Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Er referens/dnr
U2014/4373/GV

2014-10-14

Yttrande från Industriarbetsgivarnas kompetensråd (IAKR) över
promemoria ”Nationell referensram för kvalifikationer för
livslångt lärande (2014/4373)”
Allmänna synpunkter
IAKR ser positivt på införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för
livslångt lärande och ser fram emot att denna implementeras i det svenska
systemet.
Sverige är en kunskapsbaserad ekonomi vilket ställer krav på att allt lärande kan
synliggöras och att kvalifikationer erkänns oavsett hur de uppnåtts. Det gäller
oavsett om lärandet har skett inom ramen för det formella utbildningssystemet eller
i arbetslivet. Inom industrin finns det många som saknar formella kompetensbevis
– något som försvårar såväl omställning på arbetsmarknaden som
kompetensutveckling på den egna arbetsplatsen. En nationell referensram för
kvalifikationer skulle därmed underlätta arbetet med omställning och validering av
komptens vilket ökar anställningsbarheten för enskilda individer.
IAKR anser att det finns ett stort behov av ökad kommunikation mellan
utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Det kräver ett system som präglas av
transparens och som har hög legitimitet hos individer, arbetsgivare och
utbildningsanordnare. Förhoppningen är att en nationell referensram för
kvalifikationer kan bidra till detta samt till att stimulera ökad användning av
validering som ett verktyg för ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
IAKR välkomnar att den nationella referensramen innebär att såväl branschernas
utbildningsbevis som utbildningar inom ramen för folkbildning och studieförbund
kommer att kunna nivåbestämmas och erkännas. Det kommer att underlätta för
både arbetsgivare och studerande inom industrin.
IAKR ser också positivt på att referensramen skapar ett översättningsverktyg för
kvalifikationer mellan unionens medlemsländer, vilket underlättar för arbetsgivare
att anställa personer med studie- och arbetlivserfarenheter från andra länder. Det
underlättar rörligheten på EU:s inre marknad.
Förslag om ansökningsförfarandet (4.4)
IAKR avstryker förslaget att exkludera nivå åtta från att prövas mot kvalifikationer
erhållna utanför det formella utbildningssystemet, dvs universitet och högskolor.
Ramverket bygger på principen om learing outcome vilket innebär att det är
resultatet av utbildningen som ska stå i fokus – inte hur lång utbildningen är eller
vilken utförare som ger den. IAKR anser att förslaget om att endast universitet och
högskolor ska få pröva kvalifikationer på nivå 8 är inkonsekvent och strider mot
grundprincipen i ramverket. IAKR anser att samtliga nivåer 1-8 bör vara öppna för
prövning samt att Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för denna process.

Prövning och överklaganden (4.5)
IAKR tillstryker förslagen om att Myndigheten för yrkeshögskolan utses till
ansvarig och granskande myndighet.
IAKR tillstryker också förslaget att införa ett nationellt råd för kvalifikationer.
IAKR tillstryker att eventuella överklaganden görs hos överklagandenämnden för
högskolan.
IAKR förutsätter att det upparbetas tydliga rutiner för handläggning och att
Myndigheten för yrkeshögskolan tillskrivs tillräckliga resurser för detta samt för
implementering av referensramen.
Förslag om kvalitetssäkring (4.7)
Enligt författningsförslaget ska ett beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar
i referensramen gälla i 10 år. Under denna tid ska Myndigheten för yrkeshögskolan
granska verksamheten minst en gång.
IAKR anser att 10 år med endast ett granskningstillfälle är för lång giltighetstid för
beviljat beslut. För att systemet ska kunna bibehålla sin legitimitet måste alla de
kvalifikationer också motsvara den angivna nivån vilket kräver mer frekventa
kontroller.
IAKR förordar den modell för granskning som redovisas i rapporten ”Förslag på
modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i
NQF” från 2011.
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