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Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til å gi høringssvar på NOU 

2016:7 –  

Norge i Omstilling- Karriereveiledning for individ og samfunn 

 

Voksenopplæringsforbundet er interesseorganisasjon for 15 studieforbund med 470 

medlemsorganisasjoner som organiserer alle typer kurs for ca. 500.000 voksne og unge 

deltakere i Norge hvert år. 

Høringssvar fra Voksenopplæringsforbundet - 
NOU 2016:7 – Norge i Omstilling- Karriereveiledning for individ og samfunn 

  

Høring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport 
 

Voksenopplæringsforbundet takker for at vi fikk delta på innspillseminaret den 28. oktober 

2015.  

Vi er fornøyde med at utvalget mener at det bør etableres karrieresentre med tilstrekkelig 

kapasitet i alle fylker, og at det bør være et nasjonalt ansvar å sikre at hele befolkningen har 

tilgang til karriereveiledning. Dette er noe Voksenopplæringsforbundet har arbeidet for helt 

siden 2012. Utvalgets forslag om at alle fylkeskommunene må få en lovpålagt plikt til å sørge 

for et tilstrekkelig tilbud om karriereveiledning til alle over 19 år, ser vi på som svært viktig. 

Vi vurderer det slik at utvalget har hatt god fokus på karriereveiledning til voksne. 

Voksenopplæringsforbundet støtter at utvalget vektleggegger den brede forståelsen av 

begrepet karriereveiledning. Vi stiller oss bak definisjonen utarbeidet av European Lifelong 

Guidance Policy Network: 

”Livslang karriereveiledning omfatter en rekke aktiviteter som setter mennesker i alle aldre 

og stadier i livet i stand til å bli kjent med sine styrker, kompetanser og interesser, gjøre 

meningsfulle valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid, og gjennom hele livsløpet 

håndtere læring, arbeid og andre situasjoner der styrker og kompetanser utvikles og brukes.” 

Utvalget vil at det skal være godt samarbeid mellom sektorene. Det er vi enige i, og vi ser 

nødvendigheten av at studieforbundene blir nevnt i denne sammenheng. Studieforbundene er 

frivillig sektors læringsarena og tilbyr årlig kurs og opplæring til over 500 000 kursdeltakere. 

Vi mener det er viktig at karriereveilederne er oppmerksomme på studieforbundenes 

kursvirksomhet, slik at voksne med varierte behov kan velge blant et mangfold av muligheter 

til kompetanseheving og mestring. Voksenopplæringsforbundet savner en beskrivelse hvordan 
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frivillig sektors læringsarena skal inngå i samarbeidet om 

karriereveiledning. 

Voksenopplæringsforbundet ser behovet for et helhetlig system for livslang 

karriereveiledning. Det er viktig at ikke nettbaserte tjenester kommer i stedet for individuell 

karriereveiledning. Dette har også utvalget tatt hensyn til. Slik det er lagt opp til skal de ulike 

tjenestene utfylle hverandre, dette ser vi på som svært positivt. 

 

Vennlig hilsen 

Voksenopplæringsforbundet 

 

Tommy Bull Henstein 

Assisterende generalsekretær 

  


