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Sammanfattande inställning
Kommunstyrelsen instämmer i utredningens förslag.
Kommunens inställning i detalj
Kommunstyrelsen sammanfattande inställning inom valideringsområdet ska förstås mot bakgrund av de
nuvarande och framtida kompetensförsörjningsutmaningar som näringsliv och hela samhället står inför.
Att kunna få sin befintliga kompetens bedömd och erkänd och utbildningen förkortad är viktigt för att
kostnadsminimera, underlätta och stimulera individens livslånga lärande.
Att kunna validera är också av stor betydelse för flexibiliteten och kompetensförsörjningen på
arbetsmarknaden då arbetskraft med rätt kompetens är avgörande för både innovation, tillväxt och
sysselsättning.
Genom att validera individens kunnande kan efterföljande utbildning inriktas mot att komplettera med de
delar som saknas för att uppnå kraven för den kvalifikation som efterfrågas. Validering är därmed viktigt
även för att öka effektiviteten i resursanvändningen inom utbildningssektorn.
Validering genomförs i dag av en mängd olika utförare inom respektive utbildningsform och i arbetslivet.
Det finns i dag ingen sammanhållen reglering om validering. Begreppet validering definieras också på
olika sätt inom olika områden. Synen på vad validering syftar till och vilka moment en validering ska
innehålla skiljer sig åt. Detta skapar hos både individ och samhälle en osäkerhet om valideringens värde.
Denna osäkerhet riskerar att leda till att validering inom utbildningssystemet inte sker i tillräcklig och
önskvärd omfattning.
Kommunstyrelsen instämmer därför i utredarnas förslag om att det behövs en nationell/regional samsyn om
vad validering är, vilken funktion den ska ha inom utbildningsväsendet och arbetslivet.
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Kommunstyrelsen vill särskilt lyfta fram nedanstående förslag som viktiga för att en generell reglering av
validering ska komma till stånd och kunna fungera. Förslagen ingår inom respektive kapitelhänvisning.
6.5.1

En ny, gemensam, definition av validering tas fram.

6.5.3

En ny förordning med generella bestämmelser om validering utformas.

6.5.4

Att begreppet validering inom högskolan och yrkeshögskolan behöver utvecklas.

7.1.5

En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande där validering ingår
behöver utvecklas.

7.2.3

Kompetensförsörjningen där validering ingår blir en tydlig grunduppgift för regionerna.

7.5.2

Ett nationellt råd för validering under ledning av ansvarigt statsråd för samordning
etableras.

8.1.1

Validering finansieras av den aktör som initierar insatsen.

11.3.2

Det blir en skyldighet att inom komvux och särvux erbjuda elever validering.

11.3.3

Eleven efter en validering ska ha rätt att få ett intyg som förs in i den individuella
studieplanen.

11.3.4

Rektor ska kunna ge betyget E efter validering utan prövning.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget för de olika intressenterna, kommuner, universitet/högskolor,
näringsliv och inte minst för individen är dock inte helt tydliga i förslaget. Därför bör de ekonomiska
konsekvenserna av förslaget utredas ytterligare.
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