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Erhvervsakademi Dania 
eadania@eadania.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet 
følgende udkast til afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Erhvervsakademiuddannelsen i Informationsteknologi (datamatiker)i 

Silkeborg 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-
deregående uddannelser..  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 
 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 
ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013. 
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk  
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tids-
frist betragtes afslaget som endeligt. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Erhvervsakademi Dania  
Uddannelse: Erhvervsakademiuddannelse i Informationsteknologi (datamatiker) 
Udbudssted: Silkeborg 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Erhvervsakademiuddannelsen i Informationsteknologi (datamatiker) er en 2½-årig ud-
dannelse, der kvalificerer den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med 
at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører nyudvikling, videreudvik-
ling og integration af it-systemer i private og offentlige virksomheder nationalt og inter-
nationalt. 
 

Eksisterende ud-
bud 

EA CBA, Lyngby 
EA Dania, Grenaa og Skive 
EA Lillebælt, Odense og Vejle 
EA MidtVest, Herning 
EA Sjælland, Næstved og Roskilde 
EA SydVest, Esbjerg og Sønderborg 
EA Århus, Aarhus 
KEA, København 
UC Nordjylland 
  

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
Der er ved vurderingen lagt vægt på, at der allerede er mange nærtliggende godkendte 
udbud af datamatikeruddannelsen i, og at alle ansøgere er blevet optaget på de eksiste-
rende udbud.  
 
På den baggrund vurderes behovet for datamatikere på arbejdsmarkedet dækket af de 
eksisterende udbud.  
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            29. april 2014 
 

Indsigelse på afslag på prækvalifikationsansøgning på 

informationsteknologi/datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg 

 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse 

nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4. 

 

”Der er ved vurderingen lagt vægt på, at der allerede er mange nærtliggende godkendte 

udbud af datamatikeruddannelsen, og at alle ansøgere er blevet optaget på de eksisterende udbud. 

På den baggrund vurderes behovet for datamatikere på arbejdsmarkedet dækket af de eksisterende 

udbud.” 

 
Kilde: RUVU’s afslag på Erhvervsakademi Danias prækvalifikationsansøgning 

 

Af ovennævnte fremgår det, at RUVU vurderer, at der er erhvervsakademier i nærheden af 

Silkeborg, der udbyder datamatikeruddannelsen, og at ansøgere til akademierne de pågældende 

steder alle optages. Årsagen til ansøgningen var og er særligt, at det lokale erhvervsliv i Silkeborg 

ikke i tilstrækkelig grad har mulighed for at rekruttere uddannet arbejdskraft til IT-området. Dette 

løses således ikke af de nuværende og omkringliggende udbud. At alle ansøgere optages er ikke 

ensbetydende med, at det dækker erhvervslivets behov, hvorfor denne konklusion skaber undren. 

Tvært imod viser det netop, at på trods af optag af alle ansøgere, er der stadig manglende dækning 

af ledige jobs i området. Dette uddybes på ny nedenfor. 

 

Relevante ledige stillinger inden for IT-området i Midtjylland 

En søgning på Jobindex pr. 24. april 2014 viser 140 ledige stillinger, der alle er relevante for 

dimittender med en datamatikeruddannelse. Såfremt man inddrager Sydjylland, øges antallet af 

relevante stillinger med 65. Stillingerne fordeler sig på områderne inden for databaser, IT-drift og 

support samt systemudvikling og programmering. Sidstnævnte har i Midtjylland isoleret set 103 

ledige stillinger og i Sydjylland yderligere 46 ledige stillinger. Netop dette område er særligt 

kendetegnet for de stillinger, som virksomhederne i Silkeborg-området efterspørger. Med så stort et 

antal ledige stillinger i nærområdet kan det konkluderes, at der er en klar mangel på rette 

kompetencer inden for IT i dag.  

 

Rekruttering i Midtjylland og det fremtidige ansættelsesbehov 

Som nævnt ovenfor er der en række relevante ledige stillinger for datamatikerdimittender i 

Midtjylland. Væsentligt er det også at se nærmere på den række af rekrutteringsudfordringer, som 

regionen står overfor i disse år.  Nedenfor ses antallet af forgæves rekrutteringer fordelt på regioner. 

Det ses, at stillinger, der er søgt besat uden held, er voksende i Midtjylland fra 2012 - 2013 kun 

overgået procentuelt af hovedstadsområdet. 
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Når stillingerne fordeles på erhverv ses, at der inden for IT og teleteknik, som er en del af 

datamatikerområdet, er ca. 80 forgæves rekrutteringer i 2. halvår 2013. Således en dokumentation 

for, at der er et grundlæggende problem for virksomhederne i at ansætte tilstrækkeligt med 

arbejdskraft inden for IT-området.  

 

 
 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey 2. halvår 2013 

 

 



3 
 

 

Endelig viser statistikken nedenfor, at ledighedsgraden for datamatikere er stærkt faldende i disse 

år. 

 

It 
 

Ledighedsgrad målt i det kvartal, som indeholder den dato, der ligger 6 måneder 

efter fuldførelsen 

                2010   2011   2012   

                % N % N % N 

Datama-

tiker institutioner  

      

22% 364 18% 310 14% 347 

 
Kilde: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/aktuel-ledighed 

 

Statistikkerne underbygges med virksomhedernes udsagn. Særligt henvises til det i 

prækvalifikationen udførligt beskrevne voksende behov hos IT-virksomheder i Silkeborg. 

Ansøgningen har udførligt beskrevet IT-branchens voldsomme vækst i Silkeborg. I dag er der mere 

end 200 IT-virksomheder i kommunen, og flere af de større virksomheder planlægger kraftig 

ekspansion. Silkeborg Data, ejet af Jyske Bank indtil for nyligt, planlægger alene en fordobling af 

antal medarbejdere i de kommende få år. Det vil samlet give et rekrutteringsbehov på yderligere 

200 IT-arbejdspladser i Silkeborg. Der til kommer flytning af en stor del af Bankdata til kommunen. 

Dette er allerede i gang. I bilag 2 giver Silkeborg Data udtryk for vigtigheden af en IT-uddannelse i 

Silkeborg og derfor en undren over, at ministeriet har fremsendt et udkast til afslag på godkendelse. 

 

I prækvalifikationen henvises endvidere til kommunens IT-netværk, Silkeborg Valley, der samler 

IT-virksomheder i kommunen. ErhvervSilkeborg driver sammen med Silkeborg Kommune 

netværket, der har til formål at sikre en fremtidig strategi og støtte til vækst inden for IT-området. 

Der er dokumenteret et helt særligt fokus lokalt på IT, og bilag 1 viser således klart, at netværket af 

en række af de største IT-virksomheder finder det hæmmende for den generelle erhvervsudvikling i 

området, hvis byen ikke får mulighed for at udbyde en IT-uddannelse. 

 

En ting er væksten i IT-virksomhederne. En anden ting er det faktum, at en række af de store IT-

virksomheder står over for et meget stort generationsskifte inden for få år. Dette understøttes 

politisk af Svend Erik Milsgaard, formand for Radikale Venstre i Silkeborg, der i en direkte 

skrivelse til minister Sofie Carsten Nielsen udtrykker følgende: ”Jeg tillader mig derfor at udtrykke 

min undren over ministeriets tekst, hvor man ikke tager hensyn til fremtidige behov som følge af et 

generationsskifte, og det fremtidige behov og de vækstambitioner for IT- branchen i Silkeborg, som 

helt åbenlyst er til stede. Min konklusion vil ud fra mit konkrete kendskab til uddannelse og 

efterspørgsel være, at det nuværende udbud af uddannelse til IT- branchen ikke sikrer tilstrækkeligt 

med medarbejdere med IT- kompetencer.” 

 

Samlet set er der således manglende forståelse for et evt. afslag fra Silkeborg Kommune, politiske 

organisationer og erhvervsvirksomheder.  

 

Virksomhedstilkendegivelser 

Erhvervsakademi Dania i Silkeborg havde i efteråret 2013 besøg af daværende uddannelsesminister 

Morten Østergaard. På mødet drøftedes netop IT-området i Silkeborg, og særligt gav ministeren 

udtryk for vigtigheden af dokumentation for praktikpladser og jobs til dimittender, hvis en IT-

uddannelse skulle kunne godkendes i Silkeborg. I fremsendte prækvalifikation dokumenteredes 

netop et antal virksomheders tilsagn om praktikpladser og tillige virksomhedernes interesse i at 

ansætte datamatikerdimittender. Alle virksomhederne nedenfor har ligeledes givet udtryk for ønsket 

om praktikpladser, og flere har garanteret job til dimittender.  
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Det drejer sig om følgende:  

 

Silkeborg Data, Arne Ladegaard, tlf. 89899000 (se i øvrigt bilag 2) 

JN Data,  Susanne Wølck, tlf. 63636363  

Sotea, Jess Munch Teilmann, tlf. 70209924  

Jyske Bank, Knud Nørbo, tlf. 89892560  

Bankdata,  Annette Schmidt, tlf. 79242233  

NHC, Preben Louring, tlf. 87428000  

Solutio, Brian Reinhold Jensen, tlf. 86817841  

IT-effect, Kim Friis, tlf. 87431000  

Sikeborg Kommune, Jeppe Keller, tlf. 89701000  

 

Der indhentes gerne flere virksomheder, der kan underbygge efterspørgslen, såfremt det ønskes. 

Vigtigt er det dog at understrege, at virksomhederne står bag prækvalifikationen, og at der er en 

generel forventning fra virksomhederne om, at en IT-uddannelse på et videregående niveau kan 

opstartes snarest i Silkeborg. 

 

Sammenfatning 

På baggrund af ovennævnte dokumentation fra stillingsopslag, rekrutteringsanalyser, ledighedstal, 

politiske, kommunale og erhvervsmæssige tilbagemeldinger på et muligt afslag og særligt 

virksomhedernes dokumenterede tilsagn om praktikpladser og forventninger til fastansættelser af 

dimittender, anmodes om en genvurdering af prækvalifikationsansøgningen om placering af 

datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg.   

 

Vi står som altid til rådighed for yderligere dokumentation eller besvarelse af evt. spørgsmål. På 

samme måde understøtter de nævnte virksomhederne gerne ovennævnte ved et evt. møde. 

 

Venlig hilsen 

 

Birgitte Riise Bjærge 

Afdelingschef  

Erhvervsakademi Dania, Silkeborg 
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Bilag 1: erhvervSilkeborgs respons på udkast til afslag på godkendelse af datamatikeruddannelsen i 

Silkeborg 
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Bilag 2: Silkeborg Data’s respons på udkast til afslag på godkendelse af datamatikeruddannelsen i 

Silkeborg
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Erhvervsakademi Dania 
eadania@eadania.dk 
   
   
 

 

Afslag på godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi Dania ansøgning om godkendelse af nyt udbud, og Er-

hvervsakademi Danias indsigelse mod ministerens afgørelse af 11.april 2014 truffet 

følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af 

Erhvervsakademiuddannelsen i informationsteknologi 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser.  

 

Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderede ikke, at Erhvervsakademi 

Danias  indsigelse ændrer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindeli-

ge vurdering af ansøgningen.  

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 

ikke lever op til kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 

745 af 24. juni 2013, bilag 4. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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