
Innovationssatsning för att stärka och
utveckla kompetensförsörjning och
livslångt lärande
Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition
uppdras Vinnova genomföra insatser som ökar möjligheterna till
kompetensutveckling och omställning. För ändamålet tillförs totalt 65
miljoner kronor för åren 2021-2024 med syfte att bidra till de mål som
identifierats inom regeringens samverkansprogram
Kompetensförsörjning och livslångt lärande. Regeringens förslag
bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Genom satsningen stärks Vinnovas möjligheter att i nära samverkan med andra
myndigheter och aktörer genomföra insatser med syfte att stärka och utveckla
infrastrukturen för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet

Den gröna omställningen, digitaliseringen i samhälle och näringsliv och ambitionen att
vara en ledande life science-nation ställer också nya krav på kompetensförsörjning och
livslångt lärande. Kompetenskraven förändras i tider av samhällsomvandling och det
finns en risk att yrkesverksamma inte har den kompetens som efterfrågas. Bristande
tillgång till kompetens är ett hinder för att privat och offentlig sektor ska kunna bidra till
ökad välfärd, konkurrenskraft, innovation och tillväxt.

Det är därför angeläget att samverkan mellan regioner och universitet och högskolor
fortsätter att utvecklas med syfte att tillgodose arbetsmarknadens behov av
högskoleutbildad kompetens i hela landet. Det är även angeläget att samverkan mellan
arbetsgivare och företrädare för olika delar av utbildningssystemet utvecklas i syfte att
bidra till det livslånga lärandet för redan yrkesverksamma.

Ett effektivt system för livslångt lärande med löpande kompetensutveckling, där
validering ingår som en viktig beståndsdel, förutsätter även att individen tar ansvar för
sitt eget livslånga lärande, och att det ges förutsättningar för ett sådant
ansvarstagande. Ökad digitalisering ger möjligheter för olika aktörer i
utbildningssystemet att förstå näringslivets kompetensbehov, validera kunskap hos
individer, samt utveckla utbildningarnas innehåll och hur de genomförs.

För att öka möjligheterna till kompetensutveckling eller omställning avser regeringen att
ge Vinnova i uppdrag att finansiera innovativa samverkansprojekt mellan aktörer i
näringsliv och aktörer från olika delar av utbildningssystemet i syfte att stärka och
utveckla infrastrukturen för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet.

Genom satsningen ges Vinnova möjlighet att i sin roll som innovationsmyndighet skapa
förutsättningar för samverkan, innovation och förnyelse inom ramen för det offentliga
såväl som det privata utbildningssystemet.
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Läs mer om regeringens forsknings- och innovationsproposition samt om regeringens
strategiska samverkansprogram på regeringen.se.
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