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Etablering av hovedstyre for KarriereBuskerud 

 
Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud skal etablere Partnerskap for KarriereBuskerud, som er en 
nyetablert virksomheten. Hovedstyre vil bli virksomhetens øverste organ, og det er datofestet et 
konstituerende møte for hovedstyre den 1.september.  
 
KarriereBuskerud består av 4 karrieresentere, hvor ansatte fra fylkeskommunen, NAV og kommunene 
samarbeider om karriereveiledningsfeltet. Karriereveiledningen skal både være et individuelt tilbud for 
den enkelte i valgsituasjoner, men vil også være et virkemiddel for samfunnets utnyttelse av 
tilgjengelig arbeidskraft og integrering. I tillegg er karriereveiledning et kostnadseffektivt virkemiddel 
til raskere omstilling og økt gjennomstrømming i utdanning. 
 
I en 3-års periode har utviklingen av KarriereBuskerud vært drevet av et prosjektstyre med 
representanter fra NAV Buskerud og fylkeskommunen. Prosjektstyret ønsker å ha med en 
representant i hovedstyret fra hver av de 4 regionene, der de 4 senterne er etablert. Det er naturlig at 
den største kommunen, som også bidrar mest til driften av senteret, bør sitte som representant for sin 
region. I hovedstyret for KarriereBuskerud vil det sitte to representanter fra fylkeskommunen, 
fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås og leder for utviklingsavdelingen Kristian Thowsen. Fra NAV 
Buskerud vil direktør Ingar Heum sitte som representant i hovedstyret. 
 
Vi ber om kommunene utpeker en representant til Hovedstyre i KarriereBuskerud fra: 

 Drammen kommune  

 Ringerike kommune  

 Regionrådet i Hallingdal 
 
Kongsberg kommune ønskes også inn med representant i hovedstyret, men der er ikke 
intensjonsavtalen om samarbeid ferdig utarbeidet. 
 
Hovedstyrets møte 1.sepember skal være på Ringerike karrieresenter i Hønefoss fra klokken 09.00- 
11.30. Møtet avsluttes med lunsj. 
 

 
Rådmann i Drammen kommune 
Rådmann i Ringerike kommune 
Regionrådet i Hallingdal 
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Vi ber om tilbakemelding om hvem som vil representere kommunen i hovedstyre for 
KarriereBuskerud. Sakspapirer til møtet i hovedstyret vil bli direkte tilsendt representanten. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Jan-Helge Atterås Liv-Marie Bakka 
fylkesutdanningssjef leder karriere Buskerud 

          
 
Vedlegg 
1 Partnerskapets hovedstyre 
2 Strategi for KarriereBuskerud 
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