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Yttrande Valideringsdelegationens
slutbetänkande SOU 2019-69
Region Norrbotten välkomnar Valideringsdelegationens slutbetänkande som
belyser och lämnar förslag på åtgärder för att komma tillrätta med utmaningar kopplat till validering och som under lång tid varit svårt att hantera
för såväl kommunal, regional som statlig nivå.
Region Norrbotten ser positivt på att delegationen lägger förslag på en ny,
gemensam definition av validering. Det skapar en viktig förutsättning för att
skapa ett sammanhållet nationellt system samt en samsyn och ökad förståelse för vad validering är.
Region Norrbotten ser också positivt på delegationens förslag om en ny, nationell strategi för kompetensförsörjning och livslång lärande.
Följande punkter vill Region Norrbotten kommentera specifikt:
7.5.3. Kompetensförsörjning en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret
I betänkandet kopplas validering på regional nivå ihop med det regionala
kompetensförsörjningsarbetet och menar att man genom att reglera detta i
lag så ges ett tydligt mandat och uppdrag till regionerna.
Region Norrbotten delar betänkandets strävan att stärka mandatet till regionerna vad gäller den regionala kompetensförsörjningen, men bedömer inte att
detta kommer stärka tillräckligt när det gäller validering. Detta eftersom validering inte nämns explicit i lagtexten. Vi efterlyser en motivering till ståndpunkten - ”Att reglera en sådan mer specifik uppgift i lag är dock inte lämpligt” (se sid. 234 f.).
Förslag: Reglering om regionernas uppdrag att arbeta med validering bör
tydliggöras i den föreslagna lagtexten.
7.5.4 Regioner ska kunna ansöka om medel för att etablera regionala
strukturer för validering
Region Norrbotten noterar att projektmedel ska kunna sökas via Tillväxtverket för utveckling av effektiva strukturer för validering på regional nivå.
Detta speglar synsättet att en regional struktur är något som byggs en gång
för alla. Vår uppfattning är att arbetet med denna struktur är ett ständigt utvecklings- och förankringsarbete som kräver långsiktighet, både att utveckla
och att bibehålla. Vi bedömer att risken är överhängande att strukturerna
faller när finansieringen är slut. Om betänkandets syn är att regionerna själva
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ska ta ekonomiskt ansvar för utveckling och drift av valideringen blir det
märkligt om det vilar på ett lagreglerat regeringsuppdrag.
Förslag: Se förslag kring punkt 8.4.1 nedan.
8.4.1 Utökande medel för kompetensförsörjning och livslångt lärande i
nästa programperiod för socialfonden
Inledningen på detta kapitel fångar en av de viktigaste framgångsfaktorerna
för att lyckas. ”Långsiktig finansiering är en av grundförutsättningarna för
att validering ska komma till stånd och för att strukturer för validering ska
kunna utvecklas” (sid. 237).
Av denna anledning saknar Region Norrbotten förslag i betänkandet om
långsiktig finansiering för validering av individer. Det enda förslag som
framförs rör nationella projektmedel från Europeiska socialfonden. Vi bedömer att regionerna inte kommer att ha likvärdiga förutsättningar att utforma
och få genomföra långsiktiga, nationellt enhetliga utvecklingsprojekt.
Förslag: Region Norrbotten önskar att Regeringsuppdrag kring regional
kompetensförsörjning åtföljs av en basfinansiering där en andel ska användas för validering. Användningen av dessa medel ska rapporteras till Tillväxtverket och följas upp.
I detta ärende har Regionala utvecklingsnämnden beslutat. Anna Lindberg
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Eva Jonsson
deltagit.
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