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Indsigelse vedrørende udkast til afslag på godkendelse af 
Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofe- og Risikomanagement i 
Esbjerg 

UC Syddanmark har i brev dateret 13. april 2015 modtaget udkast til afslag på 
godkendelse af Professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement. 
Ministeren har i afslaget lagt vægt på RUVUs vurdering af, at ansøgningen ikke 
opfylder kriterium 2 som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013.  

Sammenfattende tilkendegivelse  
UC Syddanmark stiller sig uforstående over for afslagets begrundelse og skal i det 
følgende redegøre yderligere herfor. 

Indledningsvis vil vi gerne tilkendegive, at et udbud af Professionsbachelor i Bered-
skab, Katastrofe- og Risikomanagement bør placeres i Esbjerg af følgende grunde:  

 Der er stærk lokal og regional opbakning til uddannelsen, hvor uddannel-
serne fra EUD-niveau til kandidat/masterniveau står sammen om at sikre
praktisk træning, videngrundlag og fagligt miljø sammen med aftagere, li-
gesom uddannelsen vil lukke et lokalt gab i det sammenhængende uddan-
nelsessystem.

 Uddannelsen matcher de regionale uddannelsesmål om satsning på natur-
videnskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser og på initiativer,
der tiltrækker mænd til en videregående uddannelse, samt gør det muligt
at fastholde de uddannede i regionen. Beskæftigelsesmulighederne er om-
fattede, mangfoldige og i vækst.

 Praktikpladssituationen er ikke problematisk i Jylland, hvorfor uddannelsen
bør gøres landsdækkende ved at sikre et udbud i Esbjerg.

 Uddannelsens landsdækkende karakter vil nyde fremme med endnu en ud-
byder og flere regionale faciliteter og aktører bragt i spil.

Vedhæftet UC Syddanmarks indsigelse er nye støtteerklæringer fra vore samar-
bejdspartnere.  

 Esbjerg Kommune
 Esbjerg Erhvervsudvikling
 Varde Kommune
 Forsvarsakademiet
 Formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark.
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RUVUs vurdering 
I bilaget med RUVUs vurdering henvises specifikt til fire forhold: 

1. RUVU anerkender, at et fokus blandt andet på offshore og det maritime 
område kan være et godt udgangspunkt for et udbud af uddannelsen i Es-
bjerg. 

2. RUVU vurderer, at man bør afvente beskæftigelsestal for de første dimit-
tender. 

3. PH Metropol har i brev af 26. februar 2015 til Styrelsen for Videregående 
Uddannelser oplyst, at det har været en udfordring at skaffe praktikpladser 
til deres studerende, og at mange praktikpladser er placeret i Jylland, hvor-
for PH Metropol har begrænset sit optag til 70 studerende; et tilsvarende 
optag i Esbjerg vil fordoble det samlede optag på landsplan. 

4. RUVU anbefaler, at PH Metropol og UC Syddanmark går i dialog om uddan-
nelsens fremtidige indhold og muligheden for at skaffe praktikpladser. 

 
Ad 1 – Offshore, det maritime område, klyngesamarbejde og uddannelse 
UC Syddanmarks ansøgning om prækvalifikation har taget udgangspunkt i regerin-
gens målformuleringer for kvalitet, relevans og sammenhæng i uddannelsessyste-
met samt målformuleringer for vækst og erhvervsfremme på områder, hvor Dan-
mark udmærker sig ved at være i front, og hvor Esbjerg er blandt Europas førende.  
UC Syddanmarks ansøgning lægger vægt på offshore og det maritime område, som 
et godt udgangspunkt for uddannelsens placering i Esbjerg, hvilket RUVU anerken-
der.  
Regionen er tillige hjemsted for LORC v/Kerteminde, og de særlige styrker, som er 
oparbejdet inden for offshore og det maritime område i Kerteminde hhv. Esbjerg, 
understøttes bredt af regionale tiltag, jf. støtteerklæringen fra Formanden for Ud-
valget for Regional Udvikling, Region Syddanmark. 
   
UC Syddanmark kan endvidere fremhæve den solide og brede lokale opbakning om 
videngrundlag, fagligt miljø og aftagerbehov i området med tilføjelsen om, at vi 
sammen med en lang række interessenter har etableret klyngesamarbejde om be-
redskab og det sundhedsfaglige- og præhospitale område. Deltagerne i klyngen 
repræsenterer bl.a. Esbjerg og Varde Kommuner, Falck, Rybners/Rescue Center 
Denmark, forventet et af de stedlige Universiteter (AAU/SDU), Forsvarsakademiet, 
Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø samt Maskinmesterskolen i Es-
bjerg.  
 
I undersøgelsen ’Byer i Bevægelse’ (14. april 2015) understreges Esbjergs omfat-
tende betydning for og position som byregion. UC Syddanmark henviser i den an-
ledning til den nye støtteerklæring fra Esbjerg Kommune. I erklæringen tydeliggø-
res områdets enorme potentiale inden for energi, energieffektivisering og velfærds-
teknologi, ligesom beskæftigelsesmulighederne endnu engang pointeres. 
 
Områdets vækst- og beskæftigelsesmuligheder samt fremtidsudsigter understreges 
af Varde Kommunes støtteerklæring. Varde Kommune udmærker sig ved at have 
stort fokus på bl.a. uddannelse. Andelen af indbyggere med en erhvervsuddannelse 
er pænt over landsgennemsnittet.1   
 

                                               
1 Politikker og strategier, Varde Kommune – Erhvervsstrategi 2011-2022. 
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Fremtidsudsigterne for uddannelsen underbygges af Syddansk Uddannelsesaftale 
og tilhørende handlingsplan med følgende mål: 
 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse 
 20 % flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, tek-

nisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010 
 50 % af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående ud-

dannelse. 
 
Satsningen på naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser skal 
læses i sammenhæng med regionens målsætning om at være ledende som Science 
Region.2 UC Syddanmark har fremhævet ovenstående målsætninger i ansøgningen 
og betonet regionens studenterpotentiale. Den stadige tilstrømning til områdets 
mange uddannelsestilbud og professionsbacheloruddannelsens appel til mandlige 
ansøgere er ligeledes beskrevet.3  
 
Ad 2 – Beskæftigelse   
Fremtidsperspektiverne for rekruttering såvel som for beskæftigelse er fortrinlige.  
Med en henvisning til støtteerklæringerne fra Esbjerg Kommune, Varde Kommune 
og Esbjerg Erhvervsudvikling må uddannelsen siges at tale direkte ind i regionens 
vækst- og erhvervsstruktur og et udbud i regionen anses for særdeles relevant. 4  
Beskæftigelsesmulighederne for dimittender betones yderligere i støtteerklæringen 
fra Forsvarsakademiet, der beskriver de alsidige perspektiver for dimittender inden 
for Forsvaret. Disse perspektiver vil givetvis udvikle sig i løbet af det uddannelses-
samarbejde, som Forsvarsakademiet og UC Syddanmark indgår i meget nær frem-
tid.  
 
Der er dimitteret tre hold fra udbuddet på PH Metropol, men der findes endnu ingen 
tilgængelig information om beskæftigelse i de offentligt tilgængelige databaser; 
heller ikke i det nye værktøj ’uddannelseszoom’.  UC Syddanmark anerkender, at 
det er nødvendigt, at aftagerne får tid til at forstå dimittendernes potentiale, lige-
som beskæftigelsesfeltet skal have mulighed for at etablere sig. Opdyrkningen af 
arbejdsmarkedet vest for Storebælt vil imidlertid blive væsentligt styrket, såfremt 
uddannelsen også udbydes i Esbjerg.  
 
UC Syddanmark henviser i den sammenhæng til notatet i ansøgningen, hvor der i 
pkt. 1.2 refereres til beskæftigelsesmuligheder for dimittender. Regionens beskæf-
tigelsesmuligheder er talrige og må forventes at kunne bidrage til at fastholde kva-
lificeret arbejdskraft. Dette forhold anskueliggøres klart af støtteerklæringerne fra 
Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg og Varde kommuner samt Formanden for Ud-
valget for Regional Udvikling, Region Syddanmark og Forsvarsakademiet. 
  

                                               
2 Satsningen kan bl.a. anskueliggøres med seneste opgørelse over søgning til erhvervsaka-
demierne, der viser en stigning i 16 pct. point for mandlige ansøgere. Erhvervsakademi Syd-
vest Esbjerg/Sønderborg tegner sig for den største stigning 
(kilde: http://danskeerhvervsakademier.dk/blog/2014/03/13/erhvervsakademiuddannelser-
hitter-hos-drengene/) 
3 De seneste KOT-tal viser, at 65 % af de optagne på uddannelsen er mænd (Kilde: KOT 
2014). 
4 Op til 158.000 arbejdspladser kan nås på en time fra Esbjerg (Kilde: Byregioner.dk).   
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Ad 3 – Praktikpladser, optag og dækningsgrad 
En del praktikpladser er placeret i Jylland, herunder i Region Syddanmark.  
 
De studerende på Beredskab, Katastrofe- og Risikomanagement på PH Metropol har 
for 85 % vedkommende under 1 times daglig transport til uddannelsen, fraregnet 
praktik (kilde: Tilfredshedsundersøgelsen, 2012, Ennova). Når PH Metropol jf. af-
slaget gør gældende, at det er vanskeligt at skaffe praktikpladser, skal det forment-
lig læses i lyset af, at nogle praktikpladser netop er placeret i Jylland, og at stude-
rende derfor ofte må rejse langt for at få en praktikplads.  
 
UC Syddanmark undrer sig imidlertid over PH Metropols udsagn om praktikpladser. 
I referat fra Uddannelsesudvalgsmøde 4. marts 2013 på PH Metropol anføres det, 
at uddannelsens population er ca. 200, og at uddannelsen har ’Praktiksamarbejde 
med omkring 100 virksomheder i mange forskellige sektorer’. (KatRisk, Uddannel-
sesudvalgsmøde, referat 4. marts 2013). Af referatet fremgår det endvidere, at 
også Rejsebranchen og Hotelbranchen ønsker at tilbyde praktikpladser, og at ’der 
er mange forskellige typer praktik, både i Danmark og internationalt’(Ibid.). 
 
En gennemgang af 1. prioritetsansøgere fordelt på bopælsregion pr. juli 2013 viser, 
at ansøgerne til uddannelsen på PH Metropol alt overvejende kommer fra det umid-
delbare nærområde. 83 % 1. prioritetsansøgninger er fra Storkøbenhavn. 13 % 1. 
prioritetsansøgninger er fra Region Sjælland, 9 % er fra Region Midt, og fra Region 
Syddanmark kommer 8 % af 1. prioritetsansøgningerne.5  
  
Uddannelsen udbydes p.t. kun på PH Metropol og har fra begyndelsen haft stor 
bevågenhed, ligesom den møder støtte fra praksis og erhvervsliv jf. foranstående 
udvalgsreferat. Det begrænsede antal ansøgere fra andre egne af landet er derfor 
forbavsende. En uddannelse med så alsidige fremtidsperspektiver kan ikke anses 
for alene at have appel til ansøgere i Region Hovedstaden. Tilsvarende kan uddan-
nelsen næppe betragtes som landsdækkende, al den stund studentermassen i ud-
præget grad er fra PH Metropols opland. Hertil kommer, at vi jf. vores ansøgning 
har fået oplyst, at dimittenderne forbliver i Hovedstadsområdet.  
 
Praktikpladsernes rigelighed og placering spredt i hele landet – heraf også en stor 
del i Vest- og Syddanmark – fremhæves i støtteerklæringen fra Forsvarsakademiet. 
Af den og af ovenfor anførte grunde er det UC Syddanmarks opfattelse, at udbud-
det også bør placeres i Esbjerg. 
  

                                               
5 (Kilde: 
http://ufm.dk/uddannelse‐og‐institutioner/statistik‐og‐analyser/sogning‐og‐optag‐pa‐videregaende‐

uddannelser/grundtal‐om‐sogning‐og‐optag/mobilitet‐vidergaende‐uddannelser/sogemonstre‐i‐forhold‐til‐

videregaende‐uddannelser‐2014)  
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Ad 4 – Dialog mellem PH Metropol og UC Syddanmark 
UC Syddanmark har allerede i sin ansøgning under pkt. 6 i bilaget til ansøgningen 
anført, at ”UC Syddanmark ønsker at samarbejde med PH Metropol, således at det-
te er til bedste for de studerende. Det være sig i form af fx praktikpladser og inter-
nationale muligheder, eventuelt lærerudveksling og fagligt netværk.” 
 
I bilagets pkt. 3 om uddannelsessamarbejder – fagligt miljø, bemærker UC Syd-
danmark desuden, at vi agter at indgå samarbejde med Beredskabsstyrelsens Tek-
niske Skole i Tinglev. Vi fremhæver specifikt internationale forhold, hvilket ikke 
kommer ordentligt i spil sammen med PH Metropol, fordi Tinglev er for langt væk. 
UC Syddanmark ønsker selvsagt også at samarbejde med Beredskabsstyrelsens 
Tekniske Skole om udnyttelsen af de ekstraordinært gode træningsfaciliteter, sko-
len råder over, idet det bemærkes, at Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole ligger i 
UC Syddanmarks nærområde. 
 
Afrunding  
UC Syddanmark anmoder på denne baggrund om, at udkastet til indstilling om af-
slag på godkendelse af Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofe- og Risikoma-
nagement i Esbjerg ændres til indstilling om godkendelse af udbuddet. 
 
 
 

Venlig hilsen 
 

   
Carl Holst        Birthe Friis Mortensen 
Bestyrelsesformand       Rektor 
 
 
Bilag – støtteerklæringer fra: 
Esbjerg Kommune 
Esbjerg Erhvervsudvikling 
Forsvarsakademiet  
Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark 
Varde Kommune. 






