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Høring - Delrapport Karriereveiledning i en digital verden 
 

 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 04.11.15 angående ovennevnte.  

 

Det er økende behov for en velfungerende karriereveiledningstjeneste. Kravene til livslang 

læring og den enkeltes evne til omstillinger vil skjerpes bl.a. som følge av teknologiske 

endringer og flere eldre i arbeidsstyrken. Flere må belage seg på å skifte jobb/yrke underveis. 

Samtidig er inkluderingsutfordringen økende. Manglende kompetanse, og særlig fullført 

videregående opplæring, er en viktig barriere for innpass i det høyproduktive arbeidslivet.  

 

En styrket livslang karriereveiledning kan bidra til bedre utdanningsvalg for den enkelte, til å 

få flere som står utenfor arbeidslivet inn, og til å hindre utstøting.   

I Norge i dag har vi ikke et godt nok utbygd, kjent, og tilgjengelig system for livslang 

karriereveiledning. Forslaget med en digital karriereveiledningstjeneste som omfatter 

informasjon, selvhjelpsressurser og e-veiledning er et skritt i riktig retning. Det forutsettes at 

det følger med nok ressurser for å få en fullgod tjeneste. 

 

LO mener det er fornuftig, slik utvalget foreslår, å bygge opp den nye digitale 

karriereveiledningstjenesten rundt utdanning.no. Det er viktig at dette blir en offentlig 

finansiert og driftet tjeneste som er tilgjengelig for alle, er nøytral og hvor veilederne har god 

kompetanse om arbeidslivet.  

 

NAV bør koples tett opp mot arbeidet, for eksempel gjennom det etablerte samarbeidet som 

allerede finnes ved karrieresentrene i fylkene. LO legger til grunn at tjenesten blir flerspråklig. 

Vi synes ikke utvalget har tilstrekkelige argumenter som tilsier at det er behov for en e-

veiledningstjeneste med åpningstid i helger og sent om kvelden. Vi foreslår at tjenesten tilbys 

fram til f.eks. kl 20.00 på hverdager. Ut over dette vil nettsiden være tilgjengelig på nett, men 

da uten mulighet for veiledningstjenesten. 

 

Utvalget foreslår en større referansegruppe for tjenestene, hvor relevante aktører på feltet 

bidrar med sin kompetanse. LO legger til grunn at partene i arbeidslivet er helt sentrale her, 

og involveres i utviklingen av et helhetlig system for karriereveiledning. 

 



  Side 2 av 2 

Det er behov for en nasjonal samordning av karriereveiledningen i Norge. Det er viktig med 

et godt samarbeid mellom utdanningsmyndighetene, NAV og arbeidslivet for bedre å 

identifisere relevante kompetanse- og veiledningsbehov. Det bør vurderes om det skal 

utvikles en profesjonsutdanning i karriereveiledning. En viktig del av en karriereveileders 

kompetanse må være erfaring fra arbeidslivet. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Trude Tinnlund 
(sign.) 

 

Stein Reegård 
 

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdo_AMPostNr
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Att
	Sgr_beskrivelse
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Nkl_Ordnver_3
	Gid_Gidkode
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel

