Landsrapport 2016
Land:
Norge
Medlemsantall (27.02.17): 1684 medlemmer (10 medlemmer mer enn i fjor)
Leder: Geir Lauvdal
Oppdrag:
Rådgiverforum - Norge (Rf-N) er et faglig forum som arbeider for å utvikle karriererådgivingen
(yrkes- og utdannings- rådgivingen) og den sosialpedagogiske rådgivingen i et livslangt perspektiv.
Store hendelser:
Vårt årlige landskurs var denne gangen lagt til Sundvolden, i Buskerud fylke, 45 km nordvest for
Oslo.. Samlet rundt 250 rådgivere fra hele landet.
Hovedtema: Lifedesign. Temaer både innenfor utdannings og yrkesveiledning, og sosialpedagogisk
rådgivning. Årets begivenhet i Rådgiverforum Norge!
I 2017 skal landskurset for første gang arrangeres i Alta, Finnmark, vårt nordligste fylke. Tidspunkt:
13.-15. September. Velkommen! Påmelding fra april 2017: www.landskurs.no
Konferanser og møter:
Landskurset er nasjonalt og er den store konferansen. I tillegg arrangerer hvert fylke i Norge sine
egne lokale konferanser, basert på fylkenes interesser og behov. Konferansene arrangeres ofte i
samarbeid med andre, f.eks fylkeskommunene , lokalt næringsliv og andre. Temaer både fra
utdannings og yrkesveiledning og sosialpedagogisk veiledning.
To fylkesledersamlinger er avholdt. Her møtes fylkeslederne fra alle fylkene i Norge. Faglig og
sosialt inspirerende.
Landstyret i Rf-N har hatt 7 styremøter i 2016. Et av styremøtene var i Madrid, der hele styret deltok
på den internasjonale IAEVG-konferansen. Inspirerende å møte rådgivere fra hele verden, selv om
spansk møte- og matorganisering ikke alltid er på topp! Vi ser at samfunnsutviklingen i verden fører
til mange av de samme utfordringene uansett hvilket land eller verdensdel man kommer fra.
Nyheter i veiledningen:
Kunnskapsministeren satte i 2015 ned et ekspertutvalg som skulle utrede en helhetlig
karrireveiledning i Norge. Rapporten forelå april 2016 og fikk navnet ”Norge i omstillingkarriereveiledning for individ og samfunn.” Det har vært, og er, et stort engasjement rundt denne
utredningen. Det holdes for tiden flere konferanser med rapporten som tema, og noe har skjedd på
veiledningsfeltet:
- Det mest konkrete resultatet er at Kompetanse Norge (tidligere VOX) har fått i oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet å starte arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk
innenfor karriereveiledning.
- I tillegg er karriereveiledning blitt en del av Den nasjonale kompetansepolitiske strategien.
- Det er videre satt i gang et nasjonalt (avgrenset til 5 kommuner) prosjekt om
karriereveiledning for flyktninger. Initiert av Justisdepartemenetet.
- Høgskolen i Sør-øst Norge, i Drammen, har satt inn faget Utdanningsvalg som valgemne i
den nye lærerutdanningen
- Det er igangsatt flere regionale prosjekter som kan spores som en indirekte konsekvens av
rapporten.

Rapporten kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-7/id2485246/
Rådgiverforum-Norge har vært aktiv leverandør av synspunkter i forbindelse med utarbeidelsen av
rapporten. Vi har deltatt på konferanse, møtt ekspertutvalget og sendt inn høringer. Vi er spent p den
videre politiske behandlingen av utredningen.
Kompetanse Norge.
VOX (det koordinerende organ for all karriereveiledning i Norge) har endret navn til Kompetanse
Norge.
https://www.kompetansenorge.no/
Hjemmeside Rådgiverforum Norge.
www.rf-n.no
Under fanen ”Nytt fra Rådgiverforum” ligger de månedlige nyhetsbrevene som sendes ut til
medlemmene.

Mandal, 27.02.17
Geir Lauvdal
Leder
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