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Høring - Nasjonal Enhet for Karriereveiledning 
 
Studentenes Landsforbund (StL) takker for muligheten til å komme med innspill på høringen om 

nasjonal enhet for karriereveiledning. Veiledning er noe alle studenter møter i løpet av sin tid i høyere 
utdanning, og derfor er vi glade for at det nå settes et helhetlig fokus på temaet. Vi finner det naturlig 

at vi i denne høringen fokuserer først og fremst på de delene av høringen som ombefatter studenter. 

 

Organisering og styring 
StL er positive til at forslaget legger opp til et tverrsektorielt samarbeid. Vi vil likevel presisere 
viktigheten av at dette tverrsektorielle samarbeidet må gjennomføres fra topp til bunn. Det er viktig at 

veiledningskompetansen er overlappende. Blant annet kan vi nevne samarbeidet mellom NAV og 

høgskoler og universiteter som svært viktig. Spesielt i forhold til minoritetsstudenter, 
attføringsstudenter og funksjonsnedsatte studenter, da disse gjerne har et forhold til NAV før de 

begynner i høyere utdanning. Men dette er også viktig for at veiledningen skal være så objektiv som 
mulig. Mange veiledere i dag kjenner hovedsakelig til sin institusjon eller sitt fagområde, og dette er 

ofte til hinder for å få gode og objektive råd. En samarbeid vil kunne gjøre at en har flere veiledere 
som en kan ta i bruk. 

 

Rollen til Vox 
StL ser både fordeler og ulemper ved å legge en nasjonal enhet for karriereveiledning til VoX. Det 

positive er at Vox allerede har erfaring med karriereveiledningsarbeid, og også at de har erfaring med 
tverrsektorielt arbeid mellom KD og AID. I tillegg ser vi at det er ressursbesparende å legge enheten 

til et eksisterende organ. Likevel er vi skeptisk til det faktum at Vox i Utdanningslinja (st.meld. nr. 44 

2008-2009, s 47-28) blir beskrevet som et organ med fokus på det som heter voksnes læring. I denne 
sammenheng vil vi presisere at karriereveiledning er noe som skjer uavhengig av livssituasjon. Derfor 

er det viktig at en vurderer hvorvidt Vox er den rette instansen for en slik oppgave. Hvis den 
nasjonale enheten for karriereveiledning blir lagt til Vox, mener vi at det er på sin plass å evaluere 

Vox’ oppgaver og navn. 

 
Mandat 
 
Tilgjengelighet 
StL er opptatt av tilgjengeligheten av karriereveiledning. Som forslaget påpeker er minoriteter en 

spesiell gruppe hvor tilgjengeligheten av veiledning må økes. I tillegg fremhever vi også at 
internasjonale studenter og at andre fremmedspråklige har behov for veiledningskompetanse. StL 

mener karriereveiledning mot fremmedspråklige må være et spesielt strategisk fokus for en 
nyopprettet enhet. 

 

Et annet viktig aspekt vil være å øke kjennskapen til veiledningstjenestene blant befolkningen 
generelt. Vårt inntrykk er at mange ikke kjenner til alle mulighetene til veiledning som finnes i dag, og 

dette gjør at veiledningstjenestene har et potensial for å bli brukt mer enn hva den blir i dag av 
skolelever, studenter, arbeidstagere og arbeidssøkere. 

 

Kvalitetsheving 
StL er positive til fokuset forslaget har på kvalitetsheving. En bedre kvalitet på veiledning, både i 

høyere utdanning og på videregående, kan føre til at færre velger ”galt” studium i høyere utdanning. 
Mange studenter er fullt i stand til å gjennomføre studiene sine på normert tid, men bruker gjerne 

første studieår på å finne ut hva de faktisk vil studere. Dette er en stor kostnad for samfunnet, 



 

 

karriereveiledning kan føre til at flere velger ”riktig” første studieår. Derfor er vi glade for fokuset på 

kompetanseheving, og mener at å skape et fagmiljø og forskning rettet mot veiledere vil være 
strategisk viktig for et nytt organ. 

 

Sammenhengen mellom karriereveiledning og faglig veiledning 
StL vil også at et nytt fagorgan setter fokus på sammenhengen mellom fagveiledning og 

karriereveiledning. Vi mener bl.a.at veiledningen på videregående må styrkes. En av grunnene til at 
studenter gir oss tilbakemelding om svak veiledning på videregående kan være fordi studentene har 

behov for både å snakke om karriere, men også å snakke om faglige problemstillinger som 

arbeidsmengde, studiemetoder, hva fagene inneholder og lignende. Vi mener at det er viktig at en 
enhet for karriereveiledning også ser på hvordan en kan samarbeide med fagveiledere, og hvor det er 

naturlig å samarbeide.  
 

Informasjon om utdanning 
StL finner det naturlig at utdanning.no blir evaluert sammen med opprettingen av en ny enhet jmf. 
hva vi gir innspill på under Vox’ rolle og at høyere utdanning må være en viktig del av en ny enhets 

arbeid. 


