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Organ

Regional tillväxtnämnd

Remissvar på valideringsdelegationens slutbetänkande
Validering - för kompetensförsörjning och livslångt
lärande (SOU 2019:69)
Förslag till beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att godkänna redovisat förslag till svar som Region Örebro läns svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
I slutbetänkandet ”Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande” (SOU
2019:69) lämnar delegationen förslag till åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och
permanent system för validering för att fler personer ska kunna få sitt kunnande
kartlagt, bedömt och erkänt.
Valideringsdelegationen föreslår bland annat:
• En ny, gemensam, definition av validering.
• En ny förordning med generella bestämmelser om validering.
• Ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan.
• En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
• Ett råd för validering under ledning av ansvarigt statsråd.
• Kompetensförsörjning ska vara en grunduppgift för regionerna.
• Statsbidrag för vidareutveckling av branschvalidering.
• Ökad tillgång till validering i komvux genom en skyldighet för kommunerna att
erbjuda elever validering och en ökad tydlighet om kartläggning, bedömning och
dokumentation vid validering.
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.
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Ärendebeskrivning
Valideringsdelegationens betänkande är omfattande och innehåller många olika
förslag. Kapitel 7 tar upp förslag som påverkar regionalt tillväxtansvarig aktör därför
avgränsas våra kommentarer till detta kapitel.
I Sverige är genomförandet av validering decentraliserat och systemet har många olika
aktörer. Det är alltså svårt att prata om ett system. I stället handlar det om att
säkerställa tillgång och god kvalitet inom olika system – inom samtliga delar av det
formella utbildningssystemet och mot arbetslivets kvalifikationer. Detta förutsätter
även samverkan och samordning mellan systemets olika delar och tydlig styrning av
berörda myndigheter. I denna samverkan och samordning kommer enligt förslag
regionalt tillväxtansvarig få en roll.
7.5.1 Övergripande strategi
Förslag: En nationell övergripande strategi för kompetensförsörjning och livslångt
lärande bör tas fram.
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
Förslag: Valideringsdelegationen föreslår ett råd får i uppdrag att följa, stödja och
driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på nationell och
regional nivå.
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.
7.5.3 Kompetensförsörjning – en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret
Förslag: En grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret ska vara att fastslå mål
och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet, där validering ingår
som en viktig del. Förslag till lag om ändring i lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar.
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 §.
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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
Förslag: Regioner ska enskilt eller gemensamt kunna ansöka om medel från
Tillväxtverket för att bidra till att utveckla och etablera effektiva strukturer för
validering på regional nivå.
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.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Remissförslaget bygger på en ökad likvärdig validering, vilket kommer ge positiv
påverkan på jämställdheten. Det är inga konsekvenser för miljö- och barnperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Remissen innehåller förslag på möjligheter för regioner att kunna ansöka om medel
för att etablera regionala strukturer för validering. Dessa medel ger främst möjlighet
till en projektfinansiering under några år.
Uppföljning
Region Örebro avslutar den 31 maj 2020 socialfondsprojektet ”Effektivare validering
för Örebro län”. Slutsatser och resultat från projektet behöver implementeras och
arbetet med att bygga bättre strukturer för validering behöver fortsätta. Region Örebro
län har tackat ja till uppdraget regional kompetensförsörjning och under åren 20182020 stödja och främja insatser inom utpekade fokusområden.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regional tillväxtnämnd den 27 maj 2020.

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

4 (4)

Tjänsteställe, handläggare

Utbildning och arbetsmarknad, Maria Svensson Hallberg

Sammanträdesdatum

2020-05-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS2853

Förslag till remissvar.
Sammanfattning SOU 2019:69.

Petter Arneback
Regional utvecklingsdirektör
Skickas till:
Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se
Ert. dnr: U2020/00129/GV
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