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Beslut om remissvar angående Validering – för
kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)
Föredragning
Linnéuniversitetet har blivit ombedd att svara på Utbildningsdepartementets remiss
angående Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU
2019:69). Studerandeavdelningen har berett ärendet.
Remissen är ett slutbetänkande från Valideringsdelegationen vars uppdrag har varit
att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom
valideringsområdet på nationell och regional nivå. I remissen lämnar delegationen
förslag på åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och bestående system för
validering.
Linnéuniversitetet har i ett flertal år bedrivit ett strukturerat arbete med att skapa en
rättssäker, hållbar och tydlig process för validering. Valideringsarbetet, att
människor har möjlighet att få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt, är viktigt
för den enskilde individen, men också av stor samhällsekonomisk vikt vad gäller
förbättrad matchning på arbetsmarknaden, snabbare etablering på arbetsmarknaden
för nyanlända, en snabbare genomströmning i utbildningssystemet, men också en
breddad rekrytering till högre utbildning.
Remissvar
Sammanfattningsvis har Linnéuniversitetet en positiv inställning till:
• en ny, gemensam definition av validering och där ingående begrepp.
• förslag till valideringsförordning
• att begreppet validering förs in i högskoleförordningen
• att det införs ett författningsstöd för tillgodoräknande inom uppdragsutbildning
• att UHR ges ett särskilt uppdrag att främja lärosätenas valideringsarbete
• att ytterligare medel tillsätts för finansiering av fortsatta högskolekurser om
validering.
Vidare menar Linnéuniversitetet att det är viktigt att lärosätena kompenseras för sina
valideringsinsatser. Det har tidigare nämnts ett schabloniserat bidrag per bedömning
som betalas ut i efterhand i de fall tillgodoräknanden har beviljats. Det ska
understrykas att även valideringsinsatser som inte leder till ett tillgodoräknande kan
vara lika resurskrävande och därmed bör ersättning utgå oavsett utfall.
För Linnéuniversitetets specifika yttrande se bilaga 1.
Handläggningen har godkänts av avdelningschef Thorbjörn Nilsson.
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Beslut
Rektor beslutar
att fastställa remissvaret för validering för kompetensförsörjning och livslångt
lärande (SOU 2019:69).

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Aronsson efter skriftlig föredragning
av handläggare Amelie Johansson, UK i närvaro av prorektor Catherine Legrand,
universitetsdirektör Therése Iveby Gardell samt Linnéstudenternas representanter
och sekreterare Jenny Jeppsson.
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sekreterare

