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Endelig afslag på godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af IBA’s ansøgning om godkendelse af nyt uddannelsesudbud og efterføl-

gende indsigelse af 25. april 2018 mod udkast til afslag af 12. april 2018 truffet 

følgende afgørelse: 

 

Endelig afslag på godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelsen 

inden for automation (automationsteknolog AK) 

 

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. 

 

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. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Indsigelse 

IBA Erhvervsakademi Kolding vælger hermed at benytte retten til indsigelse over udkast til afslag på 
godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automation (automationsteknolog AK) af 12. 
april 2018. 
  
Som det er ministeriet og RUVU bekendt, har IBA Erhvervsakademi Kolding i en årrække arbejdet på at styrke 
udbuddet af tekniske uddannelser i akademiets dækningsområde. En væsentlig del af disse bestræbelser er 
fokuseret på at overvinde de barrierer, som dækningsområdets industrivirksomheder møder i den 
igangværende omstilling af industrien. Herunder ikke mindst automatiseringen i fremstillingsindustrien.  
IBA Erhvervsakademi Koldings bestræbelser på at udvikle flere udbud på det tekniske område er således også 
indeholdt i den rammekontrakt, som er blevet forhandlet på plads over de sidste måneder.  
  
1: 
IBA Erhvervsakademi Kolding gør indsigelse, fordi afslaget er begrundet i etableringen af uddannelsesstationer i 
Fredericia og Hedensted. 
IBA Erhvervsakademi Kolding finder det betænkeligt at gældende forordninger ikke er blevet fulgt i forbindelse 
med etableringen af de to uddannelsesstationer uddannelsesstationerne. Ministeriets "Vejledning om ansøgning 
om forsøg med distribueret uddannelsesaktivitet (’Uddannelsesstationer’)" beskriver kravene til etablering af en 
uddannelsesstation. Vejledningen kræver blandt andet: 
  

• Dokumenteret lokal efterspørgsel efter uddannelsesstationen (vejledningens punkt 1) 
• Dokumentation af lokale relevante virksomheders forpligtigende understøttelse af den lokale 

uddannelsesaktivitet (vejledningens punkt 1.b) 
• Redegørelse for at uddannelsesstationerne ikke giver anledning til en uhensigtsmæssig konkurrence 

med andre udbydende institutioner ((vejledningens punkt 3) 
• Dokumentation af høring af potentielt konkurrerende udbydende institutioner inden for det regionale 

dækningsområde, i tilgrænsende dækningsområder eller øvrige relevante udbydere ((vejledningens 
punkt 4) 

  
Der er ikke redegjort for blot et af disse forhold i forbindelse med etableringen af uddannelsesstationerne i 
Fredericia og i Hedensted. At der ikke foreligger nogen form for dokumentation er bemærkelsesværdigt i lyset af 
de relativt omfattende krav, der er i forbindelse med ansøgning om et udbud af en uddannelse.  
  



 

 
 
 
 
 
 
Fredericia er et fælles dækningsområde for IBA Erhvervsakademi Kolding og EA Lillebælt. Bortset fra Fredericia 
Maskinmesterskole er IBA Erhvervsakademi Kolding den eneste videregående uddannelsesinstitution, der i 
nævneværdigt omfang har gennemført uddannelsesaktiviteter i Fredericia. I den forbindelse er der udarbejdet en 
samarbejdsaftale mellem IBA Erhvervsakademi Kolding og Fredericia Kommune. På den baggrund er det derfor 
særligt overraskende, at IBA Erhvervsakademi Kolding ikke blev spurgt i forbindelse med etableringen af en 
uddannelsesstation et fælles dækningsområde, Fredericia.   
  
Det er IBA Erhvervsakademi Koldings grundlæggende opfattelse, at i delte dækningsområder med et udækket 
behov for uddannet arbejdskraft, er det fælles ansvar for de udbydende akademier at få vendt denne udvikling. 
IBA Erhvervsakademi Kolding finder det betænkeligt, at ministeriet og RUVU tilsyneladende knæsætter nye 
principper udbuddet og ansvaret i delte udbudsområder.  
  
For IBA Erhvervsakademi Kolding betyder EA Lillebælt placering af en station i Fredericia, at der bliver rykket ved 
den geografiske balance mellem akademierne på en måde, der vil vanskeliggøre IBA Erhvervsakademi Koldings 
arbejde med at styrke og udvikle udbuddet af tekniske uddannelser på AK-niveau.  
For det første bliver dækningsområdet både uklart og uforudsigeligt, når man ikke kender de regler, hvorefter der 
etableres udbud og stationer.  
For det andet indebærer ansøgninger om udbud et ganske stort forarbejde, herunder samarbejder med relevante 
brancheorganisationer og centrale virksomheder. En del af dette forarbejde går slet og ret til spilde, når der 
eksisterer mindst to sæt spilleregler.  Som det er RUVU og ministeriet bekendt fra IBA Erhvervsakademi Koldings 
ansøgninger, har akademiet et årelangt samarbejde med alle centrale aktører, som er relevant for uddannelsen 
som automationsteknolog.  
  
Det systematiske og strategiske arbejde, som IBA Erhvervsakademi Kolding har etableret, vil lide under, at 
stationer kan blive etableret uden om alle velkendte kanaler. Uklare retningslinjer for delte dækningsområder vil 
indebære et ressourcespil og vanskeliggøre samarbejdsrelationer til skade såvel arbejdsmarked som 
uddannelsessøgende.    
  
2: 
IBA Erhvervsakademi Kolding gør endvidere indsigelse mod RUVU's anbefaling om at afvente udviklingen på de 
to uddannelsesstationer førend et eventuelt selvstændigt udbud. Dette fanger reelt IBA Erhvervsakademi Kolding 
i en Joseph Heller'sk Catch 22-situation: Hverken en succes eller en fiasko for uddannelsesstationen vil, med 
RUVU’s argumentation, pege på en etablering af et udbud på IBA Erhvervsakademi Kolding.  
 
Med hensyn til IBA Erhvervsakademi Koldings bestræbelser på at udvikle flere udbud på det tekniske område kan 
det meget vel betyde at mange tiltag ikke kan realiseres, fordi der kan henvises til, at et udbud kan have en 
forstyrrende indflydelse på EA Lillebælts driftsgrundlag i et delt dækningsområde.  
 
Med RUVU’s argumentation om at afvente udviklingen løber man med ord en risiko for, at det bliver ganske 
vanskeligt at etablere nogen uddannelser, som er i slægt med automation. 
 
 



 

 
 
 
 
  
3: 
IBA Erhvervsakademi Kolding gør endelig indsigelse, fordi RUVU's afgørelse tilsyneladende er baseret på en 
indsigelse fra Erhvervsakademi Lillebælt, hvori EA Lillebælt gør gældende, at et udbud i Kolding vil få indflydelse 
på rekrutteringsgrundlaget for uddannelsesstationen i Fredericia. 
Med andre ord tager indsigelsen afsæt i institutionens driftsforhold, og ikke i det som er regeringens mål med at 
oprette uddannelsesstationer. Nemlig at gøre det nemmere for uddannelsessøgende uden for det store byer at få 
adgang til en uddannelse og samtidigt give en bedre dækning af behovet for uddannet arbejdskraft.  
  
 
IBA Erhvervsakademi Kolding har i den forbindelse vanskeligt ved at se, at en uddannelsesstation kan måle sig 
med et udbud med hensyn til videnbasis, videnomsætning, inddragelse af virksomheder, studiemiljø og volumen. 
Dette har navnlig betydning på et område som automation, der er i sin vorden.  
IBA Erhvervsakademi Kolding finder det tvivlsomt om industrien i Fredericia, og i IBA Erhvervsakademi Koldings 
dækningsområde i øvrigt, tilføres de nødvendige kompetencer indenfor automation. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
IBA Erhvervsakademi Kolding 

 

Jette Mølkjær Gøbel 
Uddannelsesdirektør 
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Udkast til afslag på godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om prækvalifika-

tion af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for 

automation (automationsteknolog AK)  

 
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 ansøg-
ningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 205 af 13. marts 2018, 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 
 
Camilla Badse 
Specialkonsulent 

  

mailto:pkf@uds.dk
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Nyt udbud – prækvalifikation 
(forår 2018) 

 

Ansøger og 

udbudssted: 

Erhvervsakademi Kolding 

Udbudssted Kolding 

Uddannelses-
type: 

Erhvervsakademiuddannelse 
 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnel-
se): 

Automation 

Den uddanne-
des titler på 
hhv. da/eng: 

- Automationsteknolog AK 
- AP Graduate in Automation Engineering 

Hovedområde: Teknisk 
 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 120 ECTS 

Beskrivelse af 
uddannelsen, 
herunder er-

hvervssigte 

Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for automa-
tion er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og i sam-
arbejde med andre at kunne opbygge, integrere og optimere 

styresystemer for automatiske anlæg og tekniske systemer. 
 

RUVU’s vur-
dering 
 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som 
fastsat i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.  
 

RUVU anerkender, at der er et stort automatiseringspotentiale 
hos de danske industrivirksomheder, og at mangel på kvalifice-
ret arbejdskraft kan være en barriere for den fremtidige omstil-
ling i industrien.  
 
RUVU har i vurdering lagt vægt på, at uddannelsen med rege-

ringens plan om Danmark i bedre balance II, etableres som ud-
dannelsesstation i Fredericia og Hedensted, og at etableringen 
af et nyt helt udbud af uddannelsen i Kolding kan forringe vilkå-
rene for etableringen og rekrutteringen til de to uddannelses-
stationer. 
 

RUVU har noteret sig, at der foreligger en indsigelse fra Er-
hvervsakademi Lillebælt, som anfører, at et udbud af uddannel-
sen i Kolding, vil få indflydelse på rekrutteringsgrundlaget for 
uddannelsesstationen i Fredericia.  
 
RUVU bemærker, at søgningen på de eksisterende udbud af 
uddannelsen er stigende, og at dimittendernes beskæftigelse er 

god. RUVU anbefaler dog, at man afventer etableringen og ud-
viklingen på de to nye uddannelsesstationer førend en eventuel 
etablering af nye egentlige selvstændige udbud af uddannelsen 
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i samme regionale område. 
 

 

 


