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 Høringsbrev - Karriereveiledningsutvalgets delrapport 
 Karriereveiledning i en digital verden  
 
Høringssvar fra vestfold fylkeskommune 

Delrapporten Karriereveiledning i en digital verden er grundig og god. 
 
Forslaget om at nettstedet skal ha en bred målgruppe: 

Forslaget om at nettstedet skal ha en bred målgruppe støttes. Det er svært viktig og riktig. Det er ulik 
organisering av karriereveiledning i fylkene og behov for tjenesten er ulik. En offentlig kvalitetssikret 
nett-tjeneste i karriereveiledning vil kunne gi et mer likeverdig tilbud. Det er viktig for hele 
befolkningen generelt, og spesielt for de som av ulike grunner strever med fysisk oppmøte på 
karrieresentrene.  
 
 
Forslag om og innretningen av offentlig finansiert og driftet nettbasert karriereveiledning, 
såkalt e- læring: 
Vedrørende forslaget om innretningen av offentlig finansiert og driftet nettbasert karriereveiledning, 
såkalt e- veiledning støttes utvalgets anbefalinger, modell 2B. Det vises en satsning på feltet, som vi 
mener er nødvendig for å imøtekomme de behovene samfunnet har i dag og i framtiden, i forhold til 
livslang karriereveiledning. Behovet for en slik nett-tjeneste tror vi vil bli økende og mer nødvendig 
etter hvert som flere får økende ferdigheter og kunnskap om tjenester på nett.   
En del av de som oppsøker rådgivere og karriereveiledere i dag, kan få svar på sine spørsmål via 
nettet. Det kan frigjøre nødvendig tid for rådgivere og karriereveiledere i møte med de som trenger 
«ansikt – til ansikt» veiledning.  
 
 
Nettstedets innretning og innhold-herunder deling mellom informasjon og 
selvhjelpsressurser: 
Et offentlig finansiert og driftet nettsted vil sikre lik kvalitet for hele befolkningen. Prinsippet om «en 
dør inn» - er også svært viktig. Innholdet med de tre innholdskomponenter (informasjon-
selvhjelpsressurser og e- veiledningen) gir nettstedet det mangfoldet karriereveiledningen skal ha. 
Tilbudet bør være så godt at de som fysisk ikke kan møte til «ansikt-til ansikt» veiledning kan få 
kvalitetssikrede svar via nettstedet og e-veiledningen. 
 
Forslag om at nettsted og e- veiledningstjenesten utvikles og driftes i et tett samspill er svært bra. 
Tekniske løsninger, design og faglig innhold i samspill mener vi vil gir de fordelene rapporten nevner; 
økt kvalitet i den digitale karriereveiledningen.  
 
Grenseflatene mellom den anbefalte løsningen og andre aktørers tilbud, herunder nav.no: 

Når det gjelder samarbeidsflater og grensedragninger mellom den anbefalte løsningen og andre 
aktørers tilbud, så er det viktig at der andre aktører skal ha hovedansvar for nettsiden, nav.no og 
vilbli.no, så bør det være et samarbeid med karriereveiledningens nettside, for få en god helhet og 
sammenheng. Det er viktig at disse nettsidene også blir så gode og brukervennlige at de er tilpasset 
den brede målgruppa; hele befolkningen. 
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De organisatoriske og forvaltningsmessige anbefalingene: 

De organisatoriske og forvaltningsmessige anbefalinger støttes. Forvaltningsstrukturen har involvert 
de nødvendige aktører for å kvalitetssikre oppstart og videreutvikling av nettstedet.  
 
Vi mener spesielt at de fylkesvise partnerskapene er en viktig ressurs. Siden oppstarten av 
partnerskapsmodellene i fylkene, er det utviklet en solid kompetanse i aktuelle fagmiljøer i og med 
modellen har involvert mange ulike aktører.  
Samhandling med fylkeskommunen er nødvendig fordi fylkeskommunen har rollen som en regional 
utviklingsaktør og skal ivareta regionale hensyn. Fylkeskommunen har også i oppdrag å lede 
partnerskapet og er eiere av vilbli.no. 
 
Når det gjelder fordelingen mellom antall veiledere som sitter i Tromsø, og resten av landet mener vi 
staben i Tromsø må være så stor at det blir et solid kompetansemiljø blant annet på rådgivning i 
grunnutdanningen, karriereveiledning og sosialpedagogisk kompetanse. For ivareta et godt oppdatert 
og lærende kompetansemiljø, må staben ikke bli for liten.  
 
Vi tror også det er viktig med deltidsansatte i hvert fylke for å bringe lokalkunnskap inn til det sentrale 
kompetansemiljøet, men også bringe kompetanse til lokalmiljøet. Slik blir det samhandling og 
utvikling begge veier. 
 
Fylkeskommunes partnerskap bør avgjøre plasseringen til den/de lokale e-veilederen.  
 
Det digitale møterommet for veilederne vil kunne bidra til kompetanseutvikling til sentralstaben og 
lokalmiljøet, som vil komme hele karriereveiledningen/rådgivningen til nytte. 
Spesielt bra er at også karriereveiledere/rådgivere i grunnutdanningen, lærere og 
opplæringstilbydere i de ulike sektorene kan konsultere e-veilederne. Alle aktører på et felles offentlig 
nettsted gir godt grunnlag for felles forståelse, samhandling og kunnskapsdeling.  
 
 
Lykke til i det videre arbeid! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kjell Håkon Andersen Else Beate Husby 
assisterende utdanningsdirektør rådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
  
 

 


