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Forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning - høringsuttalelse fra NITO 
 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon viser til departementets høringsbrev datert 24.6.09 om forslag 
til opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning. NITO er ikke på listen over høringsinstanser, men ønsker 
likevel å gi innspill til forslaget. 
NITO er positiv til en styrking av karriereveiledningstilbudet og mener det er nødvendig med en koordinering av 
tjenestene, ikke minst en utvikling av kompetanse og kvalitet innen fagfeltet. NITO støtter derfor forslaget om å 
opprette et nasjonalt fagorgan for karriereveiledning, med de oppgaver som er foreslått tillagt dette. 

 

Rådgivertjenesten i skolen må styrkes 
NITO er spesielt opptatt av en god rådgivertjeneste i skolen, og har i mange år vært i dialog med landets 
rådgivere gjennom de nasjonale møteplasser som eksisterer. Flere av NITOs avdelinger er aktive på de årlige 
fylkes-/regionsbaserte samlingene som rådgivere har.  

Som ung er det viktig å få god veiledning om framtidige karrieremuligheter og -valg. Veiledning må tilpasses hver 
enkelt elev og være basert på deres behov og interesser. Manglende kompetanse om ulike fagfelt hos rådgivere 
kan føre til anbefalinger basert på den enkelte rådgivers interesser, forutinntatthet eller kortsiktige 
konjunktursvingninger, i stedet for anbefalinger til elevenes beste. 

For å få en god rådgivertjeneste er det viktig å få nødvendig tilførsel av ressurser og kompetanse. NITO mener 
det må utarbeides nasjonale kriterier for kompetanse knyttet til rådgivningstjenesten i skolen. Spesielt er NITO 
opptatt av at det må satses mer på kunnskap innen realfaglig utdanning blant rådgivere. 

Det må etableres bedre samarbeid mellom rådgivere i ungdomsskole, videregående skole og høgskoler. 

 

Karriereveiledning og livslang læring 
NITO tilbyr karriereveiledning som en egen tjeneste til våre medlemmer. Erfaringen er at voksne i ulike faser, 
enten de er i jobb eller ikke, har behov for veiledning av en kompetent person som kan være en sparringspartner 
når viktige valg skal tas. Det kan være nyutdannede som står foran valg av karriereretning, arbeidstakere midt i 
livet som har behov for korrigering av retning, eller det kan være seniorer som ønsker en verdig avslutning på 
karrieren. Mange av disse faller utenfor de offentlige tilbudene som NAV og andre kan gi. I mange tilfeller er det 
vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å få et kvalifisert tilbud. Mange av NITOs medlemmer som har 
vært i kontakt med NAV under permittering eller arbeidsledighet, opplever dessuten at veiledningen er dårlig 
tilpasset deres behov. 
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NITO mener derfor det er viktig å styrke karriereveiledningstilbudet til voksne arbeidssøkere, både gjennom NAV 
og andre tilbydere. Ikke minst er det viktig å sikre kvalitet og kompetanseutvikling på disse tjenestene, gjennom 
utdanningstilbud og faglig oppdatering av veiledere. 
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