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Høring – forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har gjennom en årrekke vært pådriver for å 

styrke norsk karriereveiledning. Derfor støtter NHO Kunnskapsdepartementets 

forslag om å opprette en nasjonal enhet som skal koordinere tjenestetilbudet. 

 

NHO har behandlet forslaget og har følgende kommentarer: 

 

Mandat og oppgaver 

NHO mener det er stort behov for en nasjonal enhet for karriereveiledning. Det er 

nødvendig med en samordning og styring av karriereveiledningsarbeidet som til nå 

har vært fragmentert og uten kvalitetssikring. 

Mandatet for arbeidet dekker all karriereveiledning gjennom utdanning og arbeidsliv, 

noe som utgjør en stor organisatorisk utfordring. Den nasjonale enheten må derfor 

bidra til hevet veilederkompetanse. Dette forutsetter god kjennskap til arbeidslivet og 

det kompetansebehovet arbeids- og næringslivet  har. 

 

 

Organisering og styring 

Det er viktig å bemanne og utstyre enheten slik at den raskt kan få betydning og 

integritet i sitt virke overfor regionale og lokale ansvarlige myndigheter. For å oppnå 

dette, er det nødvendig at den nasjonale enheten bemannes med arbeids- og 

næringslivskompetanse. 

En organisatorisk plassering mellom to departementer og tre direktorater er ikke 

optimalt.  

 

Fra å være nasjonalt senter for læring i arbeidslivet har Kunnskapsdepartementet 

signalisert videreutvikling av Vox som nasjonalt kompetansepolitisk fagorgan med 

koordineringsoppgaver innenfor dette politikkområdet.  

Vox spiller også en viktig rolle i utviklingen av et system for 

realkompetansevurdering. I tillegg har KD varslet utviklingen av et system for 

analyse og formidling av kunnskap om arbeidslivets kompetansebehov. Det er grunn 

til å tro at Vox vil bli vurdert som en sentral aktør i dette arbeidet. 

NHO støtter på dette grunnlaget plasseringen av den nasjonale enheten i Vox. 
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Dersom det skal være sammenheng i argumentasjonen for en koordinerende enhet, 

må tilskudd til partnerskapene for karriereveiledning kanaliseres gjennom enheten. 

 

NHO mener at den nasjonale enheten bør ha god kontakt med de sentrale partene i 

arbeids- og næringslivet. Et kontaktdialogforum slik Vox-rapporten skisserer, virker 

for omfattende og lite egnet som konstruktiv samarbeidspartner for den nasjonale 

enheten. Et mindre ressursnettverk i form av en nasjonal referansegruppe vil kunne 

fungere bedre. 

For å bidra til erfaringsoverføring og til å styrke aktørenes kompetanse, bør enheten 

jevnlig arrangere målrettede fagseminarer regionalt og nasjonalt. 

 

NHO regner med det bare er en forglemmelse at fagskolenivået er utelatt fra den 

skjematiske fremstillingen av organiseringen av karriereveiledningsfeltet i Vox-

rapporten.  

 

 

 

Vennlig hilsen 
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