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Rådgiverforum – Norge 
 
 
HØRING – forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning 

 

Viser til Deres ref.200701616 

 

Rådgiverforum-Norge støtter fullt ut behovet for koordinering av karriereveiledning 

på tvers av sektorene, kompetanseutvikling for veiledere, et bedre tilbud for voksne 

og et styrket kunnskapsgrunnlag. 

Dette er helt i tråd med Rådgiverforums handlingsplan og vi tror de ulike 

fokusområdene vil bidra til et bedre karriereveiledningstilbud i et livslangt perspektiv. 

 

Vi vil i det følgende kommentere Kunnskapsdepartementets vurderinger som er 

skissert i pkt. 3 i høringsbrevet: 

 

Mandat og oppgaver 

1. Opprettelse av en nasjonal enhet for karriereveiledning. 

Rådgiverforum – Norge støtter opprettelsen av en nasjonal enhet for 

karriereveiledning, samt at hensikten med denne enheten er å legge til rette for 

kunnskaps- og kvalitetsutvikling. Videre mener vi at en slik enhet kan styrke 

samarbeidet mellom de ulike parter. 

 

2. Ressurs- og støttefunksjon overfor praksisfeltet 

Rådgiverforum- Norge støtter at den nasjonale enheten for karriereveiledning 

først og fremst skal være en ressurs og støtte for det operative feltet. 

Karriereveiledningsfeltet fremstår i dag for fragmentert og uoversiktlig og vi 

mener at en nasjonal enhet kan bidra til at karriereveiledningsfeltet blir 

gjenkjennbart nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Vi støtter også at den nasjonale enheten skal ha en pådriverrolle overfor 

ansvarlige myndigheter både regionalt og lokalt i forhold til utvikling og 

tilgang til karriereveiledningstjenester. Vi vil imidlertid påpeke at begrepet 

pådriverrolle bør presiseres og avgrenses. 
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3. Den nasjonale enheten skal støtte opp om det operative utviklingsarbeidet 

Rådgiverforum – Norge støtter Kunnskapsdepartementets fokus på at den 

nasjonale enheten først og fremst skal fokusere på kvalitetsutvikling av 

karriereveiledningsfeltet gjennom et faglig fokus. Det er behov for å se det 

operative feltet i sammenheng og styrke informasjons- og 

kunnskapsoverføring mellom de ulike sektorer. Videre er det viktig at den 

nasjonale enheten bidrar til erfaringsdeling og utvikler faglige møteplasser i 

samarbeid med det operative feltet. 

 

Organisering og styring 

 

4. Lokalisering 

Rådgiverforum – Norge vil påpeke at vi støtter Kunnskapsdepartementets 

vektlegging av at den nasjonale enhetens mandat og oppgaver først og fremst skal 

være en ressurs og støtte overfor det operative praksisfeltet, samt å bidra til 

styrking av samarbeid mellom de impliserte parter, både i utdanningssektoren og i 

arbeidsmarkedet. Dette er også i tråd med St.meld. nr.16 (2006-2007)…og ingen 

stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring og St.prp.nr.1(2008-2009) der det 

fremgår at det skal vurderes å opprette en nasjonal koordinerende funksjon for 

karriereveiledning. 

Når Kunnskapsdepartementet i tillegg har bedt Vox i oppdragsbrevet  (ref. 

200703840) å utrede ulike organiseringsmodeller, finner vi det underlig at Vox 

kun har foreslått Vox som lokalisering av den nasjonale enheten for 

karriereveiledning. Vi vil minne om at samtlige nasjonale ressurssentre med et 

faglig fokus er lagt til et universitet- eller høgskolemiljø. Vi vil derfor foreslå at 

den nasjonale enheten for karriereveiledning blir tilknyttet et kompetansemiljø, 

som en høgskole eller universitet.  

I denne sammenheng vil vi også understreke viktigheten og betydningen av en 

lokalisering utenfor Osloområdet.  

 

5. Styringsform 

Rådgiverforum – Norge støtter Kunnskapsdepartementets forslag om 

styringsform, samtidig at den valgte styringsformen av den nasjonale enheten for 

karriereveiledning blir vurdert på et senere tidspunkt. 
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6. Styringslinjer og ansvarsforhold 

Rådgiverforum – Norge støtter Kunnskapsdepartementet i at opprettelse av en 

nasjonal enhet for karriereveiledning ikke skal endre på gjeldende ansvarsforhold 

og styringslinjer. I den sammenheng vil vi igjen påpeke at den nasjonale enheten 

først og fremst skal ha en støttefunksjon overfor det operative feltet samt å være 

en koordinerende funksjon. Dette innebærer etter vår mening at tilskudd til 

partnerskapene ikke bør kanaliseres gjennom enheten for karriereveiledning. Da 

kan enheten for karriereveiledning også bli betraktet som et forvaltningsorgan. 

 

7. Kontakt- dialogforum 

Rådgiverforum – Norge støtter fullt ut opprettelsen av et kontakt- og dialogforum. 

Dette vil være helt nødvendig for å inneha en koordinerende funksjon, samt for å 

kunne være en faglig ressurs for det operative feltet. Kontakt- og dialogforumet 

bør ha representanter fra ulike felt, og vi vil spesielt understreke betydningen av at 

grunnopplæringen og karrieresentre i fylkene er representert. 

 

Avslutningsvis 

Det er med stor tilfredshet vi nå registrerer at en nasjonal enhet for 

karriereveiledning kan bli en realitet.  

Vi vil imidlertid understreke at begrepsbruken innenfor dette fagfeltet også bør 

”koordineres”. Dette bør også være en oppgave for den nasjonale enheten for 

karriereveiledning slik at vi på sikt kan få en nasjonal gjenkjennbar tjeneste. 

 

 

Oslo 28.08.2009 

 

Liv-Marie Bakka      Roger Kjærgård 

Leder  Nestleder   
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