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Sammanfattning av remissvar

Region Örebro län ställer sig bakom remissförslaget. Remissvaret fokuserar
främst på avsnitten kring den regionala rollen i utformandet och
upprätthållandet av regionala strukturer för kompetensförsörjning och
validering. Det är viktigt att Regionalt tillväxtansvarig aktör får ett funktionellt
mandat och sammanhang i relation till nationell och lokal nivå.

Förslag inom kapitel 7 Organisering – Samverkan,
samordning och styrning
7.5.1 Övergripande strategi
Kommentar Region Örebro län: Nationell strategi för kompetensförsörjning
bör samspela med den regionala tillväxtstrategin eftersom det annars blir två
olika styrkedjor/system. Dessa behöver harmonisera med varandra.

7.5.2 Råd med tillhörande kanslifunktion
Kommentar Region Örebro län: Rådet behöver koppla an till det regionala
utvecklingsuppdraget som regionalt tillväxtansvarig aktör föreslås ha för att
genomförandet av det regionala valideringsarbetet ska bli bra. Det behövs
tydligare roller mellan nationell och regional nivå.
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7.5.3 Kompetensförsörjning – en grunduppgift i det regionala
utvecklingsansvaret
Kommentar Region Örebro län: Tillstyrker förslaget om ändring i lagen om
regionalt utvecklingsansvar. Möjlighetvis bör det även framgå att länsstyrelser
och andra myndigheter ska beakta och lämna regionen biträde när det
regionala kompetensförsörjningsarbetet nämns i lagens 10 §.
Delar förslagets strävan att stärka mandatet till regionerna vad gäller den
regionala kompetensförsörjningen, men bedömer inte det tillräckligt när det
gäller validering. Validering nämns inte explicit i lagtexten. Det behövs
tydlighet kring vad som ska etableras och upprätthållas utifrån de regionala
strukturerna för validering i förhållande till de nationella. Ett regionalt råd
skulle bidra till att klargöra roller och ansvar mellan nationell och regional
nivå.
7.5.4 Regioner ska kunna ansöka om medel för att etablera regionala strukturer
för validering
Kommentar Region Örebro län: Det behövs långsiktig finansiering för att
bygga strukturer. Utan långsiktighet riskerar arbetet att bli projektstyrt och
kortsiktigt samt olika lösningar mellan regionalt utvecklingsansvariga kan
växa fram. Det finns risk för ojämlika förutsättningar som i förlängningen
bidrar till olika konsekvenser för medborgarna och arbetsgivarna. Utan
långsiktig finansiering är det svårt att etablera och utveckla långsiktighet och
ägarskap i frågan.
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