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Institutionsnavn: VIA University College
Indsendt: 01/02-2018 08:29
Ansøgningsrunde: 2018-1
Status på ansøgning: Godkendt
Afgørelsesbilag
Download den samlede ansøgning
Læs hele ansøgningen
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Herning

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Johanne Lang-Stobbe (jols@via.dk)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomuddannelse i skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Tax

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i skat

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Tax
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Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i skat eller enkelte moduler heraf er betinget af, at ansøgeren har gennemført
en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant
videregående voksenuddannelse (VVU), samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført
adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende
uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige
forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Ved relevant erhvervserfaring forstås beskæftigelse med enten rådgivning,
regnskab eller revision inden for skat, moms, told eller afgifter hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet
grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der
anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte
Ikke relevant

Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Styrelsen for Forskning og Uddannelse · pkf@ufm.dk · Udskrevet 9. januar 2023

Side 3 af 6

Prækvalifikation af videregående uddannelser - Diplomuddannelse i skat

Forslag til censorkorps
Diplomuddannelse i skat benytter det af Undervisningsministeriet godkendte censorkorps for samfundsfagligt, økonomisk
og merkantilt fagområde.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én
fil.
Bilag til ansøgning om Diplomuddannelse i skat.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller
regionalt
Vurderingen af behovet for at oprette et nyt udbud til Diplomuddannelsen i skat baserer sig dels på udflytningen af
arbejdspladser inden for SKAT, tilbagemeldinger fra interessenter omkring fagområdet samt rapporten "Afdækning af
behov for udvikling af en professionsbacheloruddannelse i skat" fra 2016 udarbejdet af Teknologisk Institut om behovet for
en professionsbachelor i skat.
Den primære målgruppe for uddannelsen er medarbejdere med arbejdsopgaver inden for de skattefaglige områder og
ansat i SKAT, revisionsbranchen og større virksomheder med behov for skattemæssige eksperter.
Af rapporten udarbejdet af Teknologisk Institut fremgår det, at der både nu og i fremtiden vil være stor efterspørgsel efter
skattefaglige kompetencer på bachelorniveau. I rapporten estimeres behovet på landsplan til mellem 3.000 og 10.000
personer. Hertil kommer, at ca. 2.000 personer forventes at gå på pension inden for de kommende 10 år.
I fremtiden vil dele af behovet blive dækket af dimittender fra Professionsbacheloruddannelsen i skat, men da uddannelsen
er helt ny, eksisterer der pt. et ikke dækket behov for kompetenceløft af medarbejdere inden for området.
Behovet for kompetenceløft i Region Midt og resten af Jylland er yderligere aktualiseret af den igangværende udflytning af
flere områder i SKAT. Det forventes, at antallet af skattemedarbejdere i Region Midt forøges med 628 personer i
udflytningen. Hertil kommer det antal medarbejdere, som udgør udskiftning og pensionering. VIA indgår allerede i arbejdet
med at kompetenceudvikle potentielle medarbejdere til ansættelse i SKAT, et samarbejde som også omfatter
Erhvervsakademi Aarhus, Dania og HK. De fleste medarbejdere vil have anden baggrund end skattefaglig, hvilket skaber
et fremtidigt behov for specialiseringsuddannelsen på Diplomniveau.
Der er pt. et udbud af Akademiuddannelsen i skat i Aarhus, men det er ikke muligt at få praksisrettet efteruddannelse på
diplomniveau i regionen, da uddannelsen pt. kun udbydes af Professionshøjskolen Metropol i Hovedstadsområdet.
Undersøgelse hos interessenterne viser, at der efterspørges både professionsbacheloruddannelse og diplomuddannelse i
regionen.
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Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender
Det regionale behov for dimittender er baseret på ”Afdækning af behov for en professionsbacheloruddannelse i SKAT”
udarbejdet af Teknologisk institut og Told & Skatteforbundet (se link i det samlede bilag s. 5 øverst), samt SKAT´s
udflytning af medarbejdere til regionen (se det samlede bilag s. 4).
Af rapporten udarbejdet af Teknologisk Institut fremgår det, at der både nu og i fremtiden vil være stor efterspørgsel efter
skattefaglige kompetencer på bachelorniveau. I rapporten estimeres behovet på landsplan til mellem 3.000 og 10.000
personer. Hertil kommer, at ca. 2.000 personer forventes at gå på pension inden for de kommende 10 år.
Udflytningsplanen for SKAT (se det samlede bilag s. 4) viser, at regionen tilføres 628 nye medarbejdere.
Rundspørgen til aftagerinteressenter understøtter desuden, at der er behov for uddannelsen på både kort og langt sigt.

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Teknologisk institut har inddraget en lang række interessenter i sin undersøgelse. Se link til undersøgelsen i det samlede
bilag s. 5 øverst.
VIA har yderligere inddraget SKAT og HK i undersøgelse af behovet for Diplomuddannelse i skat. Hertil kommer
Landbrugsorganisationer og revisorer, som tilkendegiver behovet for Professionsbacheloruddannelsen i skat og dermed
også kompetencer på bachelor og diplom niveau. Revisorgruppen har til eksempel bedt om et nærmere samarbejde med
VIA om uddannelsen. Vi henviser til det samlede bilag s. 5-10.

Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.
VIA University College udbyder Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, Akademiuddannelsen i
offentlig forvaltning og administration, Administrationsbacheloruddannelsen og søger pt. om udbudsret til
Professionsbacheloruddannelsen i skat. Der er et administrations- og forvaltningsfagligt samspil mellem disse
uddannelser, som gør, at VIA allerede har dele af det faglige miljø. Vores tætte samarbejde med Professionshøjskolen
Metropol gør, at VIA allerede har drøftet denne ansøgning og mulige faglige samarbejder. Professionshøjskolen Metropol
er orienteret om udbudsansøgningen og tilkendegiver et fremtidigt samarbejde.

VIA samarbejder som tidligere nævnt med Erhvervsakademi Aarhus om kompetenceløft af medarbejdere til ansættelse i
SKAT. Den eksisterende akademiuddannelse dækker pt. dele af behovet for kompetencer, men som det fremgår af
rapporten fra Teknologisk Institut er der brug for kompetencer på bachelor/diplomniveau, som ikke kan dækkes af
akademiuddannelsen. Udbuddet af Diplomuddannelsen i SKAT vil således blive et supplement til udbuddet på
akademiniveau og således ikke påvirke udbudsgrundlaget hos Erhvervsakademi Aarhus.

Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder
Det nye udbud af Diplomuddannelsen i skat får ikke konsekvenser for det nuværende udbud, da der pt. ikke forefindes et
udbud uden for hovedstadsområdet. Hertil kommer de strukturelle ændringer i kraft af udflytningen af skattemedarbejdere
samt det forestående generationsskifte på området.
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Udover at diplomuddannelsen er en videreuddannelsesmulighed i sig selv, så giver diplomuddannelsen adgang til
Masteruddannelsen i skat. Derudover giver diplomuddannelsen mulighed for et brancheskift for administrative
medarbejdere inden for andre fagområder, som fx advokatsekretærer og sagsbehandlere fra region og kommuner.

Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen
Da VIA allerede arbejder med at levere kompetenceudvikling af medarbejdere, der ønsker ansættelse i SKAT forventes
gennemførelse af de første moduler allerede i efteråret 2018.

Det forventede optag:

Efterår 2018: 10 studerende
År 2019: 40 studerende

År 2020: 75 studerende

År 2021: 135 studerende

Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Øvrige bemærkninger til ansøgningen
VIA søger et tilsvarende udbud med udbudssted i Aarhus.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C8 Godkendelse af DP i Skat, Herning.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
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1. Følgeskrivelse
Vedlagt fremsendes dokumentation til understøttelse af VIAs ansøgning om udbud af
Diplomuddannelsen i skat.
Parallelt med ansøgning om udbud af diplomuddannelsen fremsendes ligeledes ansøgning om
udbud af Professionsbachelor i skat.
Begrundelsen for ansøgningerne er bl.a. udflytning af SKATs arbejdspladser, hvor der i Region
Midt etableres 628 nye job fordelt bredt i regionen. Herudover forventer SKAT et generationsskifte
på omkring 2000 medarbejdere i de kommende år, og endelig er der hos landbrugsrådgivningen
og i revisionsbranchen efterspørgsel på skattefaglige kompetencer både hos nyansatte og hos den
nuværende medarbejderstab.
Ved at udbyde begge uddannelser kan VIA tilbyde aftagerfeltet både relevant kompetenceudvikling
til allerede ansatte og ledige, samt nyuddannede i rekrutteringsøjemed.

VIA ønsker at etablere udbud af Diplomuddannelsen i skat i Herning og Aarhus. Denne
geografiske placering er valgt for at kunne servicere aftagerfeltet i hele Region Midt med
dimittender. Placeringen er endvidere med til at understøtte VIAs regionale
uddannelsesforpligtelse.

Ansøgningen fremsendes i overensstemmelse med Metropol og efter dialog med aftagerfeltet og
interesseorganisationer.

Vi ser frem til en positiv sagsbehandling.

Er der behov for supplerende oplysninger kan Områdechef Susanne Søndergaard Hansen
kontaktes, e-mail: suha@via.dk, Tlf.: +458755 1855

Med venlig hilsen

Louise Gade
Direktør
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2. SKATs udflytningsplan
På landkortet nedenfor ses SKATs udflytningsplan, hvor det for Region Midtjylland betyder, at der tilføres
628 nye medarbejdere.
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3. Interessetilkendegivelser
I ansøgningen henviser vi til rapporten ”Afdækning af behov for udvikling af en
professionsbacheloruddannelse i skat” fra 2016 udarbejdet af Teknologisk Institut. I rapporten er der
inddraget en lang række interessenter. Rapporten kan findes her.

3.1. HK Østjylland
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3.2. SKAT
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4. Samarbejdstilkendegivelser
4.1. Dansk Revision
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4.2. SEGES
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4.3. SAGRO
SAGRO REGNSKAB
VIA University College

E-mail:

Att: Uddannelseschef Hanne Sandahl

Direkte tlf:

96296650

Mobil:

20249998

pah@sagro.dk

KL nr.

Herning, den 15. januar 2018

Tilkendegivelsesskrivelse

SAGRO anbefaler, at VIA University College får mulighed for at udbyde Professionsbachelor i skat.

Vi finder uddannelsen relevant, idet den fokuserer på udvikling af skattefaglige kompetencer, hvilket giver
os et efterspurgt rekrutteringsgrundlag, så vi også i fremtiden kan løse opgaver, der kræver specialiseret
skattefaglig viden.

SAGRO forventer at skulle rekruttere 3 – 5 medarbejdere årligt med kompetencer svarende til en
Professionsbachelor i skat. Herudover har vi interesse i årligt at stille 2 - 4 praktikpladser til rådighed for
uddannelsen.

Med venlig hilsen

Palle Høj
Direktør, registreret revisor
SAGRO, Herning
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4.4. Professionshøjskolen Metropol
Fra: Pernille Thorup <pert@phmetropol.dk>
Dato:11/01/2018 9.19 AM (GMT+01:00)
Til: "Susanne Søndergaard Hansen (SUHA) | VIA" <suha@via.dk>
Cc:
Emne: SV: Vedr. samarbejde om Professionsbachelor og Diplomuddannelsen i SKAT

Kære Susanne.
Tak for din mail – og beklager at jeg har været længe om at svare!
Ja, vi håber også at vi kan få et godt og tillidsfuldt samarbejde op at stå, i forhold til udviklingen af professionsbachelor
og diplomuddannelse i SKAT. Vi vil, med skyldig hensyntagen til at vi er konkurrenter også , gøre vores til at dette
kommer til at ske.

Med venlig hilsen

Pernille Thorup
Institutchef
Professionshøjskolen Metropol

Fra: Susanne Søndergaard Hansen (SUHA) | VIA [mailto:suha@via.dk]
Sendt: 4. december 2017 10:40
Til: Pernille Thorup <pert@phmetropol.dk>
Emne: Vedr. samarbejde om Professionsbachelor og Diplomuddannelsen i SKAT

Kære Pernille
VIA søger pr. februar udbudsret til både professionsbachelor og diplomuddannelse i SKAT med henblik på
at kunne understøtte kompetenceforsyningen på fagområdet i Region Midt.
Da vi er rigtig glade for det samarbejde vi har på administration og forvaltning håber vi, at vi kan videreføre
de gode erfaringer indenfor SKAT.
Med venlig hilsen / Best regards
Susanne Søndergaard Hansen
Director of Studies
VIA Efter- og videreuddannelse
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Afgørelsesbrev

Professionshøjskolen VIA
E-mail: via@via.dk

Afgørelse om godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af VIA’s ansøgning om godkendelse af nyt uddannelsesudbud
truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af udbud af diplomuddannelsen i skat (Herning)
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af
videregående uddannelser og § 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts
2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da VIA er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar
oprettelse af udbuddet i Herning.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr.
1038 af 30. august 2017.

12. april 2018
Styrelsen for Forskning og
Uddannelse
Professions- og Erhvervsrettede
Videregående Uddannelser
Bredgade 40
1260 København K
Tel. 3544 6200
Fax 3544 6201
sfu@ufm.dk
www.ufm.dk
CVR-nr. 1991 8440
Sagsbehandler
Camilla Badse
Tel. 72 31 86 16
cba@ufm.dk
Ref.-nr.
18/006466-28

Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1008 af 29.
juni 2016 2016 om diplomuddannelser.
Titel:
Uddannelsens titel fastlægges til:
Dansk: Diplom i Skat
Engelsk: Diploma of Tax
Fagområde:
Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde
Udbudssted:
Herning

Sprog:
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Dansk.
Censorkorps:
Det eksisterende censorkorps for samfundsfaglige, økonomiske og merkantile
diplomuddannelser.
Med venlig hilsen
Camilla Badse
Specialkonsulent
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Bilag: RUVU’s vurdering
Nyt udbud – prækvalifikation
(forår 2018)
Ansøger og udProfessionshøjskolen VIA
budssted:
Udbudssted
Herning
UddannelsestyDiplomuddannelse
pe:
Uddannelsens
Diplomuddannelse i skat
navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes -Diplom i skat
titler på hhv.
-Diploma of Tax
da/eng:
Hovedområde:
Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde
Sprog:
Beskrivelse af
uddannelsen,
herunder erhvervssigte

Dansk

Antal ECTS:

60 ECTS

Diplomuddannelsen i skat giver videregående kompetencer
inden for varetagelsen af skattemæssige funktioner, og herunder lærer man bl.a. at løse komplekse problemstillinger i skatteret og selskabsret.
For at blive optaget på uddannelsen skal man have, enten


En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, eller
 En relevant akademiuddannelse
Desuden kræves mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter
adgangsgivende uddannelse, dvs. beskæftigelse med rådgivning, regnskab eller revision inden for skat, moms, told eller afgifter.
RUVU’s vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at behovsafdækningen dokumenterer en aktuel og kommende efterspørgsel efter
skattefaglige og regnskabsfaglige kompetence i region
Midtjylland. Det vurderes i forlængelse heraf, at et udbud af en
uddannelse på diplomniveau vil kunne imødekomme et aktuelt
behov for at løfte disse kompetencer hos nuværende og kommende ansatte.
RUVU noterer sig endvidere, at der er indgået en politisk aftale
om ”Et nyt skattevæsen”, hvoraf det fremgår, at det er væsentligt, at det nødvendige udbud af videregående uddannelser
med skattefagligt indhold er til stede.
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