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HØRINGSSVAR - DELRAPPORT OM KARRIEREVEILEDNING I EN DIGITAL 

VERDEN 

 

Innledning 

Troms fylkeskommune mener det er et behov for å styrke karriereveiledningstjenesten, og 

forslagene i utvalget sin delrapport er et positivt bidrag til det.  

I dag opplever Norge og resten av Europa en høy innvandring. Arbeidsmarkedet i Norge er av 

ulike årsaker strammere enn på flere år.  Behovet for god karriereveiledning av nyankomne og 

den økende gruppen av arbeidsledige, er derfor stor. Utvikling av en god digital tjeneste for 

begge målgruppene blir viktig. 

 

Forslaget om at nettstedet skal ha en bred målgruppe  
Troms fylkeskommune mener dette er helt riktig. Skal vi få til et helhetlig, livslangt og 

nasjonalt karriereveiledningssystem, må det favne alle aktuelle grupper; elever, studenter og 

voksne. Digital karriereveiledning vil øke mulighetene for og tilgangen til karriereveiledning. 

 

 

Forslaget om og innretningen av offentlig finansiert og driftet nettbasert 

karriereveiledning, såkalt e-veiledning.  
Den digitale delen av et nasjonalt karriereveiledningssystem må være offentlig finansiert og 

driftet. Det sikrer langsiktighet. Troms fylkeskommune mener Senter for IKT i utdanningen i 

Tromsø må få tilført tilstrekkelige ressurser til å videreutvikle det gode utgangspunktet 

senteret har for å drifte det sentrale nettstedet og e-veiledningstjenesten.  

 

 

Nettstedets innretning og innhold – herunder delingen mellom informasjon og 

selvhjelpsressurser  
Troms fylkeskommune mener utvalget skisserer et godt utgangspunkt for et fungerende 

nasjonalt system hvor e-veiledning blir fundamentet. Mange elever, studenter og voksne vil få 

den hjelpen de trenger gjennom denne selvhjelpsmuligheten. Dermed kan verdifull tid og 

ressurser frigjøres til dem som har behov for ytterligere veiledning i form av direkte kontakt 

og personlig samtale med profesjonelt utdannet personell tilknyttet et lokalt 

karriereveiledningssenter.  

I rapporten definerer utvalget e-veiledning som "… et begrep som benyttes i denne 

delrapporten for å beskrive veiledning som foregår via telefon, chat, e-post, sms eller andre 

plattformer, men ikke ansikt-til-ansikt." I den forbindelse vil vi påpeke at dagens teknologi 
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allerede gir store deler av befolkning tilgang til digitale tjenester som gir nettopp gir ansikt-til-

ansikt kommunikasjon. Eksempler på dette er Skype, Facetime og Google Hangout som 

benyttes i stadig større grad.  

Med tanke på at utvalget skal bidra med anbefalinger for mange år fram i tid, er det stor grunn 

til å tro at digitale ansikt-til-ansikt kanaler etterhvert vil bli like vanlig som bruk av telefon. 

Dialog som inkluderer både tale og video gir kommunikasjonen en merverdi som kan bidra til 

å øke kvaliteten på veiledningen. For mange vil den også være en fullgod erstatning for et 

fysisk ansikt-til-ansikt møte, og vil dermed også kunne spare dem for ekstra tid og ressurser 

til transport.  

Troms fylkeskommune vil derfor anbefale at digitale tjenester som gir ansikt-til-ansikt 

kontakt inkluderes i begrepet e-veiledning, og at utvalget ser nærmere inn i de mulighetene 

dette gir til å øke kvaliteten og tilgjengeligheten til karriereveiledningen.  

 

 

Grenseflatene mellom den anbefalte løsningen og andre aktørers tilbud, herunder 

nav.no  
Troms fylkeskommune er enig i at utdanning.no hos Senter for IKT i utdanningen bør være 

den nasjonale utvikler og drifter av det nasjonale nettstedet, med hovedsete i Tromsø. De har 

bygget opp informasjonsteknologisk kompetanse og høstet erfaringer gjennom sin e-

veiledningspilot. 

 

Vi mener imidlertid at det er viktig at det ikke bygges opp parallelle fagmiljøer, men at det 

også satses videre på de fylkesvise karrieresentrene som ressurs- og kompetansesenter innen 

karriereveiledningsfeltet. Det er i dag bygd opp solide fagmiljøer i fylkene. Senter for IKT i 

utdanningen må ha kompetanse innen karriereveiledningsfeltet, men de fylkesvise 

karrieresentrene bør videreutvikles til kunnskapssenter innen karriereveiledningsfeltet, også 

innen e-veiledning. Senter for IKT i utdanning må ha kompetanse innen teknikk og 

kommunikasjon, mens karriereveiledningsfeltets kompetansemiljø kan knyttes til 

karrieresentrene. 

 

Ekspertutvalget foreslår at nettstedet og e-veiledningstjenesten skal være en integrert del et 

samlet karriereveiledningstilbud. E-veiledningen skal utfylle og ikke erstatte dagens 

karriereveiledningstilbud.  Ved å knytte e-veilederne i fylkene til karrieresentrene vil en gå i 

riktig retning for å skape en helhetlig og koordinert tjeneste. 

 

 

De organisatoriske og forvaltningsmessige anbefalingene  
Kunnskapsdepartementet som eier vil kunne bety at området karriereveiledning får en bedre 

forankring inn i den nasjonale kompetansepolitikken.  

Hovedtyngden av veilederne bør vurderes ansatt i fylkene og være tilknyttet de fylkesvise 

karrieresentrene.  Som ansatt i karrieresentrene vil veilederne daglig være en del av et 

profesjonelt karriereveiledningsmiljø. Karrieresenteret har også tilgang til fagmiljøene i 

partnerskapets basisorganisasjoner, som består av faglig spisskompetanse fra begge skoleslag, 

NAV, attføringsbedrifter, fylkesmann, universitet- og høgskolesektoren. Ved å ha ansatte i 

karrieresenteret som arbeider deltid som e-veiledere, vil det kunne skapes positive 

synergieffekter innen fylkene. Gjennom utøvelse av e-veiledning vil e-veilederne opparbeide 

seg ny kompetanse som kan brukes til kompetansebygging for andre veiledere i fylket. 

Dersom e-veilederne er ansatte i de fylkesvise karrieresenterne vil dette automatisk ivaretas 

da sentrenes oppdrag nettopp er fagutvikling og kompetansebygging for andre 

karriereveiledere. Kunnskapsdepartementets retningslinjer for partnerskap krever blant annet 

at fylkene har etablert karrieresenter som bidrar til kompetanseutvikling innen fagfeltet. 
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Vi ser at utvalget mener det bør kunne legges sentrale føringer på forvaltningen av en såkalt 

distribuert modell for e-veiledning. Troms fylkeskommune støtter dette og mener det er en 

forutsetning for å få bygget et nasjonalt system. 

 

Fylkeskommunenes rolle 

Fylkeskommunene v/ fylkesopplæringssjefene har i dag oppdraget å lede de fylkesvise 

partnerskapene. Fylkeskommunene har videre eierskapet av nettstedet vilbli.no. 

Fylkeskommunene har pr i dag en rolle i forhold til alle målgruppene, samt føringer om å 

være en regional utviklingsaktør. Samhandling med fylkeskommunen vil derfor være sentralt 

for å ivareta regionale hensyn. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Sedolf Slettli 

Fylkesutdanningssjef Sture Flaaten 

 Spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 


