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Høringsvar fra Universitetet i Agder -forslag om opprettelse av nasjonal enhet for 

karriereveiledning 

__ 

Det vises til departementets høringsbrev av 24.8.2009. Dette er en sak som berører universitetene 

direkte på flere måter, og det var derfor overraskende at institusjonene i UH-sektoren ikke umiddelbart 

fikk saken til høring.  

 

Universitetet i Agder er kjent med at Forum for karriereservice i høyere utdanning (FKH) har sendt 

egen høringsuttalelse av 11. september 2009. Som medlem av dette forumet vises det til sentrale 

momenter i uttalelsen. UiA vil særlig understreke at en ny og bred enhet ikke bør legges til Vox. 

 

UiA vil fremheve tre punkter: 

1. Den nye enheten sett i forhold til informasjon om utdanning. 

Det er urovekkende at utredningen fra Vox ikke legger stor vekt på bruk av elektroniske 

informasjonskanaler som viktig supplement til tradisjonell karriereveiledning. I den forbindelse 

synes Vox å ha lite kjennskap til departementets eget nettsted Utdanning.no som i stor grad 

samordner informasjon om utdanning og yrker som er relevant for UH-sektorens målgrupper. UiA 

er kjent med at departementet ønsker at Utdanning.no sitt arbeid på dette feltet skal bli videreført i 

det nye senter for IKT i utdanningen som skal opprettes fra kommende årsskifte. Disse to 

etableringene må ses i sammenheng for å unngå uklarhet og dublering av ansvar og oppgaver. 

 

2. Vox sin tiltenkte rolle 

Det er uklart hva som legges i formuleringen ”et nasjonalt kompetansepolitisk fagorgan”. UiA 

støtter forslag fra UHR om at Vox bør evalueres, særlig med henblikk på relevant kompetanse på 

feltet karriereveiledning også for UH-sektoren. UiA stiller seg tvilende til om Vox vil være egnet 

enhet for etablering av ”et nasjonalt kompetansepolitisk fagorgan” innen karriereveiledning, på 

tvers av utdanningsnivåene. 

Universitetet vil peke på at større forskningsoppgaver innen feltet karriereveiledning bør 

kanaliseres gjennom program i Forskningsrådet. 

 

3. Mandat og oppgaver 

I utredningen synes det nye ”fagorganet” (enheten) tiltenkt en rekke oppgaver. Intensjonene er å 

være et vesentlig bidrag til den samordning av veiledningstjenester som er blitt etterlyst i ulike 

rapporter og dokumenter. Samordningen er tenkt på tvers av utdanningsnivåer og mellom 

ansvarsområder som i dag ligger under flere departementer. UiA har liten tro på at utredningens 

omtale av mandat og oppgaver i vesentlig grad vil bidra til slik samordning. Den planlagte enheten 

virker unødig byråkratiserende ved at fokus settes på helheten. Utfordringene knyttet til 

karriereveiledning er i vesentlig grad ulike for ulike utdanningsnivåer (jfr. uttalelsen fra FKH). UiA 

har derfor mer tro på å etablere eller videreutvikle segmentspesifikke samarbeidsfora regionalt og 
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eventuelt nasjonalt. Etablering av en tung enhet med et nasjonalt kontakt- og dialogforum vil være 

interessant for deltakerne, men vil trolig være inneffektivt i konkret oppgaveløsning. 
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