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Kommentarer til forslag om opprettelse av nasjonal enhet for 
karriereveiledning 
 
ANSA har 8 300 medlemmer i over 90 land og ved over 1 200 studiesteder. ANSA driver nasjonalt 
informasjonssenter for utdanning i utlandet. Infosenteret betjener årlig rundt 10 000 henvendelser 
om studiemuligheter i utlandet. Over 1 000 av disse henvendelsene er fulgt opp med personlig 
veiledningstime. Infosenteret står for flere årlige publikasjoner om utdanning i utlandet. I løpet av 
det neste året vil infosenteret på landsbasis drive opplæring av skolerådgivere i veiledning om 
utdanning i utlandet. 
 
ANSA viser til høringsbrev datert 24. juni 2009 og takker for muligheten til å komme med 
høringsuttalelse til forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning. 
 
ANSA vil oppsummert komme med følgende bemerkninger: 
 

1. Det er et klart behov for opprettelse av en nasjonal enhet for karriereveiledning som vil 
fremme et koordinert nettverk av karriereveiledere og ivareta faglig spisskompetanse. 
 

2. Den organisatoriske plasseringen av enheten under VOX virker fornuftig. 
 

3. Det er et klart behov for et kontaktdialogforum hvor interessenter og 
kompetanseinnehavere innen karriereveiledning vil bli rådført og informert av den 
nasjonale enheten. 

 
Begrunnelse av bemerkninger: 
 

1. Karriereveiledning er et felt som er for omfattende og kompetansekrevende til at den 
enkelte skolerådgiver eller karriereveileder kan ha oversikt alene. Det å veilede unge 
mennesker i deres valg av utdanning og yrke er en felles oppgave for skoler, høgskoler, 
universiteter og informasjons- og karrieresentra, men det er i dag utilstrekkelig 
kommunikasjon mellom disse institusjonene. I tillegg har flere av institusjonene mangelfull 
kunnskap om utdannings- og karrieremuligheter i og utenfor Norge. Et nasjonalt fagorgan 
med overblikk over hele veiledningsfeltet vil kunne samkjøre karriereveiledning på 
nasjonalt plan og trekke inn nødvendig og relevant spisskompetanse i det overordnete 
arbeidet. Fagorganet vil i samarbeid med spesialiserte aktører kunne være en 
kvalitetsutvikler av veiledningstilbudet over hele landet gjennom opplæring av 
skolerådgivere, studieveiledere og karriereveiledere. Det nasjonale fagorganet vil med 
dette også kunne være viktig for utviklingen av en fremtidsrettet karriereveiledning som er 
tilpasset de internasjonale aspektene ved morgendagens utdanninger og yrker.  
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2. VOX har kompetanse innen kunnskapsutvikling og operer på nasjonalt plan. En nasjonal 
enhet for karriereveiledning under VOX må imidlertid også involvere andre nasjonale 
aktører som kan bidra kompetanse som VOX selv ikke har. 
 

3. Relevante etater, aktører og organisasjoner bør få anledning til å komme med innspill til 
det nasjonale veiledningsarbeidet, og opprettelse av et kontaktdialogforum med bred 
deltakelse fra utdanning og arbeidsliv vil derfor være hensiktsmessig. Et slikt forum vil 
kunne komme med konstruktive innspill og sikre kommunikasjonsflyt mellom de involverte 
institusjonene og partene på forskjellige nivåer. Det er imidlertid viktig at aktører som har et 
nasjonalt oppdrag eller virkefelt og aktuell spisskompetanse, får en klarere posisjon som 
nasjonale ressurssentra i karriereveiledningsstrukturen utover deltakelse i et slikt forum. 
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