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HØRING- om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning 
 
Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) er en uavhengig interesseorganisasjon 
som de siste årene har jobbet aktivt i forhold til fagutdanningen. OHIF teller blant 
sine medlemmer en rekke laug og foreninger, stort sett konsentrert geografisk i Oslo 
og flere fylker rundt Oslo, men noen av laugene er landsdekkende og vi har derfor 
medlemmer fra hele landet. Foreningen har arbeidet i årevis med situasjonen for 
disse fagene og hatt fokus på utdanningsspørsmål.  14 fag er representert i vår 
ressursgruppe for utdanning, hvor flere opplæringskontorer og aktive utøvere av 
fagene deltar.  
 
Vi er ikke høringsinstans men ønsker å komme med en kort kommentar.  
 
Ressursgruppa har hatt karriereveiledning og Utdanningsvalg på dagsorden i flere 
sammenhenger, i møte med politikere, skolefolk og medlemmer. Vi er positive til 
opprettelse av en nasjonal enhet for karriereveiledning og ser at for fagene vil det 
kunne være til nytte i forhold til mange utfordringer, som f.eks samarbeid næringsliv 
– skole. Her kreves det i stor grad koordinering og oversikt også på tvers av 
regionene, ikke minst for småfagene. Om det er riktig å legge en nasjonal enhet for 
karriereveiledning til VOX, har vi ikke tatt stilling til. Behovet for karriereveiledning 
starter allerede i grunnskolen og karriereveiledning må være et tilbud gjennom hele 
arbeidslivet.  
 
Det vi savner i høringsnotatet er en uavhengig representant fra fagene i 
det nasjonale fagorganet. Noen ganger kan vi oppleve at løsninger på 
fagenes utfordringer overskygges av arbeidsgiver- eller arbeidstaker 
interesser. Det trengs et medlem med særlig fokus på håndverksfagene. 
De fleste, om ikke alle, medlemmene i fagorganet vil være akademikere og 
det er alltid nyttig å få flere synspunkter og synsvinkler inn i diskusjoner.      
 
                                           
 
Med vennlig hilsen 
Kristin Brandt 
Oslo Håndverks- og Industriforening 
 
 
 
 


