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Hva er traineeprogrammet i staten?

Traineeprogrammet i staten er et 

rekrutteringsprogram som er opprettet for å utvikle 

mangfold og det inkluderende perspektivet i 

personalarbeidet i staten. 

Programmet skal gi personer med nedsatt 

funksjonsevne og/eller hull i CV-en relevant 

arbeidserfaring.



Målgruppen  

Søkere med nedsatt funksjonsevne
- skal oppgi å ha en funksjonsnedsettelse som vil 

kreve tilrettelegging på arbeidsplassen og/eller i 
arbeidsforholdet

Søkere med hull i CV-en
- må på søknadstidspunktet til sammen ha vært 

utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst to 
år de siste fem årene



Hvorfor er dette et godt tiltak?

I evalueringen av arbeidet med 
inkluderingsdugnaden (2021) ble følgende fordeler 
ved Traineeprogrammet i staten trukket fram: 

- gir virksomhetene større grad av fleksibilitet for 
å prøve ut arbeidsforholdet 

- bidrar til at søkere får enklere erfaring som de 
kan bygge videre på 

- muliggjør for virksomhetene å ansette fra 
målgruppen på fast basis etter 
programperioden 



Hva slags stillinger kan være aktuelle traineestillinger? 

• Stillingene i traineeprogrammet skal være ordinære,  

midlertidige stillinger.

• Stillingene kan utlyses som midlertidig opptil 2 år og 

kan forlenges med 1 år. 

• Den ansatte i traineeprogrammet kan ansettes fast 

etter endt traineeperiode uten at stillingen må lyses 

ut på nytt.



Hvordan komme i gang med rekruttering innenfor 
traineeprogrammet?

• informere og involvere ledelsen om hva programmet er 
og hva en slik ansettelse innebærer for dere som 
virksomhet

• midlertidig stilling

• mentor

• tilretteleggingsbehov underveis i rekruttering og etter 
ansettelse

• digitalt kompetansetilbud fra DFØ



Løpet i traineeprogrammet for arbeidsgiver



Ta kontakt
• Statens arbeidsgiverstøtte

Statens arbeidsgiverstøtte | Statens arbeidsgiverportal 

(dfo.no)

• Traineeprogrammet@dfo.no

• Arbeidsgiverportalens sider om Traineeprogrammet i staten

Traineeprogrammet i staten | Statens arbeidsgiverportal 

(dfo.no)

Læringsplattformen | Felles digital læringsplattform i staten 

(dfo.no)

https://arbeidsgiver.dfo.no/ressurser-og-verktoy/statens-arbeidsgiverstotte
mailto:Traineeprogrammet@dfo.no
https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/traineeprogrammet-i-staten
https://laeringsplattformen.dfo.no/

