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Validering - för kompetensförsörjning och livslångt
lärande (SOU 2019:69)
Sammanfattning
Vinnova delar betänkandets bedömning att det finns ett stort behov av en samlad
strategi för kompetensutveckling och livslångt lärande där validering utgör en
viktig beståndsdel. Vinnova delar i allt väsentligt utredningens bedömningar av vad
som behöver göras för ett utvecklat system för validering.
Det svenska systemet för validering är decentraliserat och har präglats av
fragmentisering. Det har inneburit att validering definierats och operationaliserats
på olika sätt. Vinnova menar därför, i linje med betänkandet, att en gemensam och
övergripande definition av begreppet validering är viktigt för att etablera ett
sammanhållet system för validering. Samtidigt vill Vinnova betona vikten av att en
generell reglering tydligt måste ta hänsyn till att validering sker i olika
sammanhang och i olika syften. Det är viktigt att en mer enhetlig reglering inte
resulterar i att färre branschvalideringar genomförs.
Vinnova anser att det finns skäl att, utöver ett råd för validering som föreslås i
utredningen, överväga att förvekliga det förslag angående en nationell myndighet
med ett samlat ansvar för kompetensförsörjningspolitiken, som beskrivits i SOU
2019:3 Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens
arbetsmarknad.
Vinnova anser vidare, i linje med utredningen, att det är viktigt med en långsiktig
och stabil finansiering för att säkerställa tillgång och användning av validering.
Vinnova menar dock att betänkandets förslag om att finansiering ska ske via den
Europeiska Socialfonden inte är tillfredsställande. Vinnova menar att sådan
finansiering inte säkerställer det behov av långsiktig och stabil finansiering som
krävs, i ljuset av de stora behov av kompetensförsörjning och livslångt lärande som
krävs på den svenska arbetsmarknaden.

Utöver dessa övergripande synpunkter avstår Vinnova från ytterligare
kommentarer avseende de enskilda förslagen då dessa behandlar förslag som
inte ligger inom Vinnovas verksamhetsområde.
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I detta ärende har generaldirektör Darja Isaksson beslutat. Programledare
Maria Landgren har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också Direktör Göran Marklund deltagit.
Darja Isaksson

