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10. december 2013

Udkast til afslag på godkendelse
Styrelsen for Videregående

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund
af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgende udkast til afgørelse:
Afslag på godkendelse af udbud af
Professionsbachelor i finans i Kolding
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser..
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Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
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+ 45 7231 8737
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jkra@ui.dk

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen
ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013.

Ref.-nr.

13/027205-20

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ui.dk
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.
Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering
Ansøger:
Erhvervsakademi Kolding
Uddannelse:
Professionsbachelor i finans
Engelsk titel: Bachelor of Financial Management and Services
Udbudssted:
Kolding
Uddannelsessprog Dansk
Professionsbachelor i Finans er en 3½-årig uddannelse, der kvalificerer den uddannede til på
Beskrivelse af
et teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks
uddannelsen:
rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder samt at give forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.
Eksisterende udbud

Erhvervsakademi Aarhus i Viby J (Godkendt i 2008)
Erhvervsakademi Lillebælt i Odense (Godkendt i 2008)
University College Nordjylland i Aalborg (Godkendt i 2008)
Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København (Godkendt i 2008)

RUVU s vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr.
745 af 24. juni 2013.
Der er herunder lagt vægt på, at der endnu ikke foreligger konsoliderede beskæftigelsestal
for uddannelsens første dimittender, som kan lægges til grund for en samlet vurdering af det
nationale behov for oprettelse af nye udbud af uddannelsen. Da optaget på de eksisterende
udbud fortsat er stigende, vurderer RUVU, at der kun kan oprettes nye udbud af uddannelsen, når påviste lokale behov kan sættes i relation til opfyldelsen af det samlede behov på
nationalt niveau.
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20. december 2013
Indsigelse på afslag på prækvalifikationsansøgning på finansbacheloruddannelsen
på Erhvervsakademi Kolding
RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr.
745 af 24. juni 2013.
Der er herunder lagt vægt på, at der endnu ikke foreligger konsoliderede
beskæftigelsestal for uddannelsens første dimittender, som kan lægges til
grund for en samlet vurdering af det nationale behov for oprettelse af nye
udbud af uddannelsen. Da optaget på de eksisterende udbud fortsat er
stigende, vurderer RUVU, at der kun kan oprettes nye udbud af uddannelsen,
når påviste lokale behov kan sættes i relation til opfyldelsen af det samlede
behov på nationalt niveau.

Kilde: RUVUs afslag på Erhvervsakademi Koldings prækvalifikationsansøging

Ledighedsstatistik
Efter indsendelsen af prækvalifikationsansøgningen på finansbachelor i oktober 2013, er
de officielle beskæftigelsesstatistikker fra FIVU, som RUVU efterlyser i afslaget mht.
nyuddannedes ledighed, blevet sendt til høring. Følgende tal er målt på
finansbacheloruddannelsen: Ledighedsgrad målt i kvartal to efter det kvartal, hvor
uddannelsen fuldføres. Jf. statistikken dimitterede 112 finansbachelorer i 2012, og af disse
er der en ledighed på 21% efter 6 måneder. Gennemsnitsledigheden for alle PB
uddannelser i 2012 er 20%. Ledigheden på 21% for finansbachelor må betragtes som
værende meget lav, taget i betragtning, at det er en helt ny uddannelse, som
virksomhederne først skal lære at kende, og målingen er foretaget kun 6 måneder efter
dimittering.
Kilde: Høring vedrørende opdatering af "Nyuddannedes beskæftigelse" samt vor nye opgørelse: "Aktuel
ledighed. Opgørelserne findes på: http://fivu.dk/uddannelse‐og‐institutioner/statistik‐og‐
analyser/faerdiguddannede/review‐nyuddannedes‐beskaeftigelse. Der skal logges på med
brugernavnet ”nyuddannede‐review” og adgangskoden ”readonly”

I ovenstående statistik findes følgende tal på finansøkonomuddannelsen. Som det fremgår
af tabellen nedenfor, har Erhvervsakademi Kolding det laveste ledighedstal i 2012 af
samtlige udbydere. Det er med til at understrege, at der er et behov for kandidater med en
finansiel uddannelse i området.
2010
Finansøkonom alle
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi Kolding
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Sjælland
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademiet Lillebælt
Professionshøjskolen University College Nordjylland

%
18%
21%
18%
23%
17%
26%
12%
14%
23%
25%

2011
N
862
90
71
50
39
36
168
231
94
83

%
16%
21%
15%
32%
16%
22%
11%
5.3%
26%
22%

2012
N
866
82
81
54
45
37
143
232
62
130

%
16%
21%
12%
21%
13%
14%
14%
15%
23%
19%

N
907
80
83
52
69
41
133
274
86
89
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Ledige stillinger til finansbachelorer
En hurtig søgning på Jobindex i Sydjylland d. 19. december viser, at der denne dato er
mindst 30 relevante stillingsopslag, som henvender sig til en kandidat med en
finansbacheloruddannelse.
Kilde: http://www.jobindex.dk/cgi/jobsearch.cgi?qs=&regionid=24

Rekruttering i Syddanmark og 4 arbejdskraftoplande. Rekruttering fordelt på
brancher, kvalifikationer og geografi

Kilde:
http://brsyddanmark.dk/~/media/AmsRegionSite/SydDanmark/Viden%20om%20arbejdsmarkedet
/Mangel%20paa%20arbejdskraftoplande/Rekruttering_fordelt_lokalområder_2_halvår_2013%20pd
f.ashx

Af denne rapport fremgår det, at rekrutteringsudfordringerne i Syddanmark i 2013 er
stigende i forhold til 2012. I Syddanmark er der sket en stigning i antal forgæves
rekrutteringer på 112,4%, som det ses i nedenstående tabel:

I nedenstående tabel angives rekrutteringsproblemerne i forhold til antal beskæftigede i
Syddanmark. Det fremgår af tabellen, at der har været 53 forgæves rekrutteringer inden
for finansiering og forsikring og 20 inden for ejendomshandel og udlejning.
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Som det ses på den forgæves rekruttering fordelt på kvalifikationer i Syddanmark, anføres
der i nedenstående tabel, at de syddanske virksomheder efterspørger uddannet
arbejdskraft, herunder kort / mellem kvalifikationsniveau (kort eller mellemlang
videregående uddannelse).
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Virksomhedstilkendegivelser
Nedenfor er anført 40 virksomheder, som er interesseret i såvel praktikanter, som i at
ansætte finansbachelorkandidater (Nogle af virksomhederne er også nævnt i
prækvalifikationsansøgningen).
Nedennævnte understøtter anmodningen fra FA, angivet i prækvalifikationsansøgningen.
BankNordik

Deloitte

Frøs Herreds
Sparekasse
Günes Consulting

Kreditbanken, Åbenrå

Sydbank

Bredebro Sparekasse
Broager Sparekasse

Den Jyske Sparekasse,
Grindsted
Ecometric

Larsen og Larsen

Tryg

LM Wind Power

Vestfyns Bank

EDC Børkop

Haderslev Andels
Boligforening
Handelsbanken

Carlsberg
DAB, Hammershøj

EDC, Kolding

Home, Fredericia

Danbolig

EDC, Vejen

Home, Kolding

Danbolig, Børkop

EG A/S

Home, Vejen

Danbolig, Kolding
Danbolig, Vejen
Danske Bank

Estate Ingolf Bossen
Et godt hjem
Fanø Sparekasse

Jobcenter Haderslev
Jyske Bank
Kolding Kommune

Middelfart Sparekasse, Vestjysk Bank, Kolding
Kolding
og Vejle
Nordea
Vorbasse/Hejnsvig
Sparekasse
Nr. Nebel og Omegns
Sparekasse
Saxo Privatbank,
Brørup
Skat
Skjern Bank
SPF

Henstilling fra FA
Der henvises igen til Erhvervsakademi Koldings henvendelse fra Finanssektorens
Arbejdsgiverforening (FA), hvor man opfordrer erhvervsakademiet til at søge om
udbudsretten på finansbacheloruddannelsen, da man fra FA’s side vurderer, at der er et
behov for uddannelsen i erhvervsakademiets dækningsområde og sekundært resten af
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Syddanmark. Der er således en kraftig opbakning fra FA’s side til et yderligere udbud af
uddannelsen.
Kilde: Prækvalifikationsansøgning fra Erhvervsakademi Kolding, oktober 2013

Sammenfatning
På baggrund af opgørelsen af ledighedstal fra FIVU på finansbachelor og finansøkonom,
rapporten om rekrutteringsproblemer i Syddanmark, angivelsen af stillingsopslag på
Jobindeks og endelig et udsnit over virksomheder, som vil stille praktikpladser til
rådighed og forventer at ansætte finansbachelorkandidater, anmodes om en genvurdering
af prækvalifikationsansøgningen om placering af et udbud af finansbacheloruddannelsen
på Erhvervsakademi Kolding.
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Afgørelse om foreløbig godkendelse
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund
af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om go
godkendelse af nyt udbud og Erhvervsakademi Koldings indsigelse mod ministerens
afgørelse af 10. december
ecember 2013,
2013 trufffet følgende
de afgørelse:
afg

13.. februar 2014

Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Bredgade 43
1260 København K

Foreløbig godkendelse af udbud af
Professionsbachelor i Finans i Kolding
Professionsbachelor
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vid
videregående uddannelser.. og § 2 i bekendtgørelse nr. 746 af 24. juni 2013 om særlige
professiom betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, profess
onsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)
og diplomuddannelser
er betinget
betinget af
af efterfølgende
efterfølgendepositiv
positivuddannelsesakkreditering.
uddannelsesakkreditering.Hvis
Hvis
Godkendelsen er
uddannelsesakkreditering.
Hvis
foreden positive akkreditering ikke er opnået senest 1. marts 2015, bortfalder den for
løbige
ge godkendelse.
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Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for Erhvervsakademi
Koldings vedtægtsbestemte dækningsområde.
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv
akkreditering.
henNår der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette he
vendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på tildeling af
kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik.
Stat istik.
Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
beskæftigelvideregående
ende uddannelser (RUVU). På baggrund af de konsoliderede beskæftige
sestal, vurderer RUVU, at vurdering
vurderingsgrundlaget
grundlaget er ændret i en sådan grad, at det er
godtgjort med rimelighed, at ansøgningen
ansø ningen nu opfylder kriterium 2.
erhvervsakademiudUdbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i Lov om erhvervsakademiu
dannelser og professionsbacheloruddannelser,
professionsbacheloruddannelser, § 16.
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Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Institutionen
fastsætter i medfør af denne bekendtgørelses § 18 nærmere regler om uddannelsen
uddannelsen i
en studieordning. Studieordningen omfatter en fællesdel, der udarbejdes i fælle
fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og en institut
institutionsdel, der kan udarbejdes i fællesskab af flere institutioner, der er godkendt til at
udbyde uddannelsen.
Udbudssted:
Kolding
Sprog:
Dansk
Dimensionering/ Maksimum-ramme
Maksimum ramme/ kvote
Uddannelsen dimensioneres ikke.

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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