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Høring av endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen 
– Skolelederforbundets høringssvar 
 
Skolelederforbundet er i all hovedsak enig i forslaget til endring i opplæringsloven, men med 
følgende kommentarer: 
 
Lovforslaget viser en styrking og tydeliggjøring av fylkeskommunens rolle som skoleeier og 
samfunnsutvikler, i tråd med i regionreformen. Dette innebærer en klar forventning om at 
fylkeskommunen tar en tydeligere rolle i Kompetansereformen.  
 
Den utvidede samfunnsutviklerrollen for fylkeskommunene innebærer et ganske stort meransvar for 
å løse til dels komplekse utfordringer på kompetanseområdet. Lovforslaget er en viktig tydeliggjøring 
av dette. Behovet for å ivareta framtidas kompetansebehov og det økende kravet om en kontinuerlig 
kvalifisering av arbeidskraften er svært stor. Karriereveiledning er et verktøy for å øke 
konkurranseevne og møte framtidas endrede kompetansebehov. God karriereveiledning og gode 
strukturer for gjennomføring av karriereveiledningen står derfor veldig sentralt.  
 
Lovforslaget vil antakeligvis kreve en gjennomgang av dagens organisering og prioriteringer, og en 
analyse av framtidig organisering og prioritering av voksnes læring, og hvordan dette vil påvirke 
porteføljen med hensyn til volum/kapasitetsproblematikk. Man har pt ikke full oversikt over 
oppgaveoverføring fra stat til fylkeskommune, men det er sannsynlig at man kan forvente at det 
kommer enda flere endringer i opplæringsloven.  
 
Det blir derfor viktig å sikre et likeverdig tilbud i alle fylker og nasjonalt. Fylkeskommunens totale 
budsjettsituasjon vil høyst sannsynlig legge premisser for prioritering av oppgaver. Nye lovpålagte 
oppgaver fordrer derfor at fylkeskommunene får styrket sine rammer tilsvarende.  
 
Det bør presiseres en forventning til fylkeskommunene om at alle innbyggere i fylket skal ha et 

likeverdig tilbud til karriereveiledning. 'Det bør også presiseres tydeligere at det skal være et 

samarbeid med videregående skoler og rådgivertjenesten på disse skolene. Dette med bakgrunn i at 

det er videregående opplæring som dette dreier seg om. Det er også mye gevinster å hente på å se 

dette mer samlet. 

 

 

Med vennlig hilsen 
  
Stig Johannessen 

Forbundsleder 
  
  

      


