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Høringssvar - Delrapport om karriereveiledning i en digital verden 

NOKUT viser til høringsbrev om delrapport om karriereveiledning i en digital verden med høringsfrist 4. 

februar 2016. Vi har noen kommentarer til enkelte punkter i høringsnotatet. 

 

NOKUTs informasjonsoppgaver 

Det foreslås i rapporten at det skal opprettes et nasjonalt, nettbasert karriereveiledningstilbud. Utgangspunktet 

for en slik plattform er å videreutvikle nettsiden utdanning.no med supplerende informasjon. Det foreslås i 

rapporten at NOKUT skal være en av leverandørene for denne supplerende informasjonen.  

 

NOKUT er primært en leverandør av informasjon og fagkunnskap i forbindelse med godkjenning av norsk og 

utenlandsk høyere utdanning, og er således ikke en rendyrket karriereveiledningstjeneste. NOKUT har likevel 

oppgaver som sammenfaller med det som foreslås i rapporten. 

 

NOKUT formidler informasjon om både norsk og utenlandsk utdanning. Det dreier seg om godkjenning av 

utenlandsk utdanning og norsk høyere utdanning gjennom bl.a. gjennom «Studiebarometeret» som mange 

studenter bruker ved studievalg. NOKUTs informasjon om og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning 

samt informasjon om alle norske godkjenningsordninger er av stor betydning for mange ved planlegging av 

utdanning, jobbsøk eller karrierevalg. Denne veiledningen vil øke i omfang ettersom det skal opprettes en 

godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning (yrkesfaglig opplæring på videregående skoles nivå) og 

fagskoleutdanning. I tillegg har NOKUT alminnelig veiledningsplikt i forhold til våre forvaltningsoppgaver. 

 

Kommentarer til høringsnotatet 

NOKUT er positive til sentralisering og optimalisering av tjenester som samtidig retter seg mot mottakere av 

NOKUTs tjenester, og vi er i stor grad enige i utvalgets anbefalinger. 

 

NOKUT som leverandør av karriereveiledning i forbindelse med søknad om godkjenning av utenlandsk 

utdanning 
NOKUT sine nettsider ble av utvalget vurdert å være sentral innenfor dagens offentlige tilbud av 

karriereveiledning på nett, og det foreslås at nettsiden skal bli inkludert i et mer helhetlig tilbud. NOKUT støtter 

dette forslaget. NOKUT vil gjerne bistå med informasjon om utenlandsk utdanning, herunder fagutdanning, 

fagskoleutdanning og høyere utdanning. NOKUT kan også bidra med informasjon om kvaliteten av norsk 

høyere utdanning gjennom blant annet «Studiebarometeret». NOKUT kan også levere informasjon om regulerte 

yrker i Norge og de forskjellige norske godkjenningsordningene. NOKUTs veiledning retter seg både mot flere 

sektorer, herunder mot arbeidsliv og integrering. Det er derfor fornuftig at informasjon om NOKUTs 

godkjenningspraksis blir samordnet i et helhetlig, nettbasert karriereveiledningstilbud. En tilrettelegging av 

NOKUTs informasjon inn mot tilbud av karriereveiledning på nett vil kunne ha budsjettmessige konsekvenser.   
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Opprettelse av et redaksjonsråd 

Utvalget anbefaler at det opprettes et redaksjonsråd bestående av sentrale aktører som kan gi faglig forankring 

og kvalitetssikring av tjenestene og bidra til god koordinering. NOKUT støtter dette forslaget og ønsker primært 

å delta som en aktør i redaksjonsrådet. Sekundært ønsker NOKUT å delta i referansegruppen. 

 

Med hilsen 

 

 

Terje Mørland  

direktør  Stig Arne Skjerven 

 avdelingsdirektør 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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