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VIDEREGÅENDE  OPPLÆRING: HØRINGSSVAR PÅ OPPRETTELSE AV
NASJONAL ENHET FOR KARRRIEREVEILEDNING

VEDTAK

Fylkesopplæringssjefen i Oppland støtter opprettelse av en nasjonal enhet for
karriereveiledning, og ønsker at det etableres egen virksomhet spesielt for denne
oppgaven.

SAKSINNSTILLING

Mandat og oppgaver
Det har gjennom flere år vært påpekt nødvendigheten av å styrke karriereveiledningen i Norge.
Karriereveiledningsområdet vil gjennom opprettelse av en nasjonal enhet kunne styrkes og
videreutvildes. I tillegg til å være en ressurs og støtte for praksisfeltet ser vi det som svært viktig at
enheten arbeider for å fremme forskning innen fagfeltet karriereveiledning. Dette bør skje i nært
samarbeid med de høgskoler og universiteter som pr. i dag tilbyr studier innen karriereveiledning.
Det vil også være viktig at en slik enhet er pådriver i arbeidet for å opprette partnerskap i
karriereveiledning.

Organisering og styring
Enheten for karriereveiledning må forankres i Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og
inkluderingsdepartementet, blant annet for å koordinere innsatsen fra disse to departementene.
Enheten bør knyttes tett opp til Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Fylkesopplæringssjefen i Oppland ønsker ikke at enheten legges til VOX . Vårt forslag er at det
opprettes et nytt fagorgan som etableres spesielt for denne oppgaven. Bakgrunnen for dette er
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blant annet at målgruppen for VOX er kun voksne, og en nasjonal enhet bør også være en viktig
ressurs for de som utfører karriereveileding for barn og unge. Det vil også være viktig at ansatte i
enheten er personer med solid formell kompetanse innen fagfeltet karriereveiledning, og bør
tilsettes med tanke på de oppgaver som enheten blir satt til å utføre.

Fylkesopplæringssjefen støtter forslaget om å opprette et kontakt- og dialogforum med
representanter fra ulike parter og interessenter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ressurstildelingen til en eventuell enhet for karriereveiledning bør sees i sammenheng med annen
ressurstildeling til samme formål og bør drøftes med andre parter og interessenter

Med hilsen
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ørgen Skaug Anne Grete Skurdal

fylkesopplærings sjef rådgiver
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