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Rapport fra prosjekt Jobbkoordinator 2018, tas til orientering 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I 2018 var svært mange deltakere på Læringssenterets introduksjonsprogram inne i sitt siste år 

av programmet. Det ble derfor satt i gang et prosjekt for å prøve ut ekstra oppfølging til en 

gruppe deltakere som ønsket seg ut i arbeid. 

 

Beskrivelse av saken 

Et flertall av deltakerne går etter introduksjonsprogram videre til annen utdanning eller arbeid. 

For å understøtte overgang til arbeid ble det initiert et prosjekt i samarbeid mellom Ringerike 

Karrieresenter og Flyktningnavdelingen ved Læringssenteret i Ringerike kommune. En av 

Læringssenterets programrådgivere var prosjektmedarbeider.  

 

Målet prosjektet var å 

Bistå flyktninger ut i arbeid før endt introduksjonsprogram, slik at de kan få nyttiggjort seg 

sin arbeidsevne, komme i ordinært lønnet arbeid og få en varig tilknytning til arbeidslivet 

 

Det ble i prosjektet samarbeidet tett med ulike arbeidsgivere i distriktet, NAV og Ringerike 

karrieresenter.   

De fleste av deltakerne gikk på et yrkesrettet program og ønsket seg ut i jobb.  

Disse ble fulgt opp i siste del av introduksjonsprogrammet og i overgang til arbeidsliv. 

 

Erfaringene var at ordinær jobbsøking var lite effektiv for deltakerne, mens en oppføling og 

støtte fra jobbkoordinator ut mot arbeidsplassene hadde større positiv effekt. Ordning med 

praksisplasser viste seg og å ha god effekt.  

 

Prosjektet er nå avsluttet, og 18 av 30 som var innom prosjektet har ved avslutning en formell 

tilknytning til arbeidslivet. Erfaringene var gode og blir videreførte på Læringssenteret. Det ble 
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og i prosjektperioden etablert godt samarbeid med NAV og Karrieresenteret, noe som har 

resultert i ny prosjektsøknad, med en noe annen profil. 

 

Økonomiske forhold 

Prosjektet var et samarbeid mellom Læringssenteret og Karrieresenteret og ble finansiert av  

Ringerike karrieresenter (390 000 kr) og Ringerike kommune (130 000 kr). 

 
Rådmannens vurdering 

Prosjektet førte til at et flertall av deltakerne i målgruppen fikk en tilknytning til arbeidslivet. 

Det gav og Læringssenteret god erfaring i hva som virker og ikke virker når det gjelder å bistå 

deltakere i overgang arbeidslivet. Det ble utviklet et godt samarbeid med Nav og 

Karrieresenteret, noe som videreføres i nye felles prosjekter. 

 

 

Vedlegg 

Prosjektrapport – jobbkoordinator ved flyktningavdelingen i Ringerike kommune, 2018. 
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Prosjekt – jobbkoordinator ved flyktningavdelingen i Ringerike kommune 

Oppsummering av prosjektet 

Jeg har nylig avsluttet et prosjekt, jobbkoordinator i flyktningavdelingen, Læringssenteret for 

voksne. Underveis møtte jeg på flere hindringer og utfordringer. Jeg anser likevel prosjektet som en 

stor suksess, da en høy andel av deltakerne kom ut i lønnet arbeid, som resultat av prosjektet. Jeg vil 

skrive ned en oppsummering av ting vi gjorde riktig, og også skrive ned noen ting vi kunne ha gjort 

annerledes/bedre. 

 

Grunnen til at prosjektet ble så vellykket som det ble tenker jeg handler om flere ting. Jeg tror mitt 

engasjement for å få folk ut fra skolebenken og ut i jobb, kombinert med full tillit og støtte fra 

ledelsen var en viktig faktor for at prosjektet ble en suksess. Tilliten og støtten viste seg blant annet i 

at jeg fikk frihet til å utforme stillingen slik jeg ønsket, med sterke støttespillere som sto ved min 

side. Utvelgelsesprosessen med å finne motiverte deltakere var også en suksessfaktor, slik jeg ser 

det.  

 

Det ble viktig å finne bedrifter i det lokale næringslivet, som ville være med å bidra til inkludering 

og sysselsettelse. Jeg brukte derfor mye tid på oppsøkende arbeid hvor jeg møtte opp på ulike 

arbeidsplasser og snakket med ansatte og ledere, om de hadde behov for flere ansatte, og om de var 

villige til å ta imot deltakere på Læringssenteret for voksne i praksis over en periode, slik at de kunne 

få vist frem sin kompetanse og egenskaper. Jeg var tydelig med bedriftene på at målet med praksis 

var ansettelse – i det minste som tilkallingsvikar etter endt praksis. 

  

Det ble tidlig etablert et samarbeid med NAV. Der fikk jeg delta på teammøter med 

jobbspesialistene, og på tavlemøter hvor ledige stillinger og arbeidstreningsplasser ble presentert. 

Teammøtene var en fin arena for utveksling og deling av erfaringer, og veiledning og tips i hvordan 

komme fremover i de vanskelige sakene. Ut fra tavlemøtene fikk jeg et bredere innblikk i det lokale 

arbeidsmarkedet. 

 

Ut i prosjektet ble det også opprettet samarbeid med Karrieresenteret. Vi hadde først en idemyldring 

i forhold til behovet til deltakerne. Det ble deretter opprettet et kurs en halv dag i uka over 6 uker på 

karrieresenteret. Kurset hadde fokus på «hvem er jeg». Livslinje, egenskaper, intervjutrening og 
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«hvilken jobb passer meg». Det var 7 deltakere fra prosjektet, som deltok på dette kurset. Det var 

miljøarbeider tilstede som tolket. 

 

Da prosjektet startet opp i januar 2018 ble deltakere valgt ut i samarbeid med programrådgivere ved 

Læringssenteret for voksne. Jeg hadde kartleggingssamtaler med deltakerne som ble valgt ut. 

Hovedfokus var: 

- Var de motiverte til å komme ut i jobb?  

- Hva slags erfaring hadde de med seg?  

- Hva slags type arbeid ønsket de seg?  

Jeg hadde flere samtaler med deltakerne for å bygge relasjon og tillitt. 

Alle deltakerne som ble valgt ut fikk hjelp til: 

- lage CV.  

- Skrive og sende jobbsøknader til aktuelle jobber ved behov 

- Finne egnede praksisplasser, som potensielt kunne ende opp i lønnet arbeid 

 

Underveis og i etterkant oppdaget jeg: 

- Mange arbeidsgivere er positive til samarbeid om å få flyktninger ut i jobb 

- Tett oppfølging av arbeidsgiver og deltaker som er ute i praksis er avgjørende for et 

vellykket resultat  

- God relasjon og tillitt mellom jobbkoordinator og deltaker er viktig, slik at alle 

aktuelle problemstillinger underveis kan snakkes om og forsøkes løses 

- Viktig at de som følger opp ute i praksis har tid nok til denne oppgaven, og kan stille 

opp på kort varsel om noe uforutsett hender 

- God effekt av tverretatlig samarbeid 

- Viktig og avklare forventninger til deltaker og arbeidstaker før oppstart 

- Viktig å avklare kunnskap og erfaringer fra andre land opp mot hva som kreves i 

Norge.  

- Kurs med karrieresenteret burde kommet inn helt i startfasen, før deltakerne startet i 

praksis 

- Hadde vært en fordel om deltakerne i prosjektet hadde minst 1 år igjen av 

introduksjonsprogrammet 
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- Viktig å opprettholde samarbeid med markedsavdelingen på NAV, da det kan være en 

inngangsport til det lokale arbeidsmarkedet 

- Den letteste veien til jobb for deltakerne var gjennom praksis 

- Kun en person ble innkalt til jobbintervju via ordinær jobbsøknad 

 

 

Måloppnåelse 

Hovedmål  

Bistå flyktninger ut i arbeid før endt introduksjonsprogram, slik at de kan få nyttiggjort seg sin 

arbeidsevne, komme i ordinært lønnet arbeid og få en varig tilknytning til arbeidslivet 

 

Delmål 

Etablere nettverk i det private næringslivet i Ringerike kommune 

Etablere nødvendig samarbeid med NAV – markedsavdelingen og jobbspesialistene og 

karrieresenteret 

 

Resultatmål: 

I løpet av prosjektet har jeg vært i kontakt med rundt 30 deltakere. Av disse har i dag 18 av 

deltakerne tilknytning til arbeidslivet. 7 deltakere i 100% jobb, 2 deltakere har 100 % sesongarbeid 

(april – november) 5 deltakere er i deltidsstillinger og 4 deltakere er ansatt som tilkallingsvikarer. 

 

I dette prosjektet brukte jeg all min tid til å jobbe med deltakerne opp mot arbeid. Jeg mener at 

prosjektet viser at det gir gode resultater å ha en eller flere dedikerte personer til å jobbe med å bistå 

flyktninger ut i jobb. Når programrådgivere har oppfølging som innebærer oppgaver knyttet til alt fra 

bosetting - til bistand i å søke sosialhjelp, vil ikke tiden strekke til i forhold til den helt nødvendige 

tette oppfølging ut mot arbeidslivet, for å lykkes med sysselsetting.  

Jeg mener prosjektet har gitt så gode resultater at det bør videreføres, og at det vil være viktig at 

stillingen blir liggende i flyktningavdelingen. Dette for at en jobbkoordinator da vil samarbeide tett 

med programrådgiverne og lærere, og kan komme tidlig inn i introduksjonsprogrammet til den 

enkelte som har et arbeidsrettet introduksjonsprogram.  
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Effektmål: 

Ved at flere flyktninger kommer ut i jobb er dette en stor samfunnsøkonomisk gevinst. Både i 

forhold til sosialhjelpsutgifter og folkehelse. 

 

Flere bedrifter tar nå kontakt med flyktningavdelingen og melder behov, etter gode erfaringer fra 

samarbeid tidligere. Flyktningavdelingen har blitt mere synlige i lokalsamfunnet, ved at flere 

bedrifter i lokalmiljøet samarbeider om å få flyktninger i arbeid. 

Bedrifter vi har samarbeidet med under prosjektet er villige til å fortsette samarbeide for å 

inkludere/sysselsette nye flyktninger.  

 

Heidi Brenne 

Jobbkoordinator 80% stilling, jan 18 – des 18 
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