 13-årige skoleløp 

Systematisk arbeid med karriereveiledning og rådgiving i det 13 årige skoleløp 

 Gjøre karriereveiledning kjent for hele grunnopplæringa 

 Oppfølging spesielt rettet mot ungdomsskolen  

 Gjennomføre faste dialogmøter annenhver måned med elevtjenesten ved de videregående 

skoler.  

o Elevtjenesten består av karriereveiledere/sosial pedagogisk veiledere, 

oppfølgingstjenesten, fagopplæringskoordinatorer, NAV veiledere i skolen og PPT og 

helsesøster innkalles ved behov.  

 Partnerskapsavtaler mellom grunnskole/VGS –  

o Karrieresenteret bistår som ressurssenter etter bestilling fra kommuner. 

Kompetanseheving 

 Dette innebærer satsning for økt kompetanse og oppdatering for rådgivere/veiledere innen 

fagområdet. 

 Digitale verktøy: utdanning.no 

 Karrieresenteret holder seg faglig oppdatert gjennom ulike kurs, sertifiseringer, 

masterutdanning og andre studier. 

 

Karriereveiledningstjenester til voksne 
Forventninger for 2019 

 Antall forventet gjennomførte samtaler for 2018 vil øke i omfang. Forventes å ligge på 

landsgjennomsnittet.  

 Gruppeveiledning for nyankomne. Introduksjonsordningen 

 Ungdom under 19 år skal primært ha tilgang til karriereveiledning hos skolerådgiver, men 

karriersentrene vil tilby veiledning i grupper eller til enkeltelever/OT ungdom/lærlinger etter 

forespørsel fra karriereveileder/rådgiver 

 Karrieresentrene vil bidra til å være et ressurs og kompetansesenter for ulike aktører etter 

bestilling. 

 Brukerundersøkelser sendes til alle veisøkere etter endt sluttveiledning 

 Karrieresenteret jobber under felles etiske retningslinjer for de regionale karrieresentrene.  

 

“Karriereveiledning noe for deg? 



Vi er et offentlig karrieresenter som gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid. Alle voksne 

i Finnmark fylke kan benytte våre tilbud. Ta kontakt eller bestill time hos oss om du:  

 Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb? 

 Ønsker du å endre din jobbsituasjon? 

 Er du usikker på hvilke muligheter du har? 

 Lurer du på hva du passer til?  

Vår nettside: www.karrierefinnmark.no 

 


