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Ny lärportal för kompetenshöjning inom
industrin
Till följd av coronapandemin har många personer inom industrin
permitterats. Nu går myndigheter, arbetsgivarorganisationer, fackförbund och
näringslivet samman i ett pilotprojekt som erbjuder kostnadsfria digitala
utbildningar där industrin får möjlighet att satsa på kompetensutveckling och
utveckla sin konkurrenskraft.
De stora och snabba teknikskiftena ställer nya kompetenskrav på anställda
inom industrin och produktionskedjor blir mer kunskapsintensiva. Företagen
måste kompetensutveckla medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft.

- Många personer är permitterade eller i omställning och nu finns ett utmärkt
tillfälle att gå starkare ur krisen. Klimatomställning och digitalisering av
näringslivet kommer skyndas på i krisens spår och kompetensutveckling
kommer vara avgörande för att utveckla vår konkurrenskraft, fylla på med
kompetens och ta nya jobb som växer fram, säger näringsminister Ibrahim
Baylan.
Kostnadsfria digitala utbildningar
Lärportalen erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar inom
ramen för projektet. Portalen tillhandahåller ett brett utbud av
kvalitetssäkrade utbildningar som möter arbetsmarknadens kompetensbehov
och fungerar dessutom som ett forum för kollegialt utbyte. Utbildningarna på
lärportalen bygger på identifierade kompetensbehov inom områden som 3Dprinting, 5G-uppkoppling i produktion, människa-robot-samverkan och
datavetenskap. Bakom utbildningarna står bland andra Produktion2030,
Yrkeshögskolan samt svenska och utländska universitet.
- Det här är utbildningar av hög kvalitet som har förutsättningar att göra
skillnad i spåren av coronapandemin. Flera tunga utbildare och lärosäten står
bakom satsningen, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.
Hjälp att anpassa kompetensutvecklingen
Att allt finns samlat på en plattform gör att det blir lättare för företag att
hitta utbildningar från många olika leverantörer på ett och samma ställe.
Företagen kan också få hjälp att anpassa kompetensutvecklingen efter
företagets och dess anställdas behov.
- Det som är bra är att utbildningarna är flexibla och kan anpassas.
Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela
utbildningar. Allt efter tid och behov. Det är ett sätt att snabbt komma igång
med kompetensutvecklingen och vår förhoppning är att kunna erbjuda detta
till fler branscher framöver, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på
Tillväxtverket.
Bakom satsningen på lärportalen står myndigheterna Vinnova, Tillväxtverket och
Myndigheten för yrkeshögskolan, arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen
och Industriarbetsgivarna, fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och

Unionen samt Combient. Samarbetet initierades inom ramen för regeringens
samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Lärportalen
är utvecklad av Collegial, som ingår i Combient Group. Projektet finansieras av
Europeiska Socialfonden med 22 miljoner kronor fram till 2021.
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Ulf Savbäck, Tillväxtverket, 072-245 02 16
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Länkar:
Mer information om lärportalen

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet.
Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för
befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag
utvecklas.

Kontaktpersoner
Niklas Kjellberg
Presskontakt
Pressansvarig
press@tillvaxtverket.se
08-6819191
Jan Pettersson
Presskontakt
Presskommunikatör
press@tillvaxtverket.se
08-6819191

