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REMISSVAR  

Sacos yttrande angående ”Förslag till en modell för att inkludera 
kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det 
svenska ramverket för kvalifikationer - NQF”. 

 
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, har av Myndigheten för 
yrkeshögskolan beretts möjlighet att yttra sig över förslaget att inkludera även 
kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i Sveriges NQF. 

Sammanfattande synpunkter 

Saco förespråkar att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga 
utbildningssystemet i Sveriges NQF. Om NQF ska bli användbart för svenska 
och utländska arbetsgivare bör det täcka in de flesta seriösa, kvalitetssäkrade 
och relevanta utbildningar inom och utom det offentliga utbildningssystemet. 

Synpunkter på förslaget 

Saco tillstyrker modellen med ett råd som bereder ansökan innan den beslutas 
om på en särskild myndighet. Dock finns det några invändningar värda att 
lyfta, gällande administrationen av ansökningsförfarandet. 

För det första, den föreslagna modellen innebär att sekretariatet ska fungera 
som både rådgivare till den som ansöker, samt vara en första 
kvalitetsgranskare, ”som avgör om ansökan är adekvat och håller den kvalitet 
som krävs för att ansluta sig till NQF”. Det är olyckligt att blanda ihop den 
rådgivande och den beslutsfattande rollen. Beslutsfattandet blir tydligare om 
sekretariatet fyller den rådgivande funktionen, och beslutsfattandet hänvisas 
till rådet, och därefter myndigheten. 

För det andra, rådets medlemmar och organisering nämns endast översiktligt. 
Frågan uppstår om medlemmarna i rådet ska representera sin 
myndighet/organisation/utbildningsanordnare, eller om de nomineras av 
densamme. Likaså framgår det inte om det är tänkt att 
myndigheten/organisationen/utbildningsanordnaren ska stå för de eventuella 
kostnader i form av resor och arbetstid som rådet kommer att innebära. Eller 
om dessa kostnader kommer att bäras av myndigheten som rådet ger underlag 
till. 

För det tredje, kostnaden för förslaget har inte angivits i förslaget mer än att 
den ansökande står för sina egna kostnader i samband med ansökan. Att starta 
upp dels ett sekretariat, dels ett råd, och slutligen en ny myndighet eller 
åtminstone ett nytt uppdrag inom en befintlig myndighet, kommer att kosta 
resurser.  

Övrigt 

 

Saco hänvisar även till de bilagda remissvaren från Saco Studentråd 
ochLärarnas Riksförbund samt det remissvar som SULF skickat in direkt till 
Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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