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Gjennom sitt nasjonale systemansvar for karriereveiledning skal 
Kompetanse Norge bidra til å øke tilgangen til tjenester som styrker 
sammenhengen mellom arbeidslivets behov og befolkningens 
kompetanseutvikling, gi individer mulighet til å anvende sin kompetanse 
og bidra til å redusere utenforskap. 

Kompetanse Norge skal videre styrke kvaliteten på karriere-
veiledningen og medvirke til gode og likeverdige tilbud for de som har 
behov for karriereveiledning. 

• Tilgang på karriereveiledningstjenester 
• Kvalitet i karriereveiledningstjenestene 

Styringsparameter for Kompetanse Norge 
(direktorat under Kunnskapsdepartementet)



• Overordnet og langsiktig mål for prosjektet er 
karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer i 
Norge. 

• Oppdraget har fire definerte leveranser:  

1. Kompetansestandarder – profesjonell karriereveiledning 
2. Karrierekompetanse – læringsutbytte av karriereveiledning 
3. Etikk - prinsipper og retningslinjer for god praksis 
4. Kvalitetssikring - kvalitetsindikatorer, evaluering, statistikk og 

forskning  

• Et verktøy for utvikling av kvalitet, både i praksisfeltet og for 
styring og ledelse.

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for 
karriereveiledning



Helhetlig modell for 
karriereveiledning i Trøndelag

• Fagfeltet - mange aktører
• Mange målgrupper
• Ulike behov
• Arbeid- og næringsliv trenger…
• Utdanningsinstitusjoner – tilbud
• Likeverdig tilbud
• Behov for helhetligmodell 
• Behov for fagløft – innen et 

kvalitetsrammeverk
• Starter nå

«KARRIERELØFTET I TRØNDELAG»



Forankring

Styring

Administrasjon

Drift

Samarbeid

Statistikk, rapporter, resultater og 
undersøkelser

Ovenfra

✓ Lovpålagte oppgaver, partnerskapsavtale,  
Trøndelagsplanen og kompetansestrategien

✓ Kompetanseforum, partnerskap og politikk

✓ Administrasjon og ledelse – økonomi, personal, 
senter, prosesser, verktøy, fag og utvikling

✓ Våre tjenester – Karriereveiledning, R&k senter 
og arbeid- og næringsliv

✓ Handlingsplan – hvordan arbeider vi med og inn 
mot ulike målgrupper med våre tjenester

✓ Måloppnåelse – evaluering og rapportering



Karrieresenteret i Trøndelag

• Fylkesvise Karrieresenter
• Offentlig gratis aktør
• Partnerskap med NAV og TRFK
• Kompetanseforum
• Lokasjoner i Namsos, Verdal og 

Trondheim
• Fra 9 til 15 ansatte I 2020
• Digitalisering



Karriereveiledning

Fysisk og digital 
veiledning

På Karrieresenteret 
og ved 

samarbeidsaktør –
NAV

Alle over 19 år som 
ikke er i tiltak

Nasjonal digital 
tjeneste

Digital 
karriereveiledning

Utvikling av 
tjenesten –

Kompetanse Norge

Prosjekt - VR

Ressurs- og 
kompetansesenter

Kunnskapsgrunnlag

Tjenester til andre 
veiledere – bistand, 

veiledning og 
kompetanseutvikling

Kurs og 
opplæringstiltak

Arbeid- og 
næringsliv

BIO midler –
søknader og 

markedsføring

Samarbeid med NAV 
marked og 

næringsavdelingen i 
TRK

Tjenester til bedrifter 
i omstilling og 
nedleggelse

FoU

Forskningsprosjekter 
på fagområdet

Kompetanse Norge, 
NTNU og Nord 

universitet

Utviklingsprosjekter

Verktøy, metoder, BP 
og digitalisering

Andre prosjekter som 
SKIA, IM,HELKAR 

Erasmus+

1. Linje 
tjeneste

2. Linje 
tjeneste



• Trekantveiledning
• Gruppeveiledning
• «Utfordrende» veiledninger
• Digitale karriereveiledningsverktøy

• Opplæring
• Superbruker

• Metoder i veiledning
• Opplæring
• Rådgivning og beste praksis

• Kunnskapsformidling
• Skaffe kunnskap om…
• Spre informasjon om ny og relevant 

informasjon på fagområdet
• Workshop, seminar, foredrag og konferanser

• Kurs
• Jobbsøkerkurs, CV- kurs, hva kan jeg bli og 

andre relevante kurs
• FoU

• Forskning og utviklingsprosjekter som bidrar 
til ny/bedre kunnskap på fagområdet

• Digitalisering
• Fremtidens løsninger
• Forbedring av våre digitale tjenester

Ressurs- og 
kompetansesenter



Digitalisering

• Nasjonal digital 
karriereveiledningstjeneste

• Åpen tjeneste mellom 08-21 og 
på lørdager 13-19.

• Trøndelag er en av tre 
Karrieresenter som bemanner 
tjenesten sammen med 
Kompetanse Norge

• Fremtidens utvikling - AR/VR 
løsninger, avatar, ulike rom, chat, 
veiledning, karrierelæring, 
oppgaveutprøving, digital CV, 
søknader m.m Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


«Karriereløftet i Trøndelag»

Helhetlig modell for Karriereveiledning i 
Trøndelag

1. Kvalitet - kvalitetsrammeverket
2. Samarbeid – sammen mot felles mål
3. Samhandling – sammen i handling
4. Likeverdig tilbud til alle
5. Fagområde i utvikling – digitalisering
6. Lovpålagte oppgaver
7. Løse samfunnsoppdrag og rolle



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


