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Nasjonal enhet for karriereveiledning- høring

Vi viser til brev datert 10. juli 2009, hvor UHR ber om medlemsinstitusjonenes vurdering av
forslaget om opprettelsen av en nasjonal enhet for karriereveiledning. Grunnet svært kort
høringsfrist har saken blitt behandlet internt i Studieavdelingen ved Ui0, uten innspill fra
fakultetene.

Mandat og oppgaver
Ui0 ønsker en nasjonal enhet for karriereveiledning velkommen, og håper at kunnskaps-og
kvalitetsutvikling innen karriereveiledningsfeltet vil komme Ui0 til gode.
KD har i sitt høringsbrev vektlagt at den nasjonale enheten først og fremst skal fremstå som
en ressurs og støtte overfor det operative praksisfeltet, og ha en pådriverrolle overfor
ansvarlige myndigheter regionalt og lokalt når det gjelder videre utvikling og tilgang til
karriereveiledningstjenester. Ui0 synes oppgavene som nevnes i høringsbrevet fra KD er
både viktige og relevante, og ser behovet for en nasjonal enhet for karriereveiledning.

Vox sin rolle
Når det gjelder den foreslåtte organisering støtter vi UHR i spørsmålet om Vox sin rolle:

- Vi ønsker en tydeliggjøring av hva som ligger i det å være "et nasjonalt
kompetansepolitisk fagorgan", samt hva som menes med "politikkområdet".

- Vi ønsker også en klargjøring av hvordan KD ser for seg forholdet mellom Vox og
den Nasjonale enheten for karriereveiledning. Ui0 mener det er nødvendig at
enheten for karriereveiledning har en forholdsvis selvstendig og autonom posisjon i
forhold til Vox.

- Vi ser det også som en forutsetning at det vektlegges at den Nasjonale enheten for
karriereveiledning ansetter en bredt sammensatt gruppe med kompetanse som
dekker de sentrale områder framfor en direkte innpasning i Vox.

- Det vil være behov for et kontakt-og dialogforum. Både høringsbrevet fra KD og
rapporten fra Vox er etter UiOs mening uklare når det gjelder både organiseringen av
et slikt forum, samt at relasjonen mellom den Nasjonale enheten for
karriereveiledning og forumet er for vagt formulert.

- Ui0 ber også om en begrunnelse for valg av deltagere i et kontakt-og dialogforum,
samt en presisering i forhold til hvem det siktes til når man har satt opp "UH-
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Den nye enheten sett i forhold til informasjon om utdanning
Det blir også bedt om tilbakemelding når det gjelder nettstedet utdanning.no. Ui0 ønsker
alle tiltak som kan heve kvaliteten på informasjon om utdanning på nett velkommen.
Dersom portalen skal driftes av den nasjonale enheten for karriereveiledning ser vi det som
naturlig at portalen evalueres/vurderes i forbindelse med opprettingen av nasjonal enhet for
karriereveiledning. Ui0 har i dag en av Norges største og mest besøkte nettsider. Det er
derfor avgjørende at nettsteder som utdanning.no utformes på en måte som gjør at Ui0 vil
ha kapasitet til å levere god og oppdatert informasjon.

øvrige kommentarer
Ui0 registrerer at veiledning av studenter i studier (studieveiledning) har fått svært lite eller
ingen oppmerksomhet i rapporten fra Vox og i høringsbrevet fra KD. Ui0 ønsker en
klargjøring av forholdet mellom studieveiledning og karriereveiledning, og eventuelt hvilken
innvirkning opprettelsen av en Nasjonale enheten for karriereveiledning vil ha på
studieveiledningsfeltet.
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sektoren" som deltager i forumet. Ui0, som nasjonal aktør, har en interesse av en
relativt tett kommunikasjon med den Nasjonale enheten for karriereveiledning.

- Ui0 mener også navnet" kontakt-og dialogforum " signaliserer at dette skal være en
løs samtalegruppe og vil anbefale at det kalles "Nasjonalt forum for
karriereveiledning" som foreslått av Vox.
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