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Høring - Forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning  
 
Innledningsvis bemerkes at fylkeskommunene ikke var høringsinstans ved departementets 
ekspedisjon av 24. juni d.å. og at invitasjonen til høring av 10./12. august 2009 ikke gir rom for 
omfattende behandling når fristen er 7. september d.å. Det avgis derfor et administrativt svar. 
 

Nasjonal enhet for karriereveiledning 

Som det framgår av høringsdokumentene, er det fra ulike hold etterlyst og understreket at det er 
behov for en enhetlig og samordnet politikk på området. Vestfold fylkeskommune er enig i det men 
har ingen tro på at et eksternt administrativt organ som foreslått vil gi et slikt resultat. Til det er det 
for mange faglige og politiske motsetninger i mandatet, jfr. bl.a. at den interdepartementale 
arbeidsgruppa (Styrking av yrkes- og utdanningsveiledningen i Norge (2004)) konkluderte med 
behov for en nasjonal enhet, men klarte ikke å enes om hvilken organisering som var best egnet til 
formålet.  
 
I utredningsrapporten fra Vox, Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning, vises det i kap 2.3 til  
internasjonale erfaringer hvor det heter at mange land har etablert karriereveiledningsordninger 
tuftet på et tverrsektorielt fundament eller forum. Det er ulike løsninger og mange hensyn som skal 
ballanseres. Mange land har kommet lengre enn Norge og ingen modeller kan direkte kopieres.  
 
Omtalen tyder på at utrederne ikke er kjent med at Norge har hatt en egen modell og således 
heller ikke er kjent med erfaringene med den. Den norske modellen, foreslått av Einar Thorsrud i 
1949, ble fulgt opp av Samordningsnemnda for skoleverket i innstilling XVIII Tilrådning om 
Sosialpedagogiske tiltak i skolen. Organet var Samordningsnemnda for yrkesrettleiing, oppnevnt 
av Kommunaldepartementet, med sekretariat i Arbeidsdirektoratet. Nemnda var rådgiver for 
Kommunaldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet og øvrige interesserte 
departementer og underliggende organer når det gjaldt spørsmål i tilknytning til informasjons- og 
rådgivningsvirksomhet vedrørende valg av utdanning og yrkesutøvelse, og spørsmål som gjaldt 
tilpasning til arbeidslivet. Nemnda var faglig meget aktiv og arbeidet viste det spenningsfeltet som 
foreligger mellom politikk og fag. Etter at den avgav sin innstilling om Yrkesrettleiing i skoleverket, i 
1978, ble den avviklet i 1979.  
 
Det som kreves, er altså først og fremst en intern faglig-politisk samordning mellom 
departementene slik at politikkområdene ansvarsavklares og gjensidig understøtter hverandre. Det 
ansvaret arbeidskraftmyndighetene opprinnelig hadde i Norge, får i dag skoleverket svært liten 
systematisk og kontinuerlig hjelp til å dekke.  
 
Konklusjon: Det opprettes ikke en nasjonal enhet for karriereveiledning slik som foreslått.  
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Synspunkter på foreslått plassering 

Dersom departementet etter høringen likevel kommer til at det vil opprette en nasjonal enhet for 
karriereveiledning, anses Vox ikke å være egnet sted. Vox er nasjonalt senter for læring i 
arbeidslivet og er svært perifer i forhold til erfaringer og hovedutfordringer på området.  
 
Når man har valgt et direktorat for utdanning, er det naturlig å samle all koordinering av de 
utdanningsrelaterte aktivitetene under dette direktoratet slik at opplæringsfeltet framstår med 
helhet og sammenheng.  
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Sørensen 
direktør 
 
 Arne Aarnes 
 seniorrådgiver 
 


