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Umsögn Félags náms- og starfsráðgjafa um
frumvarp félags- og jafnréttismálaráðherra til laga um jafna meðferð á vinnumakaði
(þingskjal 568 — 435. mál. 146. löggjafarþing 2016-2017)

Félag náms- og starfsráðgjafa gerir athugasemd við að í frumvarpi til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði er 
talað um starfsráðgjöf í 1. gr.frumvarpsins, b lið og telur að þar eigi að standa náms- og starfsráðgjöf.

Hugtakið náms- og starfsráðgjöf er þýðing á því sem heitir career counselling á ensku. Náms- og starfsráðgjafi er 
lögverndað starfsheiti (lög nr.35/2009), starfandi er Félag náms- og starfsráðgjafa og við Félags- og 
mannvísindadeild HÍ er 2ja ára meistaranám sem undirbýr fólk til að sinna náms- og starfsráðgjöf af þeirri 
þekkingu og færni sem þarf til að ráðgjöfin beri tilætlaðan árangur.

Náms- og starfsráðgjafar gera ekki greinarmun á námsráðgjöf og starfsráðgjöf þar sem hér er um að ræða 
óaðgreinanlega þætti fagsins. Ástæða þess að ekki er talað um náms- og starfsráðgjöf í sitt hvoru lagi er að í 
nútímasamfélögum erum aðstæður þannig að fólk fer úr starfi í nám og öfugt. Það að tala um starfsráðgjöf er því 
takmarkandi og vísar starfseminni á þá braut að huga einungis að starfi viðkomandi, en ekki því að hann geti eflst 
með því að fara í nám og styrkt stöðu sína á vinnumarkaði.

Okkur er kunnugt um að í daglegu tali er starfsheitið náms- og starfsráðgjafi stundum slitið í sundur og þá talað 
um námsráðgjafa annars vegar og starfsráðgjafa hins vegar eftir því hvort náms- og starfsráðgjafar starfa í skólum 
eða á vinnumarkaði.

Við reiknum með að löggjafinn vilji að ráðgjöfin sem veita á verði fagleg og því ber að tala um um náms- og 
starfsráðgjöf. Í lögum um framhaldsfræðslu nr.27/2010 er talað um náms- og starfsráðgjöf og í lögum um 
vinnumarkaðsaðgerðir nr.55/2006 er talað um ráðgjafa Vinnumálastofnunar. Í hvorugum þessara laga er talað 
um starfsráðgjöf.

Fyrir nákvæmni sakir og af faglegum ástæðum teljum við rétt að í fyrirhuguðum lögum um um jafna meðferð á 
vinnumarkaði verði talað um náms- og starfsráðgjöf og leggjum því til eftirfarandi orðalag við 1. gr frumvarpsins 
lið b (breyting undirstrikuð): 

b. aðgengi að náms- og starfsráðgjöf, starfsmenntun og starfsþjálfun,

Viðrðingarfyllst,

fyrir hönd Félags náms- og starfsráðgafa
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