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Høgskolen 1 Akershus - Høring om forslag til opprettelse av nasjonal enhet for
karriereveiledning  -  ettersendelse UH-sektoren

Høgskolen i Akershus (HiAk) viser til brev av 24.08.09 fra Kunnskapsdepartementet om
forslag til opprettelse av nasj onal enhet for karriereveiledning. Det vises også til brev av
10.07.09 fra UHR vedlagt høringen fra Kunnskapsdepartementet datert 24.06.09 av rapport
fra Vox.

Rapporten fra Vox og høringsbrev av 24.06.09 ble sendt ut til aktuelle fagavdelinger og
seksjoner. Vi mottok en høringsuttalelse.

KD ber om tilbakemelding på følgende:

• Behovet for en nasjonal enhet som skal legge til rette for kunnskaps- og kvalitetsutvikling og et styrket
samarbeid mellom impliserte parter.

Det synes fornuftig å få opprettet en slik nasjonal enhet, da dagens karriererveiledning er fragmentert
og mangler helhetlig perspektiv på tvers av sektorene. Forslaget ønskes velkommen.

• Den organisatoriske plasseringen.

Både Vox og KD foreslår å legge den evt. nye enheten til Vox. En slikt forslag forutsetter at det først
må gjøres en evaluering og vurdering av hvilke oppgaver VOX som framtidig organ skal ha.
Den organisatoriske enhetens plassering bør derfor avventes.

• Behovet for et kontakt- og dialogforum.

Forslag om å opprette et slik forum synes fornuftig.

HiAk mener at det bør vurderes om portalen utdanning.no pr i dag fungerer som en nasjonal
fellesportal for utdanning, karriere og læring. Portalen bør evalueres/vurderes sammen med
opprettingen av en nasjonal enhet for karriereveiledning.
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