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Høringsuttalelse til forslag om opprettelse av nasjonal enhet for
karriereveiledning

Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 24.06.2009 angående
forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil i hovedsak gi sitt syn på den
organisatoriske plasseringen i forslaget samt kommentere pkt 2.4 Særlige
utfordringer for innvandrere.

IMDi vil påpeke at Rapporten "Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning" mangler:

• alternative modeller til nasjonal fagenhet organisert i VOX
• alternative organisasjonsformer, for eksempel plassering i direktorat eller

andre eksisterende virksomheter som NOKUT
• problematisering av styringsutfordringene ved å legge en slik enhet

utenfor styringslinjene fra departementene og ved å dele ansvaret for
finansiering og styring på to departement

Det er behov for ytterligere utredning av ressursrammen for å vurdere hva som er
gode og realistiske løsninger. Den ene løsningen som VOX har utredet viser at egen
enhet i VOX er ett realistisk og gjennomførbart alternativ.

Pkt 2.4
IMDi stiller seg bak drøftingene og forslagene omkring særlige utfordringer for
innvandrere. Det vil være hensiktsmessig for en ny nasjonal enhet nettopp å ha et
eget fokus på den bofaste innvandrebefolkningen, arbeidsinnvandrere og utenlandsk
kompetanse uavhengig av hvem som innehar denne.
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Pkt 2. 5
IMDi vil bekrefte behovet for en koordinering for å styrke en helhetlig sammenheng
mellom politikkområdene. Innvandrere som kommer hit i voksen alder tydeliggjør
dette behovet fordi de ikke kan følge "den klassiske løypen": barneskole,
videregående skole, eventuell høyere utdanning og jobb. Dette gjelder spesielt
innvandrere med lite skolebakgrunn.

Angående kompetansebygging innen karriereveiledningsfeltet ser IMDi et stort behov
for å utvikle kompetanse innenfor flerkulturell veiledning tilpasset norske forhold
generelt og karriereveiledning spesielt. Et nasjonalt organ vil også kunne sikre at
denne kompetansen kan videreutvikles og beholdes i fylker der det ikke er en stor
innvandrerbefolkning.

Pkt 3.1
Vedrørende utrederrollen og en beskrivelse av flyten av saker mellom direktoratene
og departementene før vedtak fattes: forslaget kunne tjent på å problematisere
hvordan dette skulle koordineres for ikke å ta uforholdsmessig mye tid.

IMDi ser frem til å delta i og samarbeide med en nasjonal enhet uavhengig av hvilken
løsning som velges.
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