
 

 
 

 

Sida 1 (2) 
 

 

Postadress 
Box 45093 
104 30 Stockholm 

Besöksadress 
Wallingatan 2 
111 60 Stockholm 

Telefon 
010-470 03 00 

Org nr 
202100-6487 

www.uhr.se 

 

Analys, främjande och tillträdesfrågor 

Föredragande 
Frida Lundberg 
Utredare 

010-470 0637 
frida.lundberg@uhr.se 
 

YTTRANDE 

Diarienummer 

Dnr 1.1.1-249-16  

Datum 
2016-04-01 
 

  

Yttrande över förslag till: Kvalitetsledning – Validering av 
individuell kompetens (SIS-Remiss 14132 avseende ftSS 
624000) 

Universitets- och högskolerådet (UHR) avstyrker den föreslagna 
standarden för validering och ansluter sig till Valideringsdelegationens 
synpunkter (Komm2016/00409-2).  

I övrigt framför UHR följande synpunkter på den informativa Bilaga A: 

Synpunkt för A. 7 

UHR vill framföra att Universitetskanslersämbetet inte ansvarar för 
fastställande av kvalifikationer vid validering av reell kompetens för 
behörighet vid antagning till vissa utbildningar inom högskolan. 

Synpunkt för A.8 

Under punkt A.8 beskrivs UHR:s ansvar för olika valideringsinsatser. UHR 
vill för kännedom komplettera informationen med de uppdrag som 
myndigheten fått i regleringsbrevet för 2016.1 

UHR har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bidra till att 
etablera en ordning för att dels stödja universitet och högskolor i deras 
arbete med att bedöma reell kompetens, dels underlätta samarbete 
mellan lärosätena i detta arbete så att en varaktig struktur kan etableras 
för såväl stöd i lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens 
som för samarbete mellan lärosäten i fråga om denna bedömning. Såväl 
statliga universitet och högskolor som enskilda utbildningsanordnare 
med tillstånd att utfärda vissa examina ska bjudas in att delta i åtgärder 
inom ramen för satsningen.  

För uppdraget har UHR tilldelats 5 000 000 kronor för 2016 och 
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 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Universitets- och 
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regeringen har för 2016 fördelat 25 000 000 kronor till universitet och 
högskolor för deras arbete med bedömning av reell kompetens. I fråga 
om de medel som beräknas för 2017 och 2018 (30 miljoner kr årligen) 
avser regeringen att låta Universitets- och högskolerådet disponera och 
fördela de medel som avsätts till stöd för universitetens och 
högskolornas arbete med bedömning av reell kompetens.  

Vidare har Universitets- och högskolerådet fått i uppdrag att föreslå hur 
en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan 
och yrkeshögskolan kan utformas. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tuula Kuosmanen 
efter föredragning av utredaren Frida Lundberg. 
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