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Utvecklingen av en regional stödstruktur för validering 
i Region Gävleborg

Validering Gävleborg



Validering Gävleborg

• Region Gävleborg – 10 kommuner
• Drygt 290 000 invånare
• Flertalet valideringsprojekt i länet under många år
• Politiskt beslut 2016
• Validering Gävleborg 2017
• Mål i RUS 2013-2020 + 2020-2030
• Integrerat i regionens kompetensförsörjningsarbete
• Årlig uppföljning av genomförd validering (Vux + Af)
• Webbsida Validering Gävleborg

Kort bakgrund…..

https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/validering-gavleborg/


Mål

Genom regionalt samarbete öka 
- antalet valideringar
- tillgången till validering
- kvalitéten i validering

Avgränsning hittills
- Vuxenutbildning
- Arbetsförmedling

Samordna och stödja utvecklingen av ett hållbart, strukturerat
och långsiktigt regionalt valideringsarbete i samverkan med aktuella aktörer 

Vinster med validering 
för regional kompetensförsörjning

 Etablering på arbetsmarknaden
 Egen försörjning
 Yrkesväxling och omställning
 Tillträde till utbildning
 Förkortad tid i utbildning
 Kompetensutveckling för anställda
 Kompetensförsörjning i arbetslivet
 Livslångt och livsvitt lärande



Validering Gävleborg

• Löpande uppföljning av arbetet och dess resultat

• Löpande återföring till strategisk nivå inom berörda parter

• Löpande dialog kring behov av att revidera insatsområden och aktiviteter

• Praktiskt stöd till arbetsgrupperna som driver utvecklingsarbetet

• Sammanhållande och sammankallande funktion för utvecklingsarbetet, 
samt dess koppling till andra regionala utvecklingsinitiativ 

Vägledning för aktörer med ett regionalt utvecklingsansvar 
Samverkan kring validering på regional nivå
Valideringsdelegationen

Regional stödstruktur för validering



Utvecklingsarbetet i Gävleborg
Samtal – Samsyn – Samverkan – Samarbete

• Tvärsektoriellt kunskapsområde
• Långsiktigt strategiskt arbete 
• Påverkansarbete (internationellt, nationellt, regionalt, lokalt)
• Samverkan med aktörer på flera nivåer, befintliga nätverk och relevanta projekt
• Regionalt ansvariga vid Af 
• Regionalt rektorsnätverk för vuxenutbildning i Gävleborg + Af (Nytt)
• Validering och Valideringsprocess (Definition, struktur, organisation och roller)
• Operativt stöd till arbetsgrupper, seminarier och workshops
• Projekt ValidX, Branschvalidering och utbildning, personlig assistent
• Kompetensutveckling internt och externt
• Årlig uppföljning



Antal validerade individer 2017-2020
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Nästa steg i utvecklingsarbetet

• RUS 2020-2030
 Insatser som bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering
 Insatser som bidrar till att utbildningstiden för individen förkortas genom nationellt giltig validering av reell kompetens 

• Fortsatt samarbete mellan länets vuxenutbildningar 
 Implementera systematik för validering i vuxenutbildning – Modulbaserat
 Regional valideringsprocess (organisation, roller och stöd)
 Flexibla kompletterande utbildningsinsatser
 Piloter barnskötare och restaurang 

• Process för reguljära studier inklusive kartläggning och validering (Vux+Af)
• Branschvalidering
 Kompetensplanering – branschvalidering + utbildningsvalidering

• ESF-projekt Valideringslyft
• Valideringsdelegationens slutbetänkande (SOU 2019:69)



Utmaningar
RUAs verktyg = samverkan = Smalaste passagen i timglaset

• Nationella styrmedel och incitament
• Finansiering
 Utförare och individ
 Långsiktiga regionala förutsättningar

• Nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande
• Samordning och samverkansytor
• Gemensam digital informationsyta för medborgare
• Statistik och uppföljning + yrkesvux
• Överförbarhet mellan branschvalidering och utbildning
• Direkt kopplad flexibel kompletterande utbildning efter validering
• SeQF (gemensamt språk)
• Värdet med validering - Attityder
• Forskning
• Kontinuerlig kompetensutveckling 



Marianne Andrén
Region Gävleborg
Regional utvecklingsförvaltning
Arbetsmarknad och kompetens
marianne.andren@regiongavleborg.se
+46774507841

Tack för visat intresse!

Validering Gävleborg
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