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Dette gjelder høringssvar på NOU 2016: 7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ 

og samfunn, fra Telemark fylkeskommune. 

 

Høringssvaret fra Telemark fylkeskommune blei gitt med forbehold om hovedutvalg for 

kompetanses behandling og vedtak 

Hovedutvalget fattet i sitt møte 9. november vedtak hvor utvalget støtter det tidligere innsendte 

høringssvaret fra telemark fylkeskommune, med følgende endring : 

 

Hovudutval for kompetanse støttar høyringsvaret i saka med følgjande endringar: 

 

Telemark fylkeskommune støtter ikke disse forslagene: 

• Karriereveiledere i skolen bør defineres som egen stillingskategori, uavhengig av 

undervisningsstillingenes avtaleverk, stillingen til karriereveilederne bør i prinsippet være 

hele, men med rom for lokal fleksibilitet. 

• Det bør utvikles et karriereveiledningsfag for elever på studieforberedende program i 

vidaregåande opplæring. 

 

Begrunnelse: 

I grunnopplæringa er det i dag få skoler som har mulighet for hele stillinger, og dette 

kravet vil føre til at rådgivere må dele stillingene mellom flere skoler. Dette vil kunne 

svekke yrkes- og utdanningsrådgivning som én-til-en relasjonsbygging mellom rådgiver og 

elev, og undergrave intensjonen ved å rendyrke/skille ut rådgivningsfunksjonen. Derfor vil 

det også være uheldig at yrkes- og utdanningsrådgiver blir en egen stillingskategori. 

 

Telemark fylkeskommune anser rådgivningsfunksjonen som best i varetatt gjennom en-til-

en relasjonsbygging mellom rådgiver og elev. Derfor støtter ikke Telemark fylkeskommune 

innføringen av et eget karriereveiledningsfag. Det er ikke alle utfordringer som best svares 

ut ved å etablere egne fag i skolen, og det er ikke sikkert yrkes- og utdanningsrådgivning 

ytes best i store grupper med dagens forutsetninger for å kunne se hver enkelt elev og deres 

behov. 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
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