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Afslag på godkendelse af nyt udbud 

 

I forbindelse med prækvalifikationsrunden efterår 2015 fik EAMV den 10. decem-

ber 2015 afgørelsen ”Afventer” på ansøgning om dublering af udbud af Serviceøko-

nomuddannelsen til Skjern. 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har nu på baggrund af den efterfølgende 

dialogproces og sagsbehandling af ansøgningen truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af dublering af udbud i Skjern af  

uddannelsen til Serviceøkonom 

 

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. 

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne 

for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 

Det er vurderingen, at det ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at etablere 

et nyt selvstændigt udbud i Skjern, der vil have den fornødne økonomiske og faglige 

bæredygtighed. 

 

Erhvervsakademi MidtVest gøres dog opmærksom på, at uddannelses- og forsk-

ningsministeren har godkendt forsøgsordning omhandlende distribueret uddan-

nelsesaktivitet (uddannelsesstationer) jf. vedlagte vejledning. Uddannelses- og 

Forskningsministeriet går gerne i dialog med EAMV om en eventuel ansøgning om 

etablering af en uddannelsesstation af serviceøkonomuddannelsen i Skjern. Erfa-

ringer fra en uddannelsesstation i Skjern vil herefter kunne danne baggrund for 

fornyet stillingtagen til en ansøgning om et egentligt udbud i Skjern. 

 

For yderligere information og spørgsmål angående distribueret uddannelsesaktivi-

tet kan I kontakte chefkonsulent Lars Bo Henriksen som er orienteret om dette 

afgørelsesbrev. Hans kontaktoplysninger: lboh@ufm.dk eller telefon: 72 31 78 63. 

 

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid i denne sag. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Nedergaard 

Kontorchef 
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