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STYRIUNG AV RÅDGIVING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SPESIELT RETTET MOT
UNGDOMSTRINNET HØSTEN 2007

Stortinget har vedtatt å styrke ressursene til rådgivning i skolen med til sammen
femten mill. kroner, jf. Innst. S. nr. 230 (2006-2007). Av dette er elleve mill, kroner lagt
inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2007. I merknaden fra komiteen heter det:

"F l e i r t a l e t foreslår vidare at ei styrking av rådgiving i vidaregåande
opplæring spesielt retta mot ungdomstrinnet skal erstatte styrkinga i
rådgivingstenesta på ungdomstrinnet på 11,0 mill. kroner slik det er foreslått i
Revidert nasjonalbudsjett 2007."

Kunnskapsdepartementet viser til at karriereveiledning på tvers av aldersgrupper er
viktig. Mange elever går ut av grunnskolen uten tilstrekkelige kunnskaper om
videregående opplæring, jf. Stmeld.nr. 16 (2006-2007). Riktig valg av
utdanningsprogram er viktig for at den enkelte elev skal få en god start i videregående
opplæring.

Stortingets intensjon med å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med elleve mill.
kroner er å styrke det forebyggende arbeidet med å forhindre omvalg og frafall ved at
fylkeskommunene bidrar til å øke kvaliteten på rådgivning og karriereveiledning rettet
mot ungdomsskoleelever. Et godt samarbeid mellom fylkeskommunene og
kommunene når det gjelder rådgiving vil derfor være til fordel for fylkeskommunene
som skoleeier og ansvarlig for videregående opplæring.
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Kunnskapsdepartementet har i St.meld.nr.16 (2006-2007) varslet endringer i forskriften
til opplæringslovens bestemmelser om rådgiving i skolen. Departementet vil komme
tilbake til dette.

Vi viser for  øvrig til  Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007
Revidert beregningsteknisk dokumentasjon (Revidert grønt hefte), og til  rundskriv H-08/07,
Kommuneproposisjonen 2008 og revidert nasjonalbudsjett 2007 fra Kommunal- og
regionaldepartementet.
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