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Høringsvar – Forslag til endringer i opplæringslova – Lovfesting 
av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen 

Diku vil takke for muligheten til å gi høringssvar på endringer i opplæringsloven – 
ny § 13-3e. Vår hovedkonklusjon er at Diku er positive til en endring av 
opplæringsloven (fylkeskommunal plikt til å tilby karriereveiledning).  
 
Ambisjonen om at hele befolkningen skal få ta del i livslang læring må understøttes 
av livslang veiledning. Det å gi alle voksne over 19 år en reell mulighet for 
karriereveiledning vil kunne bidra til å styrke søkningen til fagskoleutdanningen, 
som er i tråd med nasjonal satsing. I kompetansereformen Lære hele livet strykes 
fagskolene og høyere yrkesfaglig utdanning. Diku forvalter en rekke ordninger 
knyttet til høyere yrkesfaglig utdanning og er særlig opptatt av at fagskoletilbudene 
synliggjøres i karriereveiledningen. Dette for å nå regjeringens mål om at ingen 
skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.  
 
Diku har programmer som fremmer deltagelse i internasjonale utdanningsprogram, 
og kunnskap om hvordan den enkelte kan nyttiggjøre seg internasjonal erfaring. I 
tillegg gir Diku kompetanseheving til både rådgivere i skole og karriereveiledere på 
karrieresentere i internasjonale opplæringsmuligheter. Karrieresentrene er en viktig 
del av vår målgruppe når det kommer til livslang læring og voksnes læring.  
 
Den retten som i dag regulerer elever sitt krav på, og fylkeskommunens plikt til å 
tilby nødvendig rådgiving er gitt av Opplæringslovens § 9-2. I tillegg er retten til 
nødvendig rådgiving utdypet i forskrift til Opplæringsloven kapittel 22 (1. januar 
2009). I § 22-3 står det at «retten til nødvendig utdannings-og yrkesrådgivning 
inneber at eleven mellom anna har rett til»:  
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• rådgiving og rettleiing som er knytt til val av yrke og utdanning 
• oppdatert informasjon om utdanningsvegar i Noreg og andre land 
• oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt 
• opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av 

rettleiingsverktøy 
• informasjon om søknadsfristar, inntaksvilkår og 

finansieringsordningaropplæring og rettleiing om jobbsøking og andre 
søknadsprosedyrar. 

Når Departementet foreslår å inkludere tilbud om karriereveiledning i 
Opplæringsloven (ny § 13-3e), ser Diku det som naturlig at eksisterende og nye 
karrieresenter også må vite om forskriftens kapittel 22, og dermed kunnskap om 
opplæringsmuligheter og arbeidsmarked internasjonalt som et viktig element i 
livslang læring. 
 
Videre mener Diku at avgrensingen at det kun er personer som er bosatt i et fylke 
skal kunne nytte seg av tilbudet, ikke bør ekskludere deltakere i internasjonale 
opplæringsprogrammer. Personer som oppholder seg midlertidig i et fylke kan 
være Erasmus + studenter som kanskje vurderer videre studier i Norge, eller 
personer som har hatt arbeid gjennom Eures (for eksempel min første Euresjobb) 
som trenger veiledning om veien videre.   
 
Diku ønsker å fremheve at lærlinger fremdeles ikke har en lovfestet rett til 
veiledning, og at denne gruppen også bør få en lovfestet rett til veiledning. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Tungesvik  
Avdelingsdirektør  
 Ellen Hagen 
 rådgiver 
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