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 Høringssvar - delrapport Karriereveiledning i en digital verden 

Fra: Rådgiverforum – Norge. 

Rådgiverforum – Norge (Rf-N) takker for muligheten til å komme med høringssvar på denne 
delrapporten. Våre kommentarer er basert på innspill fra våre lokale fylkesfora, samt diskusjoner i 
landsstyret for Rf-N. 

Forslaget om at nettstedet skal ha en bred målgruppe  
Rf-N støtter dette. Det er avgjørende med tilgang til tjenesten for hele befolkningen. Livslangt 
perspektiv er et stikkord.  
 
Forslaget om og innretningen av offentlig finansiert og driftet nettbasert karriereveiledning, 
såkalt e-veiledning.  
Rf-N støtter dette. Vi ber imidlertid utvalget ta hensyn til følgende: 

- E-veiledning skal i skolen være et supplement til personlig veiledning. Vi mener det er 
avgjørende at alle elever i grunn- og videregående skole fortsatt skal ha en rett til 
profesjonell og personlig karriereveiledning,. Jfr. forskriftene i opplæringsloven § 22. Vi 
ønsker ikke et system som f.eks Danmark, der elever som kalles "utdanningsparate" ikke 
skal kunne få personlig veiledning. Retten til karriereveiledning må gjelde alle, og det må 
settes av tid og ressurser til denne tjenesten i skolen. 

- Det må være bred variasjon i de ansattes kompetanse for å ivareta de ulike  
målgruppene. 

 
Nettstedets innretning og innhold – herunder delingen mellom informasjon og 
selvhjelpsressurser.  

- Rf-N ønsker at hele tjenesten med informasjon, selvhjelpsressurser og e-veiledning 
knyttes til utdanning.no. Siden tjenesten skal dekke hele befolkningen, kan det vurderes 
å endre navn på tjenesten. Det må også være et visuelt godt nettsted, særlig med 
tanke på dårlige lesere. 
 

 
 
Grenseflatene mellom den anbefalte løsningen og andre aktørers tilbud, herunder nav.no.  

- Rf-N mener at tjenesten primært bør inneholde stoff knytta til utdanning, samt gi god og 
bred informasjon om arbeidslivet. For mer spesialisert informasjon må nettsidene kunne 
"sluse" informasjonssøkere videre til eksempelvis nav.no, vilbli.no og ansa.no. 

 



 
De organisatoriske og forvaltningsmessige anbefalingene.  

- Rf-N mener det er viktig at Kunnskapsdepartementet står som "eier" av nettjenesten. Det 
sikrer trygg økonomisk drift, og nettsidene vil til enhver tid være oppdaterte og korrekte. 

- Rf-N har et utmerket samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. Vi opplever 
dem lydhøre og innovative i utviklingen av nettportalen utdanning.no. Vi mener 
utdanning.no skal stå for utviklingen av den nye nettportalen. 
 

 Generelle synspunkter. 

Rf-N ser karriereveiledning som en prosess, i et livslangt perspektiv. Et flertall av våre 
medlemmer jobber i grunn- og videregående skole. Derfor er vi spesielt opptatt av at 

- Tilgangen til karriereveiledning skal være nedfelt i skolens planer. 
- Kompetansen til karriereveiledere i skolen bør økes, og et minimum antall 

studiepoeng innen veiledning forskriftsfestes. 
- Etter- og videreutdanning for karriereveiledere i skolen må sikres. 
- Felles tilsettingsregler for rådgivere. 
- Felles arbeidsinstruks som sikrer rådgiverne tid til deres kjerneoppgaver, dvs 

veiledning for elever, individuelt, i grupper og i klassene. 
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På vegne av landsstyret i Rådgiverforum Norge. 
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