MYH och regionalt tillväxtarbete
Regionsamverkan Sydsverige
2017-10-18
Christer Bergqvist

myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan
• Yrkeshögskolan:
 Ca 2 miljarder, 227 anordnare, 1 900
utbildningsomgångar, pågick under året.
1,9 behöriga sökande per utbildningsplats,
47 800 studerande (2016)
 Fatta beslut och analysera
arbetsmarknadens behov av utbildningar
 Göra tillsyn, granskar kvalitet
 Framställa statistik, främja utvecklingen

• SeQF
• Branschvalidering
• Tolk, KK, mm
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MYH och regionalt tillväxtarbete
Varför ska MYH medverka i regionalt
tillväxtarbete?
• Styrande dokument
 Utbildning, validering och SeQf viktiga
delar i det regionala arbetet med
kompetensförsörjning
 Ömsesidigt behov av informations- och
kunskapsutbyte
• Vad har vi gjort och hur bygger vi vidare
på detta? Tankar kring fortsatt inriktning
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Styrande dokument
• Statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet regleras i förordning (2017:583) om regionalt
tillväxtarbetet
• MYH pekas ut i förordningen och i den nationella strategin
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020
som en berörd myndighet.
• I strategin är Kompetensförsörjning ett prioriterat område
• Utbildningar som ingår i yrkeshögskolan beskrivs ha särskilt
stor betydelse för kompetensförsörjningen regionalt och
även
• Validering som ett viktig verktyg för synliggörande av
kompetens
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Vad kan MYH bidra med för att tillgodose
behovet av regional kompetens?
Bidra till att arbetsliv och individer har den kompetens de behöver för att
kunna växa och utvecklas genom:

1. fördelning av statliga medel till utbildningar, som bäst tillgodoser
kommande behov av kompetens (kvalifikationer), och har /utifrån
arbetslivets behov/ en lämplig regional eller nationell placering
2. att underlätta för arbetsgivare att synliggöra behovet av
kvalifikationer genom användande av SeQF och
3. att underlätta för arbetsgivare/branscher att synliggöra individers
kvalifikationer genom validering och synliggöra behov av
kompetensutveckling (formell utbildning eller på annat sätt)
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Vad har vi gjort …..
• Gemensamt regeringsuppdrag 2010-2012 med sex andra
nationella myndigheter. Fokus på samverkan med varandra
och med regionala aktörer kring analys av framtida
kompetensbehov.
• Deltog i arrangemang inför nuvarande programperiod 20142020 för de regionala strukturfondsprogrammen.
• En relativt omfattande samverkan och utbyte med andra
myndigheter, särskilt Tillväxtverket, med ansvar inom
regional politik och regionala aktörer där
kompetensförsörjningsfrågorna är i fokus.
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… och tankar kring fortsatt inriktning
Fokus på samverkan med olika aktörer både
regionalt och nationellt
• Kontakter med regionalt utvecklingsansvariga (politisk
och tjänstemannanivå)
-Identifiera befintliga fora och ev. skapa nya fora i
samråd med regionerna
- Identifiera vilka behov regionerna har och vilka behov
MYH har för att hitta ändamålsenliga former
- Utveckla nya former – Regionsamverkan Sydsverige
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