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Høring - delrapport Karriereveiledning i en digital verden 
 

Vi viser til høringsbrev 4. november 2015 og takker for muligheten til å gi en uttalelse om 

delrapporten Karriereveiledning i en digital verden. 

 

Karriereveiledning er et stort felt med utfordringer blant annet på områder som gjennomføring 

og frafall, integrering og inkludering. Dette er viktige tema i forbindelse med kravene til 

omstillinger i utdanningssektoren. Flere aktører er ansvarlig for å dekke behovene for 

informasjon og veiledning om utdanningsvalg og karriereveiledning. I tillegg skal 

informasjon, veiledning og ulike tjenester betjene ulike målgrupper. Utvalget foreslår et nytt 

nasjonalt offentlig digitalt karrierenettsted, utviklet med utgangspunkt i utdanning.no. 

Utdanning.no er en godt etablert nasjonal nettportal for informasjon om utdanninger fra 

videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøyskoler og etter- og 

videreutdanningstilbud. Den har gode brukertall og når en bred målgruppe. 

 

Universitets- og høgskolerådet støtter forslaget om en enkel utvidelse av utdanning.no for å 

inkludere karriereveiledning som løsning. Alternativ 2 b vil etter vår mening bli for 

ressurskrevende for å håndtere disse oppgavene. Vi minner også om at forvaltningsorganer 

har en plikt i henhold til forvaltningsloven til å veilede personer som er brukere av de 

tjenestene som forvaltningsorganet har ansvar for. Denne veiledningsplikten kan ikke, og bør 

ikke, uten videre flyttes til et annet organ. Det er derfor viktig at et nytt karrierenettsted lenker 

brukerne videre til andre nettsteder, der det er relevant. 

 

Universitets- og høgskolerådet støtter også anbefalingen om opprettelse av et redaksjonsråd 

og referansegruppe bestående av sentrale aktører for å sikre faglig forankring samt god 

kvalitet og koordinering.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

  

Alf Rasmussen Hege Bolstad Pettersen 

generalsekretær underdirektør 
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