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Høgskolen i Oslo (Hi0) viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 24.08.2009 med rapport
fra Vox med forslag om å opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning.
Kunnskapsdepartementet ber om høringsinstansenes vurdering av behovet for opprettelse av en
slik enhet, samt høringsinstansenes syn på den organisatoriske plasseringen i forslaget.

Behov for en nasjonal enhet for karriereveiledning
Hi0 støtter konklusjonen om at det er et nasjonalt behov for bedre koordinering av
karriereveiledning, og oppgavene og mandatet for en nasjonal enhet for karriereveiledning som
definert i VOX' rapport.

Hi0 vil påpeke at VOX' rapport er mangelfull når det gjelder begrepsavklaring og definisjon av
karriereveiledning. Rapporten viser i for liten grad sammenhengene mellom karriereveiledning
og studieveiledning og avgrensingen mellom disse. Hi0 kunne ønsket et sterkere fokus på
karriereveiledning i høyere utdanning i beslutningsgrunnlaget for etablering av den nye enheten.

Behov for et nasjonalt forum for karriereveiledning
Hi0 mener navnet på det nasjonale forumet som er foreslått etablert bør være "Nasjonalt
forum for karriereveiledning" og støtter opprettelsen av et slikt forum.

Det er viktig at alle berørte parter inkluderes i forumet, og at det spesifiseres hvordanUH-
sektoren skal være representert. Det kan være fare for at enhetens fokus for ensidig rettes mot
de fylkesvise partnerskapene. Dette kan gå på bekostning av fokus på andre viktige aktører i
feltet, blant annet karriereveiledningstilbudet i høyere utdanning. Hi0 mener derfor at det er
svært viktig at UH-sektoren er representert. Hi0 støtter at forumet bør ha en representant for
Forum for karriereservice i høyere utdanning.

Organisering av en nasjonal enhet for karriereveiledning
Hi0 støtter ikke uten videre tilrådingen om å legge den nasjonale enheten til VOX fordi det kan
være tvil om VOX har den rette kompetansen til å ivareta en nasjonal sektorovergripende enhet
for karriereveiledning der også høyere utdanning inngår.
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Ellers er vi kjent med innholdet i høringsuttalelsene til Universitets- og høgskolerådet og Forum
for karriereservice i høyere utdanning og Hi0 støtter de synspunkter som der kommer fram.

Med hilsen

Sissel Østberg
rektor su v Frøys s

høgskoledirektør
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