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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  

Professionsbachelor i finans i Hobro 

 

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: Professionsbachelor i Finans 
Udbudssted: Hobro 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Professionsbachelor i Finans er en 3½-årig uddannelse, der kvalificerer den uddannede 
til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og 
kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og admi-
nistrative funktioner i finansielle virksomheder samt at give forudsætninger for at kunne 
fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse. 
 

Eksisterende ud-
bud 

Copenhagen Business Academy, København 
Erhvervsakademi Lillebælt, Odense 
Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus 
UC Nordjylland, Aalborg 
 

Erhvervsakademi Kolding har et nyt udbud under akkreditering  
RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse 

nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at det nationale optag på uddannelsen er stort 
og stigende, og at det på den baggrund fortsat er usikkert, i hvor høj grad udbuddet af 
dimittender matcher arbejdsmarkedets behov. 
 
RUVU har noteret sig, at den aktuelle ledighed for uddannelsen indikerer, at der er efter-
spørgsel efter dimittenderne, men vurderer, at det er hensigtsmæssigt at afvente en 
nærmere konsolidering af overgangen til beskæftigelse fra de eksisterende udbud, før der 
godkendes endnu et. 
 
På den baggrund vurderer RUVU, at de eksisterende udbud dækker behovet for uddan-
nelsen.  
 

 

 



 

 

 

Indsigelse vedr. afslag på prækvalifikationsansøgning på finansbacheloruddannelsen 
ved Erhvervsakademi Dania - Hobro 
 
I afslaget er følgende anført: 
 

 
 
Strukturel ledighed i finanssektoren 
RUVU har vurderet, at optaget er stort og stigende, og at der er usikkerhed om, i hvor høj grad 
dimittenderne dækker arbejdsmarkedets behov. 
Arbejdsmarkedets behov kan dække over både de faglige kompetencer, de sociale kompetencer og 
mobiliteten. 
Især mobiliteten er problematisk for virksomhederne. Som eksempel herpå kan nævnes at Spar Nord har 
haft flere finansbachelorstuderende i praktik, men endnu aldrig efterfølgende har ansat nogen på grund af 
manglende mobilitet blandt de, som har den rette profil, hvad angår faglige og sociale kompetencer. Spar 
Nord lægger stor vægt på, at deres medarbejdere er en del af det sociale liv, der er i det område, hvor de 
arbejder. (Kilde: Pernille Föh, HR medarbejder i Spar Nord).  
Nordea har haft flere ledige finansbachelorstillinger opslået, f. eks i Viborg, hvor de endnu ikke har 
modtaget så meget som én ansøgning. (Kilde: Conny Jacobsen, Nordea’s HR afd.). 
Det er blot 2 eksempler på at arbejdsmarkedets behov ikke umiddelbart kan løses af de nuværende 
dimittender, idet rigtig mange bosætter sig i studietiden i universitetsbyerne, og ikke efterfølgende har 
ønsker om flytte/pendle til yderområderne. Dækningsområdet Mariager Fjord er i sig selv et yderområde, 
hvor ikke mange studerende bosætter sig i studietiden, men i stedet vælger at pendle til under 
uddannelsen. Det betyder, at de unge bliver boende i deres nærområde, og efterfølgende får et job der, og 
kan på den måde bringe deres private netværk med på arbejde.  
 
Beskæftigelsesstatistik 
Gennem alle de år hvor vi i Hobro har haft finansøkonomuddannelsen, har vi altid beskæftigelsesmæssigt 
ligget langt over landgennemsnittet. I flere år har vi ligget ca. 10 % point over landsgennemsnittet. Vi har 
endda inden for de sidste 5 – 6 år, hvor finanskrisen har været hård ved beskæftigelsen i den finansielle 
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sektor, yderlige forbedret beskæftigelsestallene, så vi i dag ligger 18 %-point over landsgennemsnittet. 
(Kilde: Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer målt 1 år efter dimissionen).  
  

 
 
At vi har denne placering, skyldes en kombination af akademiets stærke netværk til aftagerne og vores 
målrettede fokus på at levere dimittender til de finansielle virksomheder i udkantsområderne. 
I forbindelse med beskæftigelsesundersøgelsen i august 2013 for finansøkonomholdet 2010-2012 ses her 
hvor i landet dimittenderne har fået job. 

 
At der virkeligt er et rekrutteringsproblem i den finansielle branche, bakkes i den grad op af den udtalelse 
som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kom med i forbindelse med prækvalifikationsansøgningen. 
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En meget lignende melding kommer fra Jyske Banks HR direktør, som også sidder i FA´s kompetence 
udvalg: 

 
 

Virksomhedstilkendegivelser 
Som beskrevet i screeningsansøgningen, ligger der positive tilkendegivelser fra i alt 20 virksomheder, med 
tilsammen 78 afdelinger i dækningsområdet, som er interesseret i både praktikanter og egentlige 
ansættelser af finansbachelorer. De interesserede aftagervirksomheder er plottet ind på kortet herunder. 
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Faldende ledighed – nye tal 
RUVU har i forbindelse med afslaget også hæftet sig ved den aktuelle ledighed for uddannelsen. 
På ministeriets hjemmeside www.ufm.dk ses ledighedsprocenterne for dimittenderne fra januar 2012, målt 
et halvt år efter dimissionen. Der er 112 dimittender hvoraf 24 er ledige, svarende til 21 %. Taget i 
betragtning, at uddannelsen på det tidspunkt er ganske ny og nærmest ukendt i branchen må det betragtes 
som lavt. Generelt for alle professionsbachelorer lå ledigheden på det tidspunkt på 20 %.  
Kilde: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/aktuel-ledighed  
 

Siden prækvalifikationsdansøgningen blev indsendt i februar 2014, er der kommet nye beskæftigelsestal fra 
Erhvervsakademi Aarhus og UCN Aalborg. Ledighedstallene fra februar 2014, målt på dimittenderne fra 
januar 2013, viser et markant fald i ledigheden for finansbachelorerne for både Aarhus og Aalborg, idet de 
nu ligger på hhv. 12 % og 13 % 
Kilde: Aarhus http://www.eaaa.dk/om-os/kvalitet/beskaeftigelsesundersoegelser/finansbachelor/  
Kilde: Aalborg http://www.ucn.dk/Forside/Uddannelser/Finansbachelor/Job_og_karriere.aspx  

 
Ubesatte stillinger til finansbachelorer i Danias dækningsområde 
Den seneste undersøgelse af rekrutteringssituationen fra 2. halvår 2013 i Midtjylland viser, at antallet af 
forgæves rekrutteringer er steget fra 1.800 til 2.300 ift. 2. halvår 2012, dvs. 23 % . Og her er virksomheder 
indenfor regnskab og finansiering på listen over virksomheder, der har haft mere end 50 forgæves 
rekrutteringer. 
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesregion Midtjylland – Analyserapport 2013 

 
Behov for Finansbachelorer indenfor ejendomsadministration 
Efter ansøgningen om prækvalificering har Dania Hobro ligeledes indledt et tæt samarbejde med 
Ejendomsforeningen Danmark om bl.a. udvikling af nye AU-moduler til branchen. I den forbindelse har 
foreningen peget på de store rekrutteringsproblemer, som ejendomsadministrationsbranchen oplever 
allerede i dag og som forventes at blive langt større om få år. Det skyldes dels at området er ukendt blandt 
unge dels at branchen er meget ”alderstung”. På den baggrund vil der være stigende interesse for at 
ansætte finansbachelorer med administration som speciale. 

 

 
 

Dette understøttes også af den seneste rapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. rekruttering  

”Flest forgæves rekrutteringer indenfor Ejendomshandel og udlejning samt Bygge og anlæg” 
 

Kilde: Rekruttering – Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, efterår 2013 

Konklusion: 
Erhvervsakademi Dania anmoder således om en genvurdering af prækvalifikationsansøgningen om 
placering af et udbud af finansbacheloruddannelsen på Erhvervsakademi Danias afdeling i Hobro. 
Sammenfattende støttes indsigelsen an på følgende: 

- branchens og herunder FA’s generelle opfordring til at Dania Hobro tildeles udbudsgodkendelse. 
- de nye ledighedstal – fra de 2 geografisk nærmeste uddannelsessteder Aalborg og Aarhus, som 

viser et tydeligt fald i antallet af ledige finansbachelorer. 
- mismatch problemerne i forhold til besættelse af stillinger i udkantsområderne og herunder i 

Danias dækningsområde.  
- Dania’s dokumenterede evne til at sikre høj grad af beskæftigelse herunder i udkantsområder 
- stigende efterspørgsel efter dimittender til ejendomsadministrationsbranchen  

”Der vil i de kommende år blive store udfordringer med at rekruttere unge til 
branchen og særligt til udkantsområder.” 
Torben Christensen, Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark. 
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Afslag på godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

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

Erhvervsakademi Danias  indsigelse mod ministerens afgørelse af 11.april 2014 

truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af 

Professionsbacheloruddannelsen i finans 

 

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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