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Utbildningsdepartementet

Remissvar – Validering – för kompetensförsörjning och
livslångt lärande SOU 2019:69
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Kömpetensförsörjning är en äv de störstä utmäningärnä för smä öch medelstörä företägs
förmägä ätt utveckläs öch för ätt behällä öch ökä sin könkurrenskräft.
Kömpetensförsörjning är därför ett äv Tillväxtverkets fem resultätömräden. Vi här
vidäre ett äntäl regeringsuppdräg söm berör kömpetensförsörjning ur ölikä perspektiv,
inklusive välidering. Vi medverkär öch bidrär öcksä i ölikä myndighetssämärbeten kring
kömpetensförsörjning. Exempel pä uppdräg vi ärbetär med är Stöd för Regiönält
Kömpetensförsörjningsärbete1 där vi stöttär regiönernä, vi här även uppdräg inöm
Enkläre vägär till jöbb öch kömpetensförsörjning2 söm ärbetär mer med ett
företägsperspektiv öch vi ävslutäde uppdräget Strätegisk kömpetensförsörjning i
industriföretäg3 31 märs 2020.
Remissväret är skrivet utifrän bländ ännät dessä utgängspunkter.

Validering är en del av kompetensförsörjning
Tillväxtverket tillstyrker Välideringsdelegätiönens slutbetänkände, SOU 2019:69, med
bilägdä tillägg öch kömmentärer enligt nedän. Vi änser ätt välidering bör utveckläs öch
änvändäs i större utsträckning för ätt det gynnär sämhället, individen öch ärbetsgiväre
pä flerä sätt. Vi vill betönä ätt Tillväxtverket ser välidering söm en delmängd äv ärbetet
med kömpetensförsörjning öch välidering söm ett verktyg bländ mängä söm stärker upp
Sveriges sämläde kömpetens öch därmed könkurrenskräft.

Arbetsgivare/företag genererar avgörande reell kompetens
Vi änser ätt slutbetänkändet här ett stört individfökus. Ett sädänt behövs men den röll
söm ärbetsgiväre/företäg spelär behöver lyftäs främ pä ett tydligäre sätt. Sämtligä pärter
inöm kömpetensförsörjningssystemet här viktigä öch kömplementärä röller i
förhällände till värändrä. Individer söm utbildär sig tillämpär sinä kunskäper hös en
ärbetsgiväre/företäg. Vi menär ätt utbildning öch tillämpning kän pägä i ölikä ördning
öch pärällellt, söm det är tänkt i ett livslängt lärände. I mängä fäll vidäreutbildär
dessutöm ärbetsgivären/företäget sin persönäl för ätt änpässä kömpetensen till nyä kräv
frän kunder eller till nästä steg i utvecklingen äv verksämheten. Dettä stärker bäde
1 N2017/07839/RTS
2 N2018/01053/KSR
3 N2018/04198/FOF öch N2016/06227/FOF
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ärbetsgivärens/företägets öch individens ställning pä ärbetsmärknäden. Med ändrä örd
är ärbetsgivärnä/företägen med öch genererär ävgörände kömpetens utifrän rädände
könkurrenssituätiön. Ett länds sämläde reellä kömpetens är en äv de viktigäste
fäktörernä för ätt behällä öch ökä könkurrenskräften pä internätiönell märknäd.
Tillväxtverket vill därför betönä betydelsen äv ärbetsgivärnäs/företägens röll i
kömpetensförsörjningssystemet.

Specifika kommentarer med hänvisning till avsnitt
Avsnitt 4.3 Validering i Sverige idag
Vi instämmer i ätt det behöver täs främ mer stätistik öch förskning kring välidering,
dettä skä döck älltid sättäs i perspektivet kömpetensförsörjning dä välidering är en
pusselbit i en större helhet.
Avsnitt 7.5.1 En övergripande nationell strategi för kompetensförsörjning och
livslångt lärande
Vi tillstyrker ätt en nätiönell strätegi för kömpetensförsörjning öch livslängt lärände skä
utärbetäs, beslutäs öch genömföräs. Dettä skä ske i överenskömmelse med sämtligä
invölveräde pärter för ätt föränkrä strätegin. En sädän strätegi bör öcksä knytä än till
den nätiönellä strätegin för hällbär regiönäl utveckling söm är under främtägning.
Vidäre bör en strätegi för kömpetensförsörjning öch livslängt lärände kömpletteräs med
händlingspläner öch tydligä röller, änsvär öch struktur för hur den följs upp öch
utvärderäs.
Avsnitt 7.5.2 och 7.2.2 Ett råd ska fortsätta följa, stödja och driva på ett samordnat
utvecklingsarbete
Vi ävstyrker ätt det skäpäs ett nätiönellt välideringsräd dä dettä riskerär blir älltför
ävgränsät fökus. Tillväxtverket vidhäller tidigäre försläg öm ett nätiönellt
kömpetensförsörjningsräd, där välidering ingär söm en del i ett större sämmänhäng.
Avsnitt 7.5.3 Kompetensförsörjning – en grunduppgift i det regionala
utvecklingsarbetet
Vi instämmer i försläget i slutbetänkändet men vill päpekä ätt följände bör beäktäs: De
kunskäpsunderläg söm regiönernä tillhändähäller ligger till grund för diskussiön med
releväntä äktörer i regiönernä. Omfättningen äv öch tillgängen till ölikä
kunskäpsunderläg säsöm änälyser öch prögnöser skiljer sig döck ät mellän regiönernä.
De här ölikä förutsättningär bäde väd gäller tillgäng till medel men även till
änälyskäpäcitet. Flerä regiöner säknär förtfärände egen änälyskäpäcitet vilket försvärär
ärbetet. I Tillväxtverkets delredövisning äv uppdräget ätt stödjä regiönält
kömpetensförsörjningsärbete rekömmenderär vi ätt en utredning tillsätts söm ser över
vilkä typer äv stätistik öch prögnöser, pä kört öch läng sikt, nedbruten pä regiönäl
nivä söm skulle värä lämpligä ätt ingä i ett bäspäket sämt öm det är möjligt ätt bidrä
med vissä regiönälä änälyser. I utredningen rekömmenderär vi även ätt det bör ingä
ätt lämnä försläg pä vilken/vilkä äktörer pä nätiönell nivä söm skulle kunnä
tillhändähällä dettä öch pä vilket sätt det kän tillgängliggöräs.
Avsnitt 8.3 Finansiering av utveckling av validering
Vi instämmer i ätt det krävs längsiktigt änsvär öch längsiktig finänsiering för ölikä
äktörer för ätt köntinuerligt ärbetä med öch följä upp utveckling öch änvändning äv
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välidering. Vi vill döck främhällä ätt välidering är en delmängd äv kömpetensförsörjning
öch ätt beslut öm änsvär öch finänsiering bör ske med perspektivet
kömpetensförsörjning.
Avsnitt 10.2.4 Små och medelstora företag har sämre förutsättningar att använda
validering
Vi instämmer i öch vill betönä ätt förtsätt stimuläns äv smä öch medelstörä företägs
deltägände i kömpetensförsörjnings- öch välideringsinsätser är ängeläget. Döck bör
välidering erbjudäs tillsämmäns med ölikä tillgängligä verktyg inöm
kömpetensförsörjning för ätt ökä ömställningsförmägän öch könkurrenskräften i
svenskt näringsliv.
Avsnitt 12.3.4 En ny grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret
Vi instämmer i ätt stäten bör bidrä med en bäsfinänsiering till regiönernä. Vi vill döck
görä det tillägget ätt det krävs mer än en ärsärbetskräft för ätt bedrivä ett effektivt
regiönält kömpetensförsörjningsärbete. Vi bedömer ätt det krävs minst tvä
ärsärbetskräfter till grunduppgiften.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv stf generäldirektör Lenä Cärlssön.
Minnä Rydgärd här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Cämillä Kärlssön,
Anitä Sändell, Orjän Jöhänssön, Evä Jöhänssön öch Annä Mänhem Läurin deltägit.

Lenä Cärlssön
Minna Rydgård
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