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Høring – delrapport Karriereveiledning i en digital verden. 

 
Skolenes Landsforbund støtter utvalgets anbefaling om å velge å etablere den mest 

omfattende løsningen fra start (Alternativ 2B i fig 6.1, s 82 i rapporten), og slutter oss til 

utvalgets påstand (se utdrag fra delrapporten) om at den samfunnsøkonomiske gevinsten man 

får ved å utvide tilbudet innen karriereveiledning vil veie opp for de økte kostnadene ved 

reduksjon i frafall i videregående opplæring. 

 

Utdrag fra delrapporten; 

 
«De økonomiske nyttevirkningene av å etablere en e-veiledningstjeneste er beregnet i forhold til 

redusert feilvalg og frafall. Analyse og Strategi har beregnet besparelsene i et intervall fra 0,2 prosent 

reduksjon til 2,0 prosent reduksjon i feilvalg og frafall både for videregående opplæring og høyere 

utdanning. Beregningene viser for eksempel at en reduksjon i frafallet i videregående opplæring på 

0,2 prosent per år ville gitt en besparelse på totalt 321 millioner 2013-kroner for en periode på 20 

år.» 

 

Frafallet i videregående opplæring og høyere utdanning er høyt, og et 

karriereveiledningstilbud på nett vil være et viktig supplement for å bidra til færre feilvalg og 

dermed økt grad av gjennomføring. 

 

Skolenes landsforbund viser til at slik som karrieresentrene er lokalisert geografisk i dag, så er 

denne strukturen langt fra optimal og tjener stort sett kun de som bor i nærheten.  

Derfor er det også viktig at en ny struktur tar hensyn til alles behov for å kunne velge om 

karriereveiledningen skal være gjennom nett eller ansikt til ansikt.  

I Norge er det 32 karrieresentre hvor den fylkesvise fordelingen er svært ulik fra det å være 

ingen karrieresentre i Finnmark og til å være ni karrieresentre i Nordland. Flere fylker har 

bare ett karrieresenter. 

 

Utvalget viser spesielt til Skottlands karrierenettsted ”My World of Work” som et av de mest 

omfattende nettstedet de har sett på. Tjenesten har høy brukertilfredshet og har over 550.000 

brukere med egen konto. I tillegg er det fordelt 71 såkalte ”job-centres” hvor ansikt til ansikt- 

tjenestene tilbys. 

 



Skolenes Landsforbund støtter utvalgets innstilling om å gå inn for en modell som utvider 

kapasiteten til karrieresentrene med både flere sentre for å øke tilgjengeligheten samtidig som 

at e-veiledningstjenesten utvikles i retning mot Skottland-modellen. Vi deler også utvalgets 

kritere/anbefaling om at tjenesten må være offentlig finansiert.  

Vi mener samtidig at alle typer karrierveiledningstjenester må være offentlig eid og styrt. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 
Chris Gøran Holstad (sign) 
Forbundssekretær 
47 86 12 54 
cgh@skolenes.no 
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