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Remisspromemoria U2014/4373/GV - 
Nationell referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande 

Sammanfattning 
MSB välkomnar införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande och instämmer i förslaget att Myndigheten för yrkeshögskolan 
(MYH) bör ha uppdraget att pröva ansökningar om nivå i kvalifikation samt att 
dessa kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. MYH bör 
vidare, i enlighet med remissförslaget, få i uppdrag att granska att den som 
utfärdar kvalifikationen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där 
kvalitetssäkring av kvalifikationen ingår.  

MSB instämmer med förslaget att MYH, i samråd med berörda myndigheter 
och organisationer, utser ledamöter i det rådgivande organet. Dock bör 
föreslagen mandatperiod på längst sex år kortas ner för att snabbare erhålla en 
kunskapsspridning.  

MSB är positiva till den ändring som föreslås omkring deltagare i 
Överklagandenämnden. Dock anser vi att det även ska finnas med 
representanter för både det allmänna utbildningsväsendet och övriga 
utbildningsanordnare.   

MSB anser att föreslagen ansökningsavgift i sig är rimlig, den bör dock inte 
regleras beloppsmässigt i 9§, då det vid ändring av belopp skulle krävas 
regeringsbeslut om förordningsändring.  

Förslaget om giltighetstid på 10 år gällande beslut om nivå på en kvalifikation 
anser MSB vara för lång tid, framförallt när det gäller utbildningar som idag 
bedöms hamna i nivå 4-6.  Det finns en risk att det blir för statiskt med tanke 
på utbildningar inom olika yrkesområden.  
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Behov av fördjupad analys 
MSB anser att det finns ett behov av en fördjupad analys när det gäller de 
färdigheter som beskrivs för nivå 5 ”… kommunicera åtaganden och lösningar 
inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk”. MSB anser 
att det inte är ett rimligt krav med tanke på de utbildningar som bedöms 
komma placeras på denna nivå. De färdigheter som beskrivs i nivå 5 är en 
övervägande del av en utbildnings innehåll och det skulle i princip krävas att 
utbildningen hålls på ett främmande språk för att uppfylla kravet. 

Vidare anser MSB att det finns ett behov av fördjupad analys gällande förslaget 
att all kvalificerad yrkeshögskoleutbildning generellt ska placeras på nivå 6. 
MSB anser att en utbildnings innehåll ska motsvara den kunskaps-, färdighets-, 
och kompetensnivå som beskrivs för respektive nivå. Det vill säga 
utbildningens längd, Lärande i arbete (LIA) eller examensarbete ska inte 
avgöra nivån utan dess innehåll.  

 

Tidsförhållanden 
MSB har inga synpunkter på föreslagna tidsförhållanden.  

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Monica Edsgård har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Cecilia 
Looström, verksamhetschefen Revinge Lena Gartmark och verksamhetschefen 
Sandö Ann-Kristine Elfvendal deltagit. 

 
 
 
Nils Svartz 
 
 Monica Edsgård 
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