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Tilskudd til mentor- og traineeordninger i 2016 – oppsummering av 
erfaringer og resultater 
 

Innledning 
I dette notatet oppsummerer vi resultater og erfaringer gjort i mentor- og traineeprogrammer som 
mottok tilskudd fra IMDi i 2016. Vi baserer notatet på vår dialog med tilskuddsmottakerne 
underveis gjennom året og på tilskuddsrapporter levert til IMDi. 
 
Hovedmålet for tilskuddsordningen er at personer med innvandrerbakgrunn ved å delta i et 
mentor- eller traineeprogram får innpass i arbeidslivet, eller får en jobb som er tilpasset egen 
kompetanse og kvalifikasjoner. Det er videre et delmål for tilskuddsordningen at virksomheter i 
privat eller offentlig sektor gjennom deltakelse i et mentor- eller traineeprogram styrker 
mangfoldet i bedriften og blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer. Hovedmålgruppe for 
tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn som enten trenger innpass i arbeidslivet, 
eller som trenger karriereutvikling og jobb tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner. 
Sekundærmålgruppe for tilskuddsordningen er virksomheter i privat eller offentlig sektor som har 
eller som ønsker å etablere mentor- og eller traineeordninger rettet spesielt mot personer med 
innvandrerbakgrunn. 
 
Det var satt av 3,75 mill. kroner i statsbudsjettet for 2016 til denne tilskuddsordningen. Syv 
organisasjoner mottok tilskudd. Disse er Hovedorganisasjonen Virke i samarbeid med Seema AS, 
Oslo kommune v. Byrådsavdeling for næring og eierskap, Likestilling, inkludering og nettverk 
(LIN), Asker Næringsråd, Verdiskaping i norsk næringsliv (VINN, Narvik), Høgskulen i Volda, samt 
Trainee Telemark. Tre av programmene som fikk støtte var videreført fra 2015. 90 personer fra 
hovedmålgruppen deltok i programmene som fikk støtte. 
 
Vi gir her en kort presentasjon av programmene som mottok tilskudd og tilskuddsmottakernes 
tilskuddsrapporter. Vi oppsummerer deretter hva vi vurderer er felles erfaringer gjort i 
programmene og som kan ha relevans for andre arrangører av liknende programmer. 
Tilskuddsrapportene fra hvert av programmene er tilgjengelige hos IMDi.  
 
Definisjoner: 
En mentorrelasjon omfatter i hovedsak to personer; mentoren, samt den som skal få tilgang til 
mentorens erfaringer og kompetanse. Sistnevnte har ulik betegnelse i ulike tradisjoner innen 
mentoring. Dette kan være mentee, adept, deltaker, talent m.m. I dette notatet benytter vi alle 
disse fire begrepene om hverandre. 
 
Et mentorprogram er der en arrangør matcher, følger opp og fasiliterer samlinger, 
kompetanseheving og nettverksbygging for flere mentorrelasjoner i en samlet ramme. 
 
I et traineeprogram gis personer (trainee) en introduksjon til for eksempel en virksomhet, en 
bransje eller en region gjennom et fulltids program i en gitt tidsperiode. Arrangøren kan være en 
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virksomhet eller andre aktører. Traineen mottar opplæring og oppfølging og kan hospitere i ulike 
avdelinger eller virksomheter. Traineeprogrammer brukes ofte i rekrutteringssammenheng.  

Hovedorganisasjonen Virke og Seema AS: mentorprogrammet VS-Humentor 
Hovedorganisasjonen Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 
20 000 virksomheter. Seema AS er en sosial entreprenør og har som ambisjon å bidra til økt 
mangfold i det norske arbeidsmarkedet. Virke arrangerer i samarbeid med Seema AS 
mentorprogrammet VS Humentor, som er et talent- og bedriftsutviklingsprogram, hvor også 
virksomhetene hvor mentoren holder til får utbytte at kunnskapen mentoren får ved å være med i 
programmet.  
 
Hovedmålgruppen er unge kvinner med flerkulturell bakgrunn, med et utdanningsnivå på bachelor 
eller høyere. Andre som vil være målgruppen i programmet er mentorene, som vil være ledere på 
ulike nivåer og virksomheter. Hensikten med programmet er å bidra til at talentene skal få en 
sterkere tilknytning til det norske nærings- og arbeidslivet, få nye nettverk som kan åpne dører inn 
til arbeidslivet eller gi dem verktøy og veiledning om «spillereglene» i de ulike nettverkene. 
Målet med mentorprogrammet er også gjensidig læring mellom mentor og talent, og bidra med 
kunnskap om mangfoldsledelse i bedriften mentoren kommer fra.  
 
Erfaringer og resultater: 
VS-Humentor er videreført fra 2015. I 2016 fullførte 10 talenter i Oslo programmet påbegynt i 
2015, og et nytt program ble påbegynt. I tillegg ble det satt i gang et program for 8 talenter i 
Kristiansand, som fullføres i 2017. Som en del av programmet ble det iverksatt en undersøkelse 
blant bedrifter i Kristiansandregionen om kunnskap i mangfoldsledelse. Resultater foreligger våren 
2017.  
 
Seema AS har arrangert samlinger for mentorer og adepter, hver for seg og sammen. Samlinger 
og mentormøter er evaluert av begge parter fortløpende. Talentene har i samarbeid med Seema 
tilbudt mentorbedriftene kurs i mangfoldsledelse.  
 
Seema erfarer fra Kristiansand utfordringer med å forankre mentorrelasjonen i mentorbedriften. 
De forstår at mentorene er personlig involverte, men at de ikke alltid ser dette i sammenheng med 
jobben deres. På samme måte viser evalueringene fra Oslo at forankring av mentorrelasjonen i 
mentorbedriften kan bli bedre. Fra tilskuddsrapporten fra Virke og Seema AS:  
 
«Erfaringene fra Seemas talent- og mentorprogram viser at tett oppfølging av mentorer er en 
forutsetning for å lykkes med holdningsendring og for at det skal gi en ønsket effekt for deltakerne 
og bedriften. I første programmet til Seema var det liten oppfølging av mentorer utover et kurs i 
mangfoldsledelse, dermed ble det liten kvalitetssikring i mentor-talent relasjonen. I det andre 
programmet ble det lagt opp til noe tettere dialog mellom mentor og Seema, og mer tilpasset 
opplæring, med utgangspunkt i bedriftene mentorene representerte. Det har resultert i at 
mentorene har engasjert seg mer i å støtte talentene, forstå mulighetene og utfordringene i 
mangfoldet, og blitt mer bevisst sine egne holdninger. Men, erfaringene viser at endring hos 
mentor og talent, ikke garanterer kompetanseutvikling og endring i bedriften eller avdeling mentor 
kommer fra.» 

Oslo kommune – OXLO mentorprogram for masterstudenter med innvandrerbakgrunn 
Byrådsavdeling for næring og eierskap har siden høsten 2014 arrangert OXLO mentorprogram for 
masterstudenter med innvandrerbakgrunn. Hensikten med programmet er å gi studenter med 
minoritetsbakgrunn kunnskap, nettverk og kvalifikasjoner som øker deres mulighet til å få arbeid i 
offentlig sektor. Programmet skal også bidra til at Oslo kommune øker andelen ansatte med 
flerkulturell bakgrunn til stillinger i kommunen som krever høyere utdanning. Målgruppen er 
studenter med flerkulturell bakgrunn på masternivå ved læresteder i Oslo / Osloregionen. 
Studentens masteroppgave skal være tematisk knyttet til utfordringer og forskningsspørsmål av 
interesse for kommunen, og målsettinger for det kommunale tjenestetilbudet i Oslo. Kandidatene 
tilbys mentor i en av kommunens etater eller virksomheter. De får faglig og/eller praktisk bistand 
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ifm masteroppgaven, og de får muligheten til kortvarige prosjektoppdrag / internship knyttet til 
kandidatens kompetanse. 
 
Mentorprogrammet følger i hovedsak siste året på lærestedenes masterprogram fra august det 
ene året til juni det neste (med individuelle variasjoner). I programmet er det 6 fellesmøter for 
mentorer og 6 for studenter, hvorav noen er felles for mentorer og studenter. I programmet er det 
videre 8-10 mentor-student møter. Tidspunkt her avtales individuelt. I perioden studenten skriver 
oppgave, er det tettere kontakt. Noen tilbys kontorplass i mentorvirksomheten. Hvor mye kontakt 
og møter det ellers legges opp til, og hva studenten kan inviteres med på, avtales og avklares i 
starten av programmet mellom den enkelte student og mentor. 
 
Erfaringer og resultater: 
Mentorordningens kull 2 (vår 2016 – vår 2017) er etablert i 8 virksomheter, med 3 studenter fra 
UiO, 3 fra HiOA og 1 fra NMBU og 1 fra Westerdals ACT, med mentorer i 3 bydeler, 2 etater 
(inkludert 1 skole), 2 stiftelser med kommunale oppdrag, samt 1 samarbeidskommune (Ås 
kommune). Mentorordningens kull 1 ble 1 faset ut våren 2016. I søk etter mentorer våren 2016 og 
våren 2017, har ordningen vært i kontakt med statlige og kommunalt eide selskaper for mulig 
utvidelse av ordningen til næringslivet.  

Likestilling, inkludering og nettverk (LIN): mentorprogrammet «Veien inn til 
arbeidslivet» 
LIN arrangerte i 2016 mentorprogrammet «Veien inn til arbeidslivet» for andre året på rad. I alt 20 
mentorpar ble koblet sammen i prosjektet. Målgruppen var minoritetskvinner og –menn med høy 
utdanning. De ble rekruttert inn gjennom LINs eget nettverk og gjennom kunngjøring på LINs 
nettsider og på sosiale medier. Mentorene ble rekruttert fra LINs samarbeidspartnere og fra andre 
virksomheter som LIN kontaktet direkte. Adept og mentor ble koblet sammen på bakgrunn av 
adeptenes utdanning og behov mot mentorenes kompetanse og utdanning. LIN arrangerte kurs i 
mentoring for både adepter og mentorer, sammen og hver for seg. Mentorparene møttes en gang 
i måneden i henhold til oppsatt møteplan av hver adept. Mentorparene har gjennomført 
evalueringer til LIN midtveis i programmet og ved programavslutning. LIN har fulgt opp både 
adepter og mentorer gjennom fortløpende kontakt og nettverksbygging med egen lukket 
Facebook-gruppe, sosiale arrangementer og møter.  
 
Erfaringer og resultater: 
LIN opplever at programmets hovedmål om økt innpass i arbeidslivet for adeptene delvis ble 
oppnådd. En fikk jobb, mens flere fortsatte i praksis og andre forbedret resultater på språktester. 
Både adepter og mentorer melder om positive opplevelser ved å delta i programmet. LIN fikk 
gjennom midtveis- og sluttevalueringer innspill til videreutvikling og forbedring av programmet. 
Dette er for eksempel tilrettelegging for flere mentormøter, tilrettelegging for nettverk mentorene 
imellom, mer nettverksbygging for adepter gjennom møteplasser og frivillig arbeid, samt dialog om 
temaer som kulturforskjeller.  

Asker næringsråd – mentorprogrammet «GründerSjansen» 
Asker næringsråd arrangerte med støtte fra IMDi og fra Asker kommune et mentorprogram for 11 
gründere med innvandrerbakgrunn i kommunen. Adeptene ble rekruttert gjennom NAV, en 
frivillighetssentral i kommunen, biblioteket og andre nettverk og kanaler. Mentorene ble valgt ut av 
Asker næringsråd blant både konsulenter innenfor bedriftsutvikling samt ledere eller 
representanter fra bedrifter i Asker. De ble valgt ut mhp relevant bransjebakgrunn ut fra 
adeptenes virksomhetsideer og kommunikasjonsferdigheter for øvrig. Asker Næringsråd benyttet 
også testverktøyet Myers & Briggs Type Indicator (MBTI) i forbindelse med matching av adept og 
mentor. Programmet omfattet en kombinasjon av både kunnskapssamlinger for både adepter og 
mentorer, individuell oppfølging av mentorer, samt en tilpasset gründer on-line tjeneste basert på 
online programmet StartUp Forum. Det ble også lagt til rette for nettverksbygging internt i 
programmet og ut mot andre bedrifter i kommunen.  
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Erfaringer og resultater: 
Programmet ble profilert på sosiale media gjennom egen Facebookside og med flere medieoppslag 
i lokale media. Ordføreren i Asker deltok på avslutningssamlingen. Samtlige deltakere fullførte 
programmet. Evalueringer og tilbakemeldinger fra adepter og mentorer underveis og ved 
avslutning av programmet viser at samtlige hadde positive opplevelser ved å delta i programmet, 
og alle adepter melder om positiv utvikling. En fikk fast jobb, flere fikk endret betydelig på sin 
forretningside gjennom programmet. Seks har etablert eget firma. Asker Næringsråd opplever at 
den nære kontakten med næringsledere og konsulenter var nyttig for programmet, men at bedre 
samarbeid bedrifter kunne ha bidratt til større engasjement i næringslivet og til bedre 
nettverksbygging og oppdragsmuligheter for adeptene. 

VINN – mentor- og traineeordning for innvandrere 
VINN arrangerte i 2016 for andre året på rad en mentor- og traineeordning for 15 jobbsøkende 
ikke-vestlige innvandrere. Målet med ordningen var å gi adeptene god innsikt i egne muligheter på 
arbeidsmarkedet, og at 50 % skal være i posisjon til å søke arbeid. I tillegg var det et mål i 2016 
at adeptene skulle øke sine nettverk og muligheter for integrering i lokalsamfunnet gjennom 
mentoring utenom arbeidstiden. Adeptene ble rekruttert gjennom samarbeid med seks kommuner 
i Ofotregionen. Adeptene ble koplet sammen med en mentorbedrift basert deres yrkesønsker. 
Adeptene hospiterte i mentorbedriften 5 dager i uken i 10 uker. Bedriftsleder var mentor. 
Adeptene fikk tilbud individuell kompetansekartlegging og gruppebasert ressursavklaring, samt 
kurs i arbeidslivskunnskap, samt CV og jobbsøking. I del 2 av programmet fikk adeptene personlig 
mentor rekruttert fra frivilligheten. 
 
Erfaringer og resultater: 
VINN vurderer at alle adeptene styrket sin posisjon på arbeidsmarkedet. To søkte seg inn på hhv 
videregående og høyere utdanning, en er i 50 % fast jobb, en er tilkallingshjelp, en søker praksis 
for fullføring av fagbrev og de øvrige er aktive jobbsøkere. VINN opplevde utfordringer med å 
rekruttere mentorbedrifter i små kommuner med lite næringsliv. Alle mentorbedriftene fant 
deltakelse i programmet positivt og stiller gjerne opp på nytt. Det ble vanskelig å finne personlige 
mentorer til alle adepter fra frivilligheten. Fokus på fritid bidro til at flere adepter begynte 
sportsaktiviteter, sjakk, språkkafe og strikkeklubb. VINN har fått nyttige tilbakemeldinger til å 
videreutvikle og forbedre programmet. 

Høgskulen i Volda – Jobbmentor 
Jobbmentor er en mentorordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor som tilbyr 
språkpraksisplasser for personer med innvandrerbakgrunn. Mentorene i denne ordningen er 
dedikerte personer i praksisvirksomheter som følger opp flyktninger som er i språkpraksis i 
virksomhetene, mens praksiskandidatene er mentees. Et hovedmål med ordningen er at de som 
følger opp på språkpraksisplassen blir tryggere i mentorrollen. Et bedre tilrettelagt program for 
oppfølging på språkpraksisplassen skal også bidra til økt tilfang av språkpraksisbedrifter. For 
flyktningene som er i arbeidspraksis vil ordningen bidra til å heve kvaliteten på 
språkpraksisplassen, samt gi en bedre opplæring i hvordan den norske arbeidslivet fungerer. 
Mentorprogrammet var et samarbeid med Volda læringssenter og Inclusion AS. 
 
Målgruppen for mentorordningen Jobbmentor i pilotperioden 2016 har vært virksomheter i privat 
og offentlig sektor i Volda og Ørsta kommune i Møre og Romsdal som tilbyr språkpraksisplasser for 
personer med innvandrerbakgrunn. Hovedinnholdet i programmet har bestått av: 1) rekruttering 
av mentorer og mentees, 2) opplæring av mentorkoordinator, 3) opplæring av mentorer, 4) 
opplæring av mentees og 5) oppfølging av mentorer og mentees. 
 
Erfaringer og resultater: 
Det ble gjennomført en feltundersøkelse for å undersøke målgruppens behov, og programmet ble 
rigget med bakgrunn i denne undersøkelsen. Mentorer ble samlet til en kick-off samling og det ble 
gjennomført opplæringsopplegg i bedriftene og for menteene på læringssenteret, i tillegg til 
individuell oppfølging av mentorer og mentees. Som et verktøy for bedrifter og mentorer ble 
portalen www.jobbmentor.no utviklet og lansert. Mentorene og bedriftene ga positive 

http://www.jobbmentor.no/
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tilbakemeldinger p portalen og verktøyene. 15 mentees deltok i programmet og fikk mentor i 
språkpraksisbedriften.  
 
Prosjektet bidro til flere språkpraksisbedrifter meldte sin interesse og til bedre oppfølging og 
samarbeid mellom norskopplæringen og bedriftene. Prosjektet fikk flere positive medieoppslag, 
hvilket også bidro til økt interesse. Det ble økt fokus på språkpraksis i det lokale arbeidslivet. 
Norskopplæringen i kommunen opplever å ha blitt tilført ny kompetanse og nye 
samarbeidspartnere. Norskopplæringen og oppfølging av deltakere ble forbedret. 

Trainee Telemark – 3 traineeplasser for personer med innvandrerbakgrunn 
Foreningen Trainee Telemark har som formål å legge til rette for å tiltrekke og beholde 
kompetanse i Telemark og omegn, særlig dyktige, nyutdannede kandidater. Som ledd i dette skal 
foreningen søke å gi kandidatene mulighet for bred erfaring fra ulike virksomheter i Telemark og 
omegn gjennom en traineeordning. Traineene tilbys traineeprogram på 18 måneder med 
utplassering i minst tre medlemsvirksomheter. Medlemsvirksomheter betaler en egenandel. I 
programmet inngår også ulike kurs og kompetanseheving, personlig mentor, deltakelse på 
regionale nettverksmøter m.m.  Trainee Telemark har opplevd utfordringer med å finne 
medlemsbedrifter som vil ta inn traineer med innvandrerbakgrunn. Trainee Telemark mottok støtte 
for å øremerke og subsidiere 3 traineeplasser personer med innvandrerbakgrunn. Målet var at alle 
traineer ender opp med fast jobb og bopel i regionen. Traineer ble rekruttert blant nyutdannede 
med mastergrad ved Høgskolen i Sør-Øst Norge avd. Porsgrunn. Fagbakgrunn skal matche 
behovene i det regionale næringslivet. 
 
Erfaringer og resultater: 
Programmet ble gjennomført etter oppsatt plan. Traineene ble utplassert i medlemsbedrifter. De 
deltok på ulike nettverksmøter og konferanser og de fikk kurs i selvutvikling, i tillegg til individuell 
mentoring og oppfølging fra Trainee Telemark. To av traineene med innvandrerbakgrunn ble sikret 
videre engasjement i medlemsbedriftene. En fortsatte i programmet i 2017. En trainee fra tidligere 
kull fikk fast jobb i virksomheten i 2016. 

IMDis oppsummering av erfaringer og resultater 
2016 var tredje året at IMDi ga tilskudd til mentor- og traineeordninger. Det har vært programmer 
med ulik målsetting og innretning og med ulike målgrupper. Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag hos 
tilskuddsmottakerne har variert. To har mottatt støtte alle tre årene og en har mottatt støtte to år. 
Resultater og erfaringer har på samme måte variert mellom programmene. IMDi har de to 
foregående årene oppsummert resultater og erfaringer i egne notater som er publisert på våre 
hjemmesider her: https://www.imdi.no/sysselsetting-og-arbeidsliv/mentor--og-traineeordninger/  
 
På samme måte som tidligere år ser vi at programmer gjør noen felles erfaringer knyttet til 
organisering og gjennomføring av programmene. Alle tilskuddsmottakere opplever at tiden fra 
tildeling av tilskudd fra IMDi til fullføring av program innen utgangen av året blir knapp og at det 
derfor er utfordrende å innfri tilskuddsordningens hovedmålsetting om innpass i arbeidslivet 
og/eller overgang til bedre jobb for målgruppen. Programmer som allerede har erfaring med å 
gjennomføre programmer, har gjerne unngått «nybegynner-feil» og ser ut til å få til bedre 
gjennomføring og bedre resultater. Disse finnes både blant de «gamle» tilskuddsmottakere og 
blant «nye» som har relevante erfaringer fra tidligere. 
 
Mange programmer opplever for eksempel at rekruttering av mentorer tar lengre tid enn forventet. 
Måten en henvender seg til enkeltpersoner eller til bedrifter om mentorforespørsler kan få 
betydning både for utfallet og for tiden til en får svar. Grundige strategier for matching av 
mentorer og mentees, samt gode kartleggingsprosesser og forventningsavklaringer i forkant bidrar 
også til å effektivisere mentorrelasjonene og til at møtene kommer tidlig i gang. Tydelig bevissthet 
om målsetting med programmet og formulering av konkrete resultatmål bidrar også til at 
programmene forløper på en god måte og til bedre måloppnåelse. Systematisk oppfølging av 
mentorparene, samt kompetanseheving og nettverksbygging bidrar også til gode og effektive 
programmer. Fokus på gjensidig læring i mentorparene, der både mentee og mentor formulerer 

https://www.imdi.no/sysselsetting-og-arbeidsliv/mentor--og-traineeordninger/
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læringsmål eller –ønsker er også en fordel for relasjonen. God forankring i mentorbedriften av 
mentorrelasjonen og læringen herfra kan i større grad bidra til å gi positive ringvirkninger utover 
selve mentorrelasjonen. Programmer som bevissthet etterspør tilbakemeldinger og evalueringer fra 
mentorer og mentees underveis i programmet og ved avslutning får mulighet til å ta læring av og 
eventuelt justere aktivitetene og innsatsen. Dette kan også bidra til positiv måloppnåelse. 
 
Tilsvarende erfaringer er også identifisert og beskrevet i notatene fra 2014 og 2015. Våre 
oppsummeringer baserer seg på vår kontakt med tilskuddsmottakerne, samt på kunnskap om 
mentoring vi har tilegnet oss gjennom kartlegginger og analyser av praksis presentert i 
forskningen. IMDi er medlem av European Mentoring and Coaching Council (EMCC), som er en 
medlemsorganisasjon for fremme av kvalitet og kunnskapsbasert praksis innen mentoring og 
coaching i Europa. Organisasjonen fasiliterer selv forskningsprosjekter innen mentoring og 
coaching, samt praksis- og forskningskonferanser for medlemmer. 
 
IMDi vurderer at programmene som mottok støtte i 2016 samlet sett har oppnådd positive 
resultater både kvantitativt og kvalitativt. Flere personer i hovedmålgruppen har enten kommet i 
arbeid (og/eller i arbeid tilpasset egne kvalifikasjoner) eller styrket sin posisjon på arbeidsmarkedet 
gjennom nettverksbygging og ved videre skolegang eller kvalifisering. Mange mentees melder om 
økt selvinnsikt og økt selvfølelse. Mange mentorer melder at det har vært en positiv opplevelse å 
være mentor; de har lært noe og de har fått ny innsikt og utvidete perspektiver. Mange ønsker å 
bli mentor på nytt. IMDi ser imidlertid at grad av forankring i mentorbedriftene kan bli bedre. Det 
er et delmål for tilskuddsordningen at virksomheter i både privat og offentlig sektor skal styrke 
mangfoldet i bedriften gjennom positive opplevelser og økt kompetanse på mangfold. For å få til 
dette trengs det mer fokus på mentorbedriftene i programmene som mottar støtte.  
 
IMDi har bestilt en litteratur- og kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten, ved Velferdsseksjonen. Oppsummeringen skal se på mentorordninger som 
inkluderingstiltak rettet mot utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Oppsummeringen forventes 
ferdig i løpet av første halvår 2018.  IMDi vil i 2017 og 2018 også iverksette et FoU-prosjekt der vi 
ønsker en gjennomgang av tilskuddsordningen for å se på i hvilken grad og på hvilken måte 
mentorprogrammer kan bidra til økt mangfold i arbeidslivet. 


