Landsrapport 2017
Land:
Norge
Medlemsantall (14.03.18): 1638 medlemmer (46 medlemmer mindre enn i fjor)
Leder: Liv Hofgaard
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:
Årets begivenhet i Rådgiverforum Norge: Vårt årlige nasjonale landskurs var denne gangen lagt til
Alta, i Finnmark fylke, vårt nordligste fylke. Landskurset samlet rundt 230 rådgivere fra hele landet.
Årets landskurs hadde tittelen «Åpne dører i en verden full av muligheter». Det var et variert
program med foredrag om aktuelle temaer som fenget både sosial og karriere rådgivere.
I 2018 skal landskurset arrangeres i Molde i Møre og Romsdal. Tidspunkt: 19.-21. september.
Velkommen! Påmelding fra april 2018: www.landskurs.no
Konferanser og møter:
I tillegg til landskurset 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. Temaene er både fra utdannings og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk
rådgiving.
Vi har avholdt to fylkesledersamlinger. Her møtes fylkeslederne fra alle fylkene i Norge til et faglig
og sosialt inpirerende seminar.
Landstyret i Rf-N har hatt 6 styremøter i 2017.
Samarbeid med myndighetene:
Rådgiverforum er medlemmenes talerør inn mot myndighetene. Vi er representert i ulike råd og
utvalg hos Kompetanse Norge, NOKUT, Veilederforum.no, TaUtdanning og NFSY (Nordisk
forening for studie- og yrkesveiledning). I tillegg har vi jevnlige møter med f.eks.
Utdanningsdirektoratet og Utdanningsforbundet. Vi har samarbeidsavtaler med blant andre Senter for
IKT i utdanningen og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.
Nyheter i veiledningen:
Kompetanse Norge er en virksomhet underlagt Kunnskapsdepartementet, som også får oppdrag fra
Justis- og beredskapsdepartementet. Deres visjon er livslang læring for et inkluderende arbeids- og
samfunnsliv. Kompetanse Norge er opprettet for å samordne, styrke og videreutvikle
kompetansepolitikken slik at dette oppnås. For å få til dette, samarbeider virksomheten med partene i
arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten og alle opplæringsog utdanningsinstitusjoner. Rådgiverforum Norge har deltatt på to møter i Kompetanse Norge i
2017.

Kompetanse Norge har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede og igangsette utviklingen
av et kvalitetsrammeverk for karriereveiledningstjenester. Bakgrunnen for utviklingsprosjektet er
NOU 2016:7 «Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn». Arbeidet skal skje i
samarbeid med andre karriereveilednings-aktører. Jeg skal representere Rådgiverforum Norge i dette
utviklingsprosjektet.
Målet er å gi alle innbyggere i Norge likeverdige tilbud innen karriereveiledning.
Kvalitetsrammeverket skal være tverrsektorielt, og blant annet definere kvalitetskriteriet for
tjenestene og kompetansestandarder for karriereveiledere. Kvalitetsrammeverket skal utvikles og
implementeres over en fireårsperiode. Oppstart 2018.
Vi i Rådgiverforum Norge kan være med å påvirke hvordan karriereveiledninga skal se ut i fremtida.
På samme måte som vi ga innspill til NOU 2016:7 (Norge i omstilling- karriereveiledning for individ
og samfunn), kan vi også gi innspill til utviklinga av kvalitetsrammeverket
Regjeringen har i budsjettforslaget for 2018 satt av 25 millioner kroner til karriereveieledning. Med
dette beløpet skal Kompetanse Norge sammen med Utdanning.no bygge en nasjonal
e-veiledningstjeneste i Tromsø. Regjeringen har også besluttet at Kompetanse Norge skal etablere et
nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning med base i Tromsø. De fylkesregionale
karrieresentrene i landet vil for øvrig også spille en sentral rolle når det gjelder e-veiledninga.
Hjemmeside Rådgiverforum Norge.
www.rf-n.no
Alle medlemmer får tilsendt vårt månedlige nyhetsbrev. En kan også abonnere på nyheter fra vår
hjemmeside, som stadig blir oppdatert og er veldig populær.
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