2020-06-18
Regionkontoret
Maria Larsson Vestin
Tfn 018-617 32 74
E-post maria.larsson.vestin@regionuppsala.se

Dnr RS2020-0167

Utbildningsdepartementet

Remissyttrande avseende Validering för kompetensförsörjning
och livslångt lärande
Sammanfattning
Region Uppsala instämmer i huvudsak, men vill lämna några detaljsynpunkter. Region
Uppsala bedömer att särskilt fokus bör läggas kring delegationens skrivningar rörande
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 samt
att långsiktig basfinansiering säkerställs för att utveckla regionala strukturer och
samarbeten.
Kommentarer och förslag
6.4.3 Ökad transparens, jämförbarhet och överförbarhet med ett gemensamt språkbruk
Kommentar: Region Uppsala bedömer att det krävs ytterligare insatser för att föra in
SeQF i det formella utbildningssystemet. I dagsläget riskerar den som validerar sina
kunskaper med godkända betyg att fortfarande inte vara anställningsbar i förhållande till
branschens uppsatta yrkeskrav och dess branschvalidering.
7.5.1 Övergripande strategi
Kommentar: 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: Rådet behöver knytas till det regionala utvecklingsuppdraget som regionalt
tillväxtansvarig aktör föreslås ha för att det regionala valideringsarbetet ska få
genomförandekraft. Det behövs tydligare rollfördelning mellan nationell och regional
nivå, och kanske även en kompetensförsörjningsmyndighet på nationell nivå som
inkluderar validering och vägledning. En sådan myndighet skulle stödja regionalt
utvecklingsansvariga.
7.5.3 Kompetensförsörjning – en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret
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Kommentar: Region Uppsala delar betänkandets 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 reglering av regionernas uppdrag att arbeta med validering, klargörande 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: Det behövs långsiktig finansiering för att bygga strukturer. Utan
långsiktighet riskerar arbetet att bli projektstyrt och kortsiktigt samt försvåra för
regionala samarbeten. 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.
8.4.1 Utökade medel
Kommentar: Region Uppsala saknar förslag i betänkandet om långsiktig finansiering för
att validera individen. Region Uppsala önskar att regeringsuppdrag kring regional
kompetensförsörjning åtföljs av en basfinansiering där en del ska användas för
valideringsstrukturer utifrån det som bör klargöras i kommentar till 7.5.4
9 Kunskapsutveckling
Kommentar: Betänkandet föreslår kunskapsutveckling för valideringsutförare. Detta är
mycket viktigt, men Region Uppsala saknar direkta förslag som rör lärar- och
yrkeslärarutbildning samt studie- och yrkesvägledarutbildning. Validering bör införas
som ett eget kunskapsområde inom dessa utbildningar.
11.3.4 Rektor ska kunna ge betyget E efter validering utan prövning
Kommentar: Region Uppsala ställer oss inte bakom detta förslag då en person som
validerat sina kunskaper på detta sätt riskerar att bli låst i sitt livslånga lärande genom
att inte bli behörig att söka önskad högre utbildning. Uppvisat kunnande under en
valideringsprocess bör vara grund för betygssättning på samtliga betygsnivåer.
Studievägledningen i detta fall bör vara så tydlig att det är ställt bortom alla tvivel för
deltagaren att en inlåsningseffekt riskeras.
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