
 

  

 
 
 
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (KD)  
Postboks 8119 Dep. 
0032 Oslo 
  
 

 
 
Deres ref: 200701616 

Oslo, 1.september 2009  
Vår ref: Inger Lise Blyverket / DOK-2009-02410 

 

 

 

HØRING - FORSLAG OM OPPRETTELSE AV NASJONAL ENHET FOR 
KARRIEREVEILEDNING 

 

Det vises til høringsbrev av 24.06.09 der Kunnskapsdepartementet i samarbeid med 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring forslag basert på 

utredningsarbeidet utført av VOX: Rapporten ”Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning”. 

HSH er arbeidsgiverorganisasjonen for tjenesteytende sektor og organiserer om lag 13 000 

bedrifter innenfor en lang rekke bransjer og næringer. 

 

Våre synspunkter kan sammenfattes på følgende måte: 

 

 HSH støtter opprettelsen av en nasjonal enhet for karriereveiledning 

 

 HSH understreker pådriver- og veilederrollen for en slik enhet, både overfor 

lokale og regionale og aktører og overfor ansvarlige myndigheter 
 

 HSH mener det nasjonale arbeidet må støtte opp under det lokale arbeidet, både 

i skolen og ved karriereveiledningssentre, og at samarbeid mellom skole og 

arbeidsliv på alle nivå er det viktigste grunnlaget for god karriereveiledning 

 

 HSH støtter at enheten legges til VOX under forutsetning av at det tilføres ny 

kompetanse, blant annet fra næringslivet 
 

 HSH støtter opprettelsen av et nasjonalt forum, men er uenig i forslag til 

sammensetning slik det framkommer i rapporten og mener at arbeidslivets parter 

må være representert i sin bredde 

 

 HSH mener for øvrig at samarbeid mellom skole og arbeidsliv i hele skoleløpet er 

bærebjelken i god karriereveiledning, og gir elever muligheter til å stifte 

bekjentskap med ulike yrker og bransjer som en integrert del av opplæringen 
 

 HSH mener entreprenørskap i utdanning fordrer utstrakt samarbeid med 

arbeidslivet og vil styrke elevers kunnskap om egne sterke sider og hvilke 

karrieremuligheter som finnes 
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Mandat og oppgaver: 

 

HSH støtter opprettelsen av en nasjonal enhet for karriereveiledning og mener det er 

behov for nasjonal koordinering og kunnskapsutvikling innenfor et felt som er i sterk 

utvikling, men der det fremdeles er et stort potensial for samordning mellom ulike aktører 

regionalt og nasjonalt.  

 

HSH understreker at pådriver og veilederrollen er helt sentral, både overfor lokale og 

regionale aktører og overfor ansvarlige myndigheter innenfor utdanning, arbeidsmarked og 

integrering. Behov for kunnskapsutvikling, spredning av gode eksempler og utvikling av 

kvalitetssikringsverktøy er viktige oppgaver. 

 

Imidlertid er det i skolen og på karrieresentre at det operative arbeidet foregår, og dette 

arbeidet må sikres ressurser for videre utvikling og profesjonalisering. 

 

HSH er opptatt av at samarbeid mellom skole og arbeidsliv er bærebjelken i god 

karriereveiledning, og at slik veiledning fungerer best når elevene gjør seg egne erfaringer 

med fag og yrker. En profesjonalisert karriereveiledning må ses i sammenheng med 

undervisningsmetoder og – praksis som på ulike måter integrerer arbeids- og næringsliv i 

skolehverdagen.  

 

Rådgivning og karriereveiledning må styrkes gjennom nasjonale krav til kompetanse og 

økning i skolenes rådgivningsressurs. Regionale karriereveiledningssentra gir muligheter 

for å nå alle innbyggere uansett alder og bakgrunn, samtidig som det åpner for større grad 

av involvering fra bedrifter og organisasjoner. HSH vil understreke at det både på 

regionalt og nasjonalt nivå er behov for å styrke kompetansen slik at også eldre 

arbeidstakere blir ivaretatt innenfor perspektivet av livslang læring. 

 

Regionale karriereveiledningssentra kan medvirke til at utdanningstilbud og 

næringsutvikling ses i sammenheng, og bedriftene kan spille en mer aktiv rolle i 

utdannings- og yrkesveiledningen. Et nasjonalt senter for karriereveiledning bør  være 

idébank og  spredningsorgan. Det vil ha en særlig rolle i å veilede skoleeiere og skoler, 

tilby skolering, initiere forsøk og iverksette strategier for å bidra til rådgivning av høy 

kvalitet. 

 

Organisering og styring: 

 

HSH konstaterer at det foreslås å legge den nasjonale enheten for karriereveiledning til 

VOX og støtter det. Imidlertid er det en forutsetning at VOX tilføres ny kompetanse, blant 

annet fra næringslivet, slik at det nasjonale arbeidet har bred forankring og enheten er i 

stand til å kommunisere godt med de ulike delene av samfunnslivet. 

 

HSH merker seg forslaget om at det skal opprettes et kontakt- og dialogforum for å sikre 

god kontakt med aktuelle parter og interessenter, og forumet gjenfinnes også i 

organisasjonsmodellen. Vi støtter opprettelsen av et slikt forum men har innvendinger 

mot den sammensetningen som foreslås i rapporten. Regjeringen har nylig også foreslått 

et nasjonalt kompetanseforum som skal vurdere overordnete kompetansebehov i 

befolkningen (St.meld.nr.44 (2008-2009)). Når det i samme stortingsmelding foreslås å 

fornye samfunnskontrakten når det gjelder fag- og yrkesopplæring og forpliktelsen til å 

opprette læreplasser, synes vi det er merkelig at det i denne rapporten foreslås en modell 

der arbeidslivets parter ikke er representert i sin bredde. HSH organiserer tjenesteytende 

næringer der veksten i norsk næringsliv nå og framover foregår, og der behovet for 

kompetanse på ulike nivå vil øke i årene som kommer. HSH oppfordrer departementet til 
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å vurdere sammensetningen av et slikt forum blant annet på denne bakgrunn for å sikre 

bred forankring av arbeidet med utdannings- og karriereveiledning. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

HSH 

 

 

Harald Jachwitz Andersen     Inger Lise Blyverket 
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