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Validering med mervärde
Statskontoret avgränsar svaret till tre frågor som rör styrning och organisering av valideringsarbetet. Statskontoret tillstyrker förslagen i promemorian
att
•

etablera en enhetlig definition av validering

•

tydliggöra Skolverkets, Universitets- och högskolerådets, Arbetsförmedlingens och Myndigheten för yrkeshögskolans ansvar för validering

•

stärka arbetet med att följa upp och utvärdera valideringsarbetet.

En enhetlig definition av validering
Statskontoret instämmer i den bedömning som görs i promemorian att det är
viktigt att det svenska systemet för validering har en gemensam utgångspunkt. Vi pekade i en rapport från 2013 på att det bland aktörerna i valideringsarbetet fanns flera tolkningar av begreppet validering och att en ökad
samsyn vore önskvärd. 1 Statskontoret tillstyrker därför förslaget att det
svenska valideringsarbetet bör utgå från den definition som Sverige har
röstat för i Europeiska unionens råd.

Tydligare ansvar för validering
Statskontoret tillstyrker även förslaget att i huvudsak behålla den nuvarande
ansvarsfördelningen för valideringsarbetet, men att samtidigt tydliggöra
Skolverkets, Universitets- och högskolerådets, Arbetsförmedlingens och
Myndigheten för yrkeshögskolans ansvar samt öka samverkan kring validering.
Statskontoret framhöll i rapporten från 2013 att samordningsproblem i
valideringsarbetet inte kommer att lösas genom att koncentrera ansvaret till
färre myndigheter eller aktörer, men att samordningen kan förbättras. Vi ser
mot denna bakgrund positivt på intentionerna i promemorian att försöka
1

Statskontoret (2013) Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes
födda.
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tydliggöra ansvar och öka samverkan inom ramen för nuvarande ansvarsfördelning.
Det är dock viktigt att regeringen är omsorgsfull i valet av verktyg för att
åstadkomma tydligare ansvar och ökad samverkan. I promemorian görs
bedömningen att
•

Skolverket, UHR och Arbetsförmedlingen bör få uppdrag som klargör
deras ansvar för främjande och samordning av validering

•

Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag bör förtydligas på flera
punkter

•

myndigheter med ansvar för validering bör få i uppdrag att se till att det
på deras publika webbplatser finns lättfunnen och lättåtkomlig information och länkar till andra berörda myndigheter.

Hur dessa uppdrag ska formuleras och om de ska framgå av instruktionerna,
regleringsbreven eller särskilda uppdrag har dock inte preciserats i promemorian.
Statskontoret bedömer att myndigheternas instruktioner är de mest lämpliga
verktygen för att tydliggöra ansvaret för validering. Instruktionerna är regeringens huvudsakliga styrdokument som anger de långsiktiga förutsättningarna för myndigheternas arbete.
Med detta förtydligande bör man kunna förutsätta att de berörda myndigheterna också kan bedöma hur de ska informera om validering på bästa sätt.
Regeringen bör därför inte ange i instruktionerna hur myndigheterna ska
informera om validering, men kan däremot vid behov lyfta denna fråga i
myndighetsdialogerna.

Uppföljning och utvärdering inom valideringsområdet
Statskontoret framhöll i den tidigare nämnda rapporten från 2013 att förutsättningarna för uppföljning och utvärdering behöver förbättras. En enhetlig
definition är ett viktigt första steg, men berörda myndigheter behöver även
ta fram mer omfattande och tillförlitliga registeruppgifter. Detta skulle inte
bara förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering, utan också
göra det lättare att bedöma innehållet i de valideringsinsatser en individ har
gått igenom.
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Statskontoret tillstyrker därför förslagen att Skolverket, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet och Arbetsförmedlingen
får uppdrag som syftar till en bättre uppföljning och utvärdering av
valideringsarbetet. Regeringen kan med fördel använda myndigheternas
regleringsbrev för detta syfte.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Jessica Bylund och utredare Love Berggrund, föredragande, var närvarande
vid den slutliga handläggningen.

Ingvar Mattson

Love Berggrund
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