Fastställd vid skype-möte med gruppen den 21 januari 2020.1

Nationellt kompetensråd inom det gröna och
naturbaserade näringslivet
Syfte
Syftet med kompetensrådet är att angripa gemensamt identifierade strukturella problem inom
kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar, kopplat till det svenska
utbildningssystemet (inklusive det livslånga lärandet), och verka för lösningar. Rådet är en
neutral mötesplats för att identifiera, diskutera och, där så är möjligt, arbeta tillsammans kring
behov och frågor som rör kompetensförsörjning och -utveckling inom det gröna och
naturbaserade näringslivet2. Dessa kan både vara av strukturell karaktär inom
utbildningsväsendet och av mer direkta kompetensbehov.
Det ger möjlighet för aktörer inom det gröna och naturbaserade näringslivet att koordinera
sig, utbyta information och få till stånd en bättre kompetensförsörjning. På så sätt kan
aktörerna mer effektivt arbeta för att få till stånd ökade resurser eller utformandet av
utbildningar som möter behov som finns inom det gröna näringslivet. Det ska vara ett bredare
komplement till yrkesnämnderna, med övergripande utvecklingsfrågor, där även
utbildningsaktörer medverkar. Kompetensrådet ska vara transparent i sitt arbete. På sikt ska
rådet bidra till att säkerställa kompetensförsörjningen för näringarna.

Form och frekvens
Det behövs en enkel form av administration kring att med regelbundna intervaller kalla till
möten samt svara för minnesanteckningar, i dagsläget en ansvarig administratör
(Landsbygdsnätverket) i samverkan med en mindre arbetsgrupp (Naturbruksskolornas
förening, Fyrbodals kommunalförbund och LRF). Inför dessa möten behöver de inbjudna
aktörerna anmäla eventuella ämnen att dryfta. Finns det inga anmälda ämnen, ställs mötet in.
Det är viktigt att rådet är ett mötesforum som fyller ett konkret behov. Beroende på de
anmälda ämnena kan formen för mötet anpassas (som fysiskt möte, digitalt möte, möteslängd
etc.). Förslag är att inbjuda till möte en gång per halvår.
Kompetensrådet kan också arrangera webbinarier kring aktuella frågor som påverkar
kompetensförsörjningen i det gröna och naturbaserade näringslivet på olika sätt, till exempel
politiska beslut eller myndighetsbeslut som rör delar av utbildningssystemet eller
arbetsmarknadspolitiken.
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Namnet ”Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet” fastställdes vid möte med
kompetensrådet den 27 mars 2020.
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Det gröna och naturbaserade näringslivet består av företag som har sin bas i jord, djur, skog, trädgård och
landsbygdens miljö.

Mandat
Rådet har i sig inget mandat, utan är enbart en yta för olika aktörer att träffas, diskutera och
om möjligt samarbeta. Samarbeten, som till exempel gemensamma utspel, görs under
aktörernas egna namn, var för sig eller tillsammans i olika konstellationer.

Aktörer
I dagsläget deltar följande organisationer i samtalet kring att etablera kompetensrådet:
Landsbygdsnätverket, Naturbruksskolornas förening, Gröna arbetsgivare, LRF, SLU,
Naturbrukets yrkesnämnd, Hästnäringens yrkesnämnd, Skogsbrukets yrkesnämnd,
Djurbranschens Yrkesnämnd och Naturturismens Yrkesnämnd.
I dagsläget ser arbetsgruppen att det finns möjlighet att bjuda in fler aktörer med intresse och
engagemang för kompetensförsörjning i gröna och naturbaserade näringar. Ambitionen är att
bjuda in Arbetsförmedlingen och rådgivningsorganisationer. Myndigheter (som Skolverket)
kan bjudas in till möte, men erbjuds inte deltagande i rådet.

Potentiella frågor och behov
Kompetensrådet kan utgöra en mötesplats för att lyfta upp frågor och behov kring
kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom det gröna och naturbaserade
näringslivet.
Förslag på frågor för rådet:









Hitta former för kompetensutveckling - hur kan vi stödja och underlätta för
kompetensutveckling hos de företag som är svåra att nå, t.ex. mikroföretag.
Behov av statliga medel till fortbildning och vuxenutbildning i det gröna näringslivet?
Hantera upphandlingssituationen som Arbetsförmedlingen hittills ansvarar för, där
exempel finns på företag som vunnit stora upphandlingar men som inte lyckats
leverera utbildningar med kvalitet.
Lärarbristen inom yrkesämnen vid naturbruksskolorna.
Riksrekrytering för alla skolor som ger naturbruksprogrammet.
Tillgänglighet för yrkesvux inom naturbruk i hela landet.
Arbeta med det gröna näringslivets attraktionskraft.
Bidra till arbetet för kvalitet i utbildningar som följer och driver utveckling så att
studerande får utbildning som motsvarar branschens önskemål och krav.

Avgränsningar för kompetensrådet




Det som yrkesnämnderna själva hanterar behöver rådet inte ta upp. Dock det som man
gemensamt vill arbeta med kan aktörerna jobba med inom rådet.
Rådet ska inte hantera regionala eller lokala frågor.
Rådet skriver inte remissyttranden, men remisser kan diskuteras inom rådet.

