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Høring - forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning 

Kunnskapsdepartementets forslag bygger på rapporten ”Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning” 
levert av Vox i juni 2009, og som er et tiltak av oppfølging av St. meld. nr 16 (2006-2007).

Buskerud fylkeskommune( BFK) støtter initiativet til at det ble satt ned en gruppe som skulle se på 
behovet for å opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning, men reagerer på at det ikke var 
noen med i referansegruppa som representerte fylkeskommunene. Vi er kjent med at noen tilfeldige 
personer som var på en konferanse i Trondheim, ble plukket ut for å delta i arbeidet. Disse 
enkeltpersonene kan ikke sies å representere fylkene eller skoleeiernivået. Flere av dem 
representerte karrieresentrene og/eller Partnerskap for karriereveiledning, noe som slett ikke er 
etablert i alle fylker. Vi synes det var en mangel at fylkene ikke var reelt representert i arbeidet med 
rapporten. Rapporten bærer også preg av mangel på kompetanse om organiseringen, 
arbeidsoppgaver og samarbeid innen karriereveiledningen i grunnutdanningen i de siste årene. 
Likeledes får ikke rapporten fram det behovet skolene og skoleeier har for et en nasjonal enhet for 
karriereveiledning.  

Behovet for en nasjonal enhet
I flere rapporter, innstillinger og meldinger de siste årene har det blitt konkludert med at yrkes-
og utdanningsrådgivningen (karriereveiledningen) i Norge må styrkes En nasjonal enhet for 
karriereveiledning, kan være en riktig vei å gå, men da må det være organisert slik at arbeidet 
kan nå behovene som er i det operative feltet.

For det kommunale og fylkeskommunale nivået som i sterkest grad har hatt fokus på  
rådgivingen i skolen, blir det en viktig avklaring hvordan departement og direktorat skal 
organiserer sitt ansvarsforhold og oppgaver i forhold til den nye nasjonal enheten. 
Vi ser det som nødvendig for det operative utviklingsarbeidet at det er blitt foretatt en 
tydeliggjøring av balansen mellom drift, koordinering og forvaltning og utvikling av 
karriereveiledning som et fagfelt. Fylkeskommunene som driver arbeid i forhold til utdannings-
og yrkesrådgiving i grunnutdanningen, og veiledning i forhold til realkompetansevurdering av 
voksne, må alltid forholde seg til politiske føringer som formidles gjennom departement og 
direktorat. 

Buskerud fylkeskommune ser behovet for et nasjonalt senter, men ser at behovet er størst for 
en styrking av fagfeltet, som kan omfatte både nasjonalt utviklingsarbeid, en styrking av 
kunnskapsgrunnlaget, utvikling av karriereverktøy og metoder og kompetansehevingstiltak. 
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En faglig nasjonal enhet kan bli et viktig virkemiddel i arbeidet med å styrke karriereveiledningen 
overfor både ungdom og voksne ved å legge til rette for kunnskaps- og kvalitetsutvikling og 
styrke samarbeid mellom impliserte parter.

Organisatorisk plassering i Vox
Det kan være en god modell at det nye nasjonale fagorganet blir underlagt både KD og AID. 
I rapporten utarbeidet av Vox foreslår Vox at fagorganet blir plassert hos Vox.
Målgruppen for Vox sine tilbud og aktiviteter er voksne og skal dette fagorganet være helhetlig 
og rettet mot andre målgrupper, bør det ikke være plassert hos Vox.

Det er i dag i grunnopplæringen majoriteten av ”karriereveiledere” i Norge har sin arbeidsplass. 
Verken rådgivere eller elever i grunnopplæringen er en målgrupper for Vox og vi mener Vox ikke 
har den nødvendige kunnskap om dette sentrale område av fagfeltet. 

Buskerud fylkeskommune ønsker at fagområdet skal knytte til seg relevant fagkompetansemiljø. Vi ser 
det som en styrke hvis det, som andre kompetansesenter/fagmiljøer knyttes til et universitet eller 
en høgskole. På den måten kan vi sikre en faglig høy kvalitet på tiltakene og styrke kunnskaps 
og kvalitetsutviklingen i det operative nivået. 

.Kontakt- og dialogforum
Buskerud fylkeskommune støtter forslaget om å opprette et kontakt- og dialogforum med 
representanter fra ulike interessenter. Vi ser det som helt nødvendig at skoleeier, 
rådgivingstjenesten på skolene og voksenveiledningen blir representert i forumet. 

Mandat og oppgaver
I brevet fra departementet står det at man vurdere om tilskuddet til Partnerskapene for 
karriereveiledning på fylkesnivå skal kanaliseres gjennom den nye enheten for 
karriereveiledning. Buskerud fylkeskommune, som er en av fylkeskommunene som ikke har 
opprettet ett partnerskap for karriereveiledning, mener at denne kanaliseringen av tilskudd er 
lite hensiktsmessig. Buskerud fylkeskommune vil innen skoleårets slutt ha etablert 4 
karrieresentre, som alle drives forskjellig og har ulike samarbeidspartnere i av hver regionen. I 
en region opererer fylket alene, mens det i en annen region er mange samarbeidspartnere.

Kort oppsummering
Buskerud støtter opprettelsen av en nasjonal fagenhet for karriereveiledning, men mener at det må 
ha en klar faglig vinkling og ikke være plasser inn under Vox.
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