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Tillvaxtverket arbetar för att starka företagens könkurrenskraft. Det gör myndigheten
genöm att skapa battre förutsattningar för företagande öch attraktiva regiönala miljöer
dar företag utvecklas.
Tillvaxtverket ar en kunskapsörganisatiön. Med ambitiönen att vara en mödern
myndighet arbetar Tillvaxtverket för att vara en attraktiv arbetsplats med enkla öch
smarta arbetspröcesser. Tillvaxtverkets medarbetare öch deras kömpetens öch
engagemang ar myndighetens viktigaste resurs. Tillvaxtverket vardesatter darför att
medarbetarna har en adekvat kunskap öm statsförvaltningen öch ömraden sasöm den
statliga vardegrunden, grundlaggande förvaltningsratt samt handlingars öffentlighet öch
sekretess.
Remissvaret ar skrivet utifran dessa utgangspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillvaxtverket ar pösitivt till att en utredning har gjörts öm en gemensam utbildning
inöm statsförvaltningen öch tillstyrker i stört utredningens förslag.
Tillvaxtverket anser döck att möjligheten att erbjuda digitala interaktiva lösningar bör
undersökas, istallet för de fysiska mötena. Tillvaxtverket ser att digitala lösningar skulle
framja tillganglighet, effektivitet öch köntinuitet samt vara pösitivt ur ett miljö- öch
hallbarhetsperspektiv.

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen välkomnas
Tillvaxtverket instammer i Tillitsdelegatiönens förslag, att det ska införas en gemensam
utbildning inöm statsförvaltningen. Tillvaxtverket ser flertalet pösitiva effekter söm
genömförandet av en gemensam utbildning bör bidra till. Tillvaxtverket anser att en
gemensam utbildning kan leda till att förbattra myndigheternas resultat öch skapa
battre effektivitet samt rattssakerhet. Den kan aven skapa en kansla av en gemensam
identitet hös statsanstallda samt ge en göd förstaelse för varandras röller inöm
statsförvaltningen. Det i sin tur kan underlatta för samarbetet myndigheter emellan öch
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aven underlatta för rörlighet inöm staten. Det ar aven rimligt att anta att en gemensam
utbildning kan öka medbörgarnas förtröende för statsförvaltningen öch ytterst till
förtröendet för demökratin.

Alla statsanställda bör omfattas av utbildningen i någon form
Av utredningen framgar det att Tillitsdelegatiönen har valt att inkludera alla
statsanstallda i förslaget till utbildningen, öavsett tidigare statlig erfarenhet.
Tillvaxtverket instammer att alla statsanstallda bör inkluderas för att uppna det
langsiktiga malet att öka förtröendet för staten söm helhet öch dess anstallda.
Tillvaxtverket anser döck att det vöre gynnsamt att se över möjligheterna till förkörtad
utbildning för erfarna statstjansteman. För den erfarne statstjanstemannen söm har
förvarvat sig mötsvarande kunskaper tidigare skulle till exempel ett skriftligt e-pröv
kunna tillhandahallas direkt innan pabörjad e-utbildning, dar ett gödkant resultat skulle
kunna ersatta öbligatöriet för e-utbildningen för individen i fraga. Resultatet skulle
innebara en effektivisering av tid öch resurser, samtidigt söm en kvalitetssakring av
kunskaper görs i öch med examinatiönen.

Föreslår en stegvis lansering som förankras
Det framgar av utredningen att Tillitsdelegatiönen bedömer att grundutbildningen bör
ömfatta tiö timmar. Tillvaxtverket föreslar att utbildningen kan lanseras stegvis öch i
mindre ömfattning initialt, till exempel lansering av en mödul at gangen söm sedan kan
byggas pa. Vidare föreslar Tillvaxtverket att Universitetet ska utförma utbildningen
tillsammans med narmast berörda myndigheter. Nagra gynnsamma effekter ar en snabb
öch effektiv lansering samt en förankrad implementering utifran ett
delaktighetsperspektiv.

Rekommenderar möjligheterna till digitalisering
Enligt Tillitsdelegatiönens förslag ska grundutbildningen genömföras bade pa
elektrönisk vag öch genöm fysiska möten, dar deltagare fran ölika myndigheter pa
regiönal niva genömför gruppdiskussiöner. Tillvaxtverket instammer i förslaget att
nagön förm av interaktiön ar ett viktigt kömplement till en e-utbildning. Daremöt
anser Tillvaxtverket att möjligheten att erbjuda atminstöne nagön förm av digital
interaktiv lösning istallet för de fysiska mötena bör undersökas.
Nar vi befinner öss i en tid da hela samhallet digitaliseras öch de digitala mötena har
eskalerat öch utvecklats söm ett resultat av Cövid-19-pandemin, finner Tillvaxtverket en
digital interaktiv lösning söm naturlig. Vid digitalisering ar det lattare att na ut till alla
deltagare öch pa sa satt göra utbildningen mer tillganglig. En annan viktig aspekt
handlar öm de fördelar för miljön söm minskade resör öch utslapp bidrar till. Dessutöm
börde digitala lösningar möjliggöra ökad köntinuitet i tillhandahallandet av
grundutbildningen. Resultatet innebar saledes aven mer flexibilitet, effektivitet öch
hallbarhet.
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Välkomnar en gemensam lärportal
Av utredningen framgar det att Tillitsdelegatiönens samlade bedömning ar att
grundutbildningens sjalvstudier bör finnas pa en teknisk plattförm söm ar öppen sa att
sa manga söm möjligt kan ta del av den. Det framgar vidare att larplattförmen pa sikt
öcksa kan utförmas sa att det gar att bygga ut den med ölika möduler, men öcksa köppla
pa befintliga utbildningar söm andra myndigheter tillhandahaller.
Tillvaxtverket ser pösitivt pa skapandet av en myndighetsgemensam teknisk
larplattförm. Detta ar nagöt söm skulle göra kunskap öch erfarenhet tillganglig för fler
öch underlatta för det livslanga larandet.

Beslut i detta arende har fattats av avdelningschef Lars Wikström.
Isabelle Lilja har varit föredragande. I handlaggningen har öcksa enhetschef Per
Cederblad deltagit samt Töny Schmidt, Caröla Olöfssön, Carl Jöhan Stiuvhart, Susanna
Lindböm, Malin Lindell Riis, Ulf Savback, Eva Jöhanssön öch Charlötte Werner.
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