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Erhvervsakademi Kolding 
iba@iba.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truf-
fet følgende udkast til afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Erhvervsakademiuddannelse i Informationsteknologi (datamatiker) i 
Kolding 

 
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 Kolding  
Uddannelse: Erhvervsakademiuddannelse i Informationsteknologi (datamatiker) 
Udbudssted: Kolding 
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.  
 

 



     
 

Kolding 28. april 2013  

 

Indsigelse over afslag 

IBA har i brev den 11.04.2014 modtaget afslag på ansøgning om godkendelse af udbud af 

Erhvervsakademiuddannelse i Informationsteknologi (datamatiker) i Kolding.  

Vi vil med de efterfølgende begrundelser gøre indsigelse mod dette afslag.  

Indsigelsen begrundes i al væsentlighed i 2 forhold: 

1. Argumentet for afslaget 

2. Uddannelsens betydning for akademiet og erhvervslivet i optageområdet 

RUVU’s argument for afslaget lyder: 

”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 eksisterende 
udbud” 

Dette argument indeholder ingen nærmere vurdering af IBAs ansøgning om et udbud.  

For det første bliver (stort set) alle kvalificerede ansøgere til erhvervsakademiuddannelser i 

området optaget. På et par akademier er der i forbindelse med optagsproceduren udmeldt et 

begrænset optag, hvorfor der ganske naturligt afvises ansøgere. Det er dog undtagelsen. 

Når der således er plads på de forskellige uddannelser siger dette i sig selv intet om, hvorvidt 

der er basis for et udbud i Kolding eller ej. Hverken med hensyn til rekruttering af studerende 

eller med hensyn til afsætning af de færdige kandidater.  

De foreliggende statistikker indikerer at mange ansøgere til erhvervsakademiuddannelser 

kommer fra nærområdet. Det gør sig også gældende for Erhvervsakademi Kolding, hvor et 

meget stort antal af optagene kommer fra IBAs dækningsområde (omkring 90% i optag 2013).  

Det må understreges, at der ikke er evidens for, at det på nogen måde er gået udover 

nærliggende akademiers optag, når IBA har fået en nyt udbud. Hverken egentlig tilbagegang 

eller reduceret vækst.  

For det andet er datamatikeruddannelsen et vigtigt element i udviklingen af Erhvervsakademi 

i Kolding fremover. Lovgivningen pålægger akademierne en række forpligtigelser med hensyn 



     
til udvikling, innovation, videnomsætning og videnformidling i samspil med det erhvervslivet i 

akademiets dækningsområde. Samtidig vil uddannelsen kunne bidrage til at konsolidere et 

stærkt IT miljø på akademiet. 

IBA ser i denne sammenhæng IT uddannelser som et centralt element. Akademiet har 

adskillige erfaringer med dette i forskellige projektsammenhænge. Senest i et stort videns- og 

innovationspartnerskab mellem private virksomheder, offentlige institutioner og videregående 

uddannelsesinstitutioner med velfærdsudvikling som hovedtema. Projektet har deltagelse af 

alle akademier og professionshøjskoler i Region Syddanmark samt en lang række 

virksomheder (se http://www.projektvip.dk). Erfaringerne herfra viser, at IT er en central 

omdrejningsakse i mødet og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Med 

få undtagelser har alle etablere partnerskaber IT som en central komponent og det er i høj 

grad datamatikeres kvalifikationer der efterspørges.  

Endelig er datamatikeruddannelsens store betydning for erhvervsakademierne meget synlig i 

antallet af udbudssteder, nemlig 13 i alt fordelt på de øvrige akademier.  Det kunne se ud som 

om datamatikeruddannelsen har en position som en grundlæggende og nødvendig del af IT 

udbuddet på akademierne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Højgaard Pedersen 

IBA – Erhvervsakademi Kolding 

ohp@iba.dk  

7224 1845 & 2494 8498 
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Afslag på godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse af nyt udbud, og 

Erhvervsakademi Koldings 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 

Koldings  indsigelse ændrer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprin-

delige 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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