




 

 

        Holstebro d. 23. april 2015 

Til Styrelsen for Videregående Uddannelser 

  

Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om 
udbud af professionsbachelor i Finans i Holstebro fremsendes hermed indsigelse til afgørelsen.  

Til grund for afslaget ligger RUVU’s vurdering af, at kriterium 2 ikke er opfyldt, som fastsat i bek. nr. 
745 af 24. juni 2013. Det anføres således, at ”..RUVU ved vurderingen har 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”. Videre anerkender 
RUVU, at ..”den aktuelle ledighed for uddannelsen indikerer, at der er efterspørgsel 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”. Endelig 
vurderer RUVU, at de eksisterende udbud dækker behovet for uddannelsen.  

Erhvervsakademi MidtVest undrer sig over afgørelsen, og er uenige i RUVU’s vurdering, som ligger 
til grund her for. 

Der er i ansøgningen om prækvalificering af professionsbachelor i Finans i Holstebro redegjort for 
såvel et nationalt som et lokalt behov for højnelse af uddannelsesniveauet inden for den finansielle 
sektor. Dette behov er dokumenteret i flere uafhængige undersøgelser, og fremføres desuden 
tydeligt af fremtrædende repræsentanter for aftagerne, som i forbindelse med ansøgningen har 
understreget branchens og egen virksomheds behov, hvilket ses i de medsendte støtteerklæringer.  

Det fremgår p.t. at vore store aftagere som Nordea, Danske Bank og Ringkjøbing Landbobank stiller 
større krav til deres fremtidige bankrådgiveres faglige kompetencer og dygtighed, hvorfor de i 
henhold til deres rekrutteringsstrategier har besluttet, at de fremover udelukkende tilbyder 
finansbachelorstuderende praktikpladser og senere ansættelser. Hvis denne udvikling fortsætter, 
kan vi risikere en større ledighed blandt vores nuværende finansøkonomdimittender, hvilket ville 
være en meget uhensigtsmæssig udvikling. Som det fremgår af tidligere indsendt ansøgning 
forventer Erhvervsakademi MidtVest ikke en øget volumen i antallet af studerende, der 
gennemfører en finansiel uddannelse. I stedet forventer vi, at en del af de, som i dag søger 
Finansøkonomuddannelsen vil søge over på Finansbacheloruddannelsen. 

De fremgår af akademiets beskæftigelsesstatistik, at de finansøkonomdimittender, der i dag ønsker 
at læse videre i vid udstrækning vælger at tage en HA, som udbydes på AU Herning. Imidlertid får 
disse ikke jobs i den finansielle sektor, som i stedet udtrykker en efterspørgsel rettet mod 
finansbachelorer alternativt HD’ere.  

Repræsentanterne fra sektoren giver yderligere udtryk for, at det i dag er vanskeligt at rekruttere 
kompetent arbejdskraft til branchen generelt og til virksomhederne i det midt- og vestjyske i 
særdeleshed. På seneste møde i det nyligt konstituerede lokale uddannelsesudvalg for 
finansøkonomuddannelsen understreger andre af branchens repræsentanter det skærpede 
kompetencebehov, og de anfører, at de fremover alene søger finansbachelorer til bemanding af de 
arbejdspladser, som tidligere var bemandet med finansøkonomer. De oplever dog allerede nu, at 
det er vanskeligt at rekruttere til virksomhederne i det midt- og vestjyske, og frygter at det med 
tiden vil give en national skævvridning i beskæftigelse og udviklingsmuligheder.        

De i prækvalificeringsansøgningen beskrevne undersøgelser dokumenterer, at udviklingen i den 
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finansielle sektor inden for de kommende år vil skærpe behovet for højtuddannede, og det er 
vores bekymring, at områdets aftagere må betale prisen i form af forøget forgæves rekruttering 
og dermed manglende udviklingsmuligheder inden for virksomhederne, hvis ikke der i form af et 
lokalt udbud af uddannelser på professionsbachelorniveau udvises rettidig omhu. Vi bærer 
sammen med ministeriet et ansvar over for vores dækningsområde, og skal løbende sørge for at 
udbyde uddannelser, som matcher aftagernes behov. Imidlertid kan vi ikke se, at RUVU i sin 
vurdering har taget tilstrækkeligt hensyn til de geografiske udfordringer, der er for såvel de 
uddannelsessøgende som de aftagende virksomheder.  
 
Med de lange behandlingstider vil det tidligst i 2019 være muligt at dimittere Finansbachelorer, 
og det er derfor af afgørende betydning at påbegynde udviklingen et lokalt udbud.  
 
Vi vil med udgangspunkt i ovenstående derfor appellere til, at Rådet revurderer Erhvervsakademi 
MidtVests ansøgning om prækvalificering af professionsbacheloruddannelsen i Finans. Ligeledes vil 
vi bede Rådet tage stilling til, hvorvidt de eksisterende udbud dækker de regionale og lokale 
behov for uddannelsen set i lyset af de stigende kompetencekrav og vanskelige 
rekrutteringsmuligheder, som aftagerne her udtrykker. Vi beder Rådet tage i betragtning de 
lokale aftageres tydelige ønske om finansbachelorer uddannet lokalt for at øge 
rekrutteringsgrundlaget og mindske forgæves rekruttering. Et bedre lokalt match mellem 
branchens behov og den tilgængelige arbejdskrafts kompetenceniveau vil desuden minimere 
risikoen for en potentiel øget ledighed blandt vores finansøkonomer, som i stigende grad ikke 
lever op til aftagernes uddannelseskrav.  

 

Med venlig hilsen 

 

Lotte Møller Larsen 

Uddannelseschef 
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