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Kompetensförsörjning är ett prioriterat område inom den regionala
tillväxtpolitiken. Den regionala nivån har med kompetensplattformarna
som verktyg en viktig uppgift att bidra till en välfungerande
kompetensförsörjning i hela landet utifrån de förutsättningar som finns
och de prioriteringar som görs i respektive län.
Tillväxtverket har fått i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för
regionalt kompetensförsörjningsarbete. Det handlar framförallt om vad
som bör ingå i det regionala kompetensförsörjningsarbetet i alla län.
Riktlinjerna ska bidra till att skapa en samsyn mellan aktörer på lokal och
regional nivå- samt berörda myndigheter som exempelvis
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Statens
skolverk på nationell nivå. Utöver denna kärnverksamhet ska regional
nivå, även som idag, kunna bedriva verksamhet som utgår ifrån regionala
utmaningar och prioriteringar.
Läs mer här:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/tillvaxtverketuppdras-att-ta-fram-riktlinjer-for-regional-kompetensforsorjning/
Frågeställningar
1. Riktlinjerna ska bidra till att skapa en samsyn mellan aktörer på

lokal, regional och nationell nivå avseende vad som bör ingå i
grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete i alla län.
Hur styrande ska riktlinjerna vara?
2. I utformningen av förslaget ska Tillväxtverket beakta hur den
regionala nivåns samverkan med och mellan kommuner, med
näringsliv samt med nationella myndigheter kring
kompetensförsörjningsfrågor bör utvecklas.
Finns redan nu förslag på hur denna samverkan kan utvecklas?

2
Valideringsdelegationen 2015–2019

Valideringsdelegationen har i uppdrag från regeringen att följa, stödja
och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom
valideringsområdet.[1] Delegationens ledamöter representerar branscher
och parter inom arbetslivet samt berörda myndigheter, bl.a.
Tillväxtverket, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och ESFrådet. I den expertgrupp som är knuten till delegationen finns bl.a.
Region Skåne och Validering Väst (Västra Götalandsregionen)
representerade. Se mer om delegationens uppdrag och arbete på
www.valideringsdelegation.se.
I delegationens uppdrag ligger att lämna förslag på en nationell strategi
för validering. Avsikten är att kunna överlämna förslaget till regeringen i
februari/mars 2017. Strategin kommer bland annat att ta upp behovet av
regional samordning.

Frågeställningar:

1. Vilka allmänna medskick har regionerna till arbetet med
strategin?
2. Tillväxtverket pekar i en rapport från 2015 på att kopplingen
mellan validering och det regionala kompetensförsörjningsarbetet
med kompetensplattformarna som verktyg är svag i många
regioner.[2] Hur ser kopplingen ut mellan validering och arbetet
med kompetensförsörjning i er region?
3. Tillväxtverkets rapport beskriver regionernas funktion som
drivande, samordnande, stödjande och kunskapshöjande.
Samtidigt pekas det på att aktörerna med regionalt
utvecklingsansvar och kompetensplattformarna har ett relativt
svagt mandat för arbetet med validering. Vilka möjligheter har
regionen att med befintliga mandat och resurser arbeta drivande,
samordnande, stödjande och kunskapshöjande med validering?
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En samordnad utveckling av validering, dir. 2015:120.
Tillväxtverket 2015, Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet.

