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Afslag på godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse af nyt udbud og 

efterfølgende indsigelse af 17. december 2016 mod udkast til afslag af 12. december 

2016 truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af professionsbachelor- 

uddannelse i Finans (Hobro) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 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). RUVU vurderer, at uddannelsesinstitutionens 

indsigelse ikke indeholder væsentlige nye oplysninger, der kan lægges til grund for 

en ændret vurdering af ansøgningen. 

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 

fortsat ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse 

nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 

 

mailto:eadania@eadania.dk
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Styrelsen for Videregående Uddannelser 
Bredgade 43 
1260 København K 
 
 
 
 

Den 17. december 2016 
 
 
 
 
 
Indsigelse vedr. afslag på godkendelse af udbud af Professionsbacheloruddannelsen i Finans 
 
Erhvervsakademi Dania har den 13. december 2016 – med stor forundring for os og ikke mindst 
branchen – modtaget udkast til afslag på udbudsansøgning til professionsbacheloruddannelsen i 
Finans. Det skal også ses på baggrund af, at Ministeriet ved mail af 17. august 2016 netop bad os, 
genindsende vores screeningsansøgning fra efteråret 2015 (Bilag 1). 
 
I det følgende vil vi kort begrunde indsigelsen med følgende uddybende kommentarer: 
 
 

1. Det aktuelle – og kommende behov for nye uddannelsesudbud 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) dokumenterer, at flere af deres 
medlemsvirksomheder ikke kan få medarbejdere med de ønskede kvalifikationer i de 
geografiske områder som Erhvervsakademi Dania har dækningsforpligtelsen i. Se venligst 
Bilag 2 – mail fra Lars Djernæs, Uddannelses- og beskæftigelsespolitisk chef i FA. 
 
Det betyder konkret, at de job der kræver et kompetenceniveau på finansbachelor-niveau, 
grundet manglende søgning må besættes med finansøkonomer. Et øget optag på de 
eksisterende udbudssteder løser ikke problemstillingen med at understøtte de regionale 
behov for udvikling og fastholdelse af arbejdspladser i sektoren. En af de væsentligste årsager 
skal findes i dimittendernes mobilitet. En undersøgelse fra 2015 af dimittendernes mobilitet 
foretaget af Danske Erhvervsakademier viser, at 74 % af de dimittender, der blev uddannet i 
2013 fortsat bor i det dækningsområde tilhørende det erhvervsakademi, hvorfra de er 
uddannet.  
Der ses ligeledes en udvikling i arbejdsmarkedsbehovet, hvor der i fremtiden efterspørges 
færre finansøkonomer og flere finansbachelorer.  
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Af samme grund har vi i vores ansøgning understreget, at et optag af finansbachelorer vil 
betyde selvdimensionering på finansøkonom-uddannelsen på Dania netop for at tilpasse det 
samlede udbud af de 2 uddannelser. 
 
Afslaget begrundes videre i, at der ikke umiddelbart kan konstateres mangel på 
bankrådgivere. I ansøgningerne er det dokumenteret, at der er behov for rådgivere med 
bachelorkompetencer. Og som det udtrykkes i udtalelsen fra FA, så medfører 
aftagervirksomhedernes rekrutteringspraksis med at ansætte via praktik, at STAR ikke 
opfanger virksomhedernes rekrutteringsudfordringer. 
 
Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at prækvalifikationsansøgningerne 
dokumenterer, at også andre store brancher inden for finansområdet ligeledes mangler 
finansbachelorer, herunder fx ejendomsmæglerbranchen. Denne branche udgør en betydelig 
andel af de beskæftigede inden for uddannelsesområdet jf. de nationale 
beskæftigelsesundersøgelser. 
 

2. Sammenhængen mellem uddannelsesniveauerne regionalt 
RUVU anbefaler trods afslaget, at den geografiske fordeling af studiepladser på finans-
bacheloruddannelsen overvejes med henblik på fremadrettet at understøtte forsyningen af 
finansbachelorer i hele landet.  Det fremgår det da også af en fælles redegørelse til Styrelsen 
for Videregående Uddannelser den 1. september fra erhvervsakademierne og UCN, at man…  
 

”ser meget positivt på en større regional udbredelse af professionsbacheloruddannelsen, 
der hvor dette ønskes og hvor der kan dokumenteres et behov og et tilstrækkeligt fagligt 
miljø.” 

 
Endvidere konstaterer RUVU, at styrelsen og erhvervsakademierne har igangsat en dialog om 
styrkelse af sammenhæng og samspil mellem finansøkonom og finansbacheloruddannelsen. 
Af denne dialog fremgår det, at den egentlige barriere for overgang fra finansøkonom til 
finansbachelor ikke ligger i det konkrete faglige sammenspil, men i den geografiske mobilitet. 
Forudsætningen for at der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne regionalt er, 
at begge uddannelser findes regionalt. Findes denne videreuddannelses mulighed ikke 
regionalt, så vil det samtidigt svække optaget på finansøkonomuddannelsen regionalt. Hvis 
man alligevel skal rejse til København eller Århus for i sidste ende at få en finansbachelor-
uddannelse, så kan man jo lige så godt søge optagelse på finansøkonomuddannelsen der, 
lyder de studerendes argument. Dermed svækkes det regionale udbud samlet set yderligere. 

 
På baggrund af ovenstående uddybende bemærkninger skal vi venligst anmode om, at RUVU 
genovervejer afslagene. 
 
Venlig hilsen 
 
Anders Graae Rasmussen, rektor 
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Bilag 1 - mail fra Styrelsen for Videregående Uddannelser - 17. august 2016 

 
Til: EADANIA, EASJ, EAMV og EASV 
 
Uddannelses- og forskningsministeren gav d. 10. december 2015 afslag på jeres prækvalifikationsansøgninger 
på professionsbacheloruddannelsen i Finans.  
Afslaget var baseret på RUVU’s anbefaling om, at der ikke blev godkendt flere udbud af 
finansbacheloruddannelsen, før der var foretaget en nærmere vurdering af samspillet mellem finansøkonom- 
og finansbacheloruddannelsen og mulighederne for at etablere klare videreuddannelsesmuligheder for 
uddannede finansøkonomer. 
Denne afklaring er under behandling i styrelsen, herunder med det anmodede indspil fra Danske 
Erhvervsakademier og videre proces på baggrund heraf. En endelig afklaring af den fremtidige struktur på 
området må forventes at foreligge i løbet af efteråret men sandsynligvis ikke inden næste ansøgningsrunde om 
prækvalifikation d. 1. oktober 2016.  
For at undgå yderligere forsinkelse og for at fremme en konkret behandling af de enkelte ansøgninger bedes I 
gensende (genansøge) på vores portal: http://pkf.ufm.dk/ senest d. 1. oktober 2016.  
RUVU’s behandling af ansøgningerne vil således ske på det foreliggende grundlag for udbud af 
uddannelsen.  Genansøgningerne bedes eventuelt suppleret med nye data og andre relevante forhold vedr. 
uddannelsen, som efter jeres vurdering bør indgå i RUVU’s behandling.  
Det skal bemærkes, at eventuelle ændringer i uddannelsen som følge af den igangværende afklaring, også vil 
omfatte eventuelle nye udbud.   
Såfremt I har spørgsmål til ovennævnte, bedes I kontakte undertegnede. 
 

Venlig hilsen 

Jørgen Sørensen 
Chefkonsulent 
Uddannelsespolitik 2 
Tlf.: 7231 9001 
E-mail: jso@uds.dk  
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Styrelsen for Videregående Uddannelser 
Bredgade 43 
DK-1260 København K 
Tlf.: +45 3395 7000 
www.ufm.dk 
uds@uds.dk 
  

http://pkf.ufm.dk/
mailto:jso@uds.dk
http://www.fivu.dk/
mailto:uds@uds.dk
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Bilag 2 - Mail fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening - fredag den 16. december 2016 

 

Hej Anders  

 

Jeg har talt med Mariane. I må gerne i jeres indsigelse henvise til FA’s vurdering af sagen, som er følgende: 

 

Vi kan bekræfte, at vores medlemsvirksomheder forventer en voldsom vækst i efterspørgslen efter 
finansbachelorer. Det fremgår af FA’s seneste beskæftigelsesundersøgelse, at de forventer en stigning på over 
250 pct. fra 2014 til 2016. FA laver hvert år disse beskæftigelsesundersøgelser og vil fortsat følge udviklingen i 
medlemsvirksomhedernes efterspørgsel efter bl.a. finansbachelorer.  

 

Vi kan også bekræfte, at vores medlemsvirksomheder har udfordringer med at rekruttere et tilstrækkeligt 
antal finansbachelorer uden for de store byer, hvor finansbacheloruddannelsen udbydes i dag. Oplevelsen er, 
som I også skriver i jeres notat, at når først de unge er taget til de store byer for at tage deres uddannelse, så 
er det meget svært at få dem til at søge job andre steder. Det betyder, at virksomhederne i disse områder ikke 
kan få dækket deres kompetencebehov, hvilket går ud over deres konkurrenceevne.   

 

Vi kan endelig bemærke, at virksomhedernes vanlige fremgangsmåde, når de skal rekruttere finansbachelorer, 
er at tilbyde praktikophold for finansbachelorstuderende med det formål at tilbyde dem fastansættelse, når 
der er færdiguddannede. Dvs. flaskehalsen optræder primært i forbindelse med at få besat disse 
praktikpladser. Virksomhederne annoncerer derfor oftest efter finansbachelorerne under ”Praktik”. Det kan 
være forklaringen på, at STAR ikke opfanger virksomhedernes rekrutteringsudfordringer, hvis de alene kigger 
på jobannoncer efter færdiguddannede finansbachelorer.   

 

 

Med venlig hilsen 
Lars Djernæs 
Uddannelses- og beskæftigelsespolitisk chef 
ldj@fanet.dk 
 
Telefon: +45 3391 4700  
Direkte: +45 3338 1627 
 
 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening 
Amaliegade 7 
1256 København K 
 
 
Besøg os på www.fanet.dk og abonnér på vores nyhedsmail 

mailto:ldj@fanet.dk
https://www.fanet.dk/
https://www.fanet.dk/Nyhedsmail?r=signature
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Udkast til afslag på godkendelse 

  

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud 

truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af  

professionsbacheloruddannelsen i Finans (Hobro) 

 

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 kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 
af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen 
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk  
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist 
betragtes afslaget som endeligt.  
 
 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 

 

  

mailto:eadania@eadania.dk
mailto:pkf@uds.dk
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Styrelsen for Videregående 

Uddannelser 

 

 

Nr. C3 - Nyt udbud – prækvalifikation 
(efterår 2016) 

Status på ansøgningen: Afslag 

Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi Dania (Hobro) 
 

Uddannelsens type/-
navn (fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i Finans 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

-Professionsbachelor i Finans 
-Bachelor in Financial Management and Services 

Hovedområde: Det økonomisk-merkantile område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Ja 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11602cb 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskm
erkantileuddannelser/finans 

Om uddannelsen: ind-
hold og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Hvor mange forventes opta-
get på uddannelsen: 

EA Danias estimering af volumen på 1. semester: 
1. år: 25 studerende, 2. år: 35 studerende og 3. år: 50 studerende 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 3. november 
2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har i denne ansøgningsrunde modtaget ansøgninger om oprettelse af fem 
nye udbud af uddannelsen til finansbachelor, og alle er genansøgninger fra tidli-
gere ansøgningsrunder. RUVU anerkender generelt behovet for finansbachelorer 
og har noteret sig, at de aktuelle ledighedstal indikerer, at der p.t. er god efter-
spørgsel efter dimittenderne.  
 
RUVU bemærker samtidig, at det nationale optag på uddannelsen er stigende og 
p.t. væsentligt større end de dimittendårgange, som udgør grundlaget for de se-
nest forelagte ledighedsdata. 
 
RUVU vurderer derfor, at det forekommer usikkert, i hvor høj grad udbuddet af 
dimittender på længere sigt vil matche arbejdsmarkedets behov. På baggrund 
heraf finder RUVU, at det overordnet set er hensigtsmæssigt at afvente en nær-
mere konsolidering af overgangen til beskæftigelse fra de eksisterende udbud.  
 
For så vidt angår ansøgningen fra EA Dania anerkender RUVU, at der er et regio-
nalt behov for uddannede finansbachelorer. Det er dog RUVU’s vurdering, at 
dette behov for nuværende kan dækkes af de eksisterende udbud af finansbache-
loruddannelsen. RUVU hæfter sig i denne forbindelse bl.a. ved de seneste ar-
bejdsmarkedsdata fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som viser, at 
der aktuelt ikke er mangel på bankrådgivere i Østjylland. 
 
RUVU vil dog anbefale, at den geografiske fordeling af studiepladser på finansba-
cheloruddannelsen overvejes med henblik på fremadrettet at understøtte forsy-
ningen af finansbachelorer i hele landet. 
 
RUVU noterer sig endvidere, at der foreligger en indsigelse fra UC Nordjylland, 
da Hobro ligger i University College Nordjyllands vedtægtsbestemte dæknings-
område. 
 
RUVU noterer sig i øvrigt, at styrelsen og erhvervsakademierne har igangsat en 
dialog om behovet for at styrke en klar sammenhæng mellem de udbudte uddan-
nelser på finansområdet, herunder samspillet mellem finansøkonom og finans-
bacheloruddannelsen. 

 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11602cb
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskmerkantileuddannelser/finans
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskmerkantileuddannelser/finans

