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Uddannelsesudvalget for skatteuddannelsen 

  

  

Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Onsdag den 09. februar 2022 kl. 10.00 – 12.00 

UC SYD, Lembckesvej 3-7, Haderslev. Lokale H-E330 

 
Deltager: Anette Albrechtsen, Brian Breer Clausen, Camilla Jakobsen, Christian 

Nauntofte, Dorthe Riis Oksen, Jesper Kiholm, Kent Toftegaard Christiansen, Maj Britt 

Jacobsen (stedfortræder for Merete Engel), Margrethe Cæsar Bjerg; Jannik Vitus 

Hegaard Jensen 

Afbud: Jette Thygesen, Kim Walsted Jessen og Merete Engel 

Referent: Sara Boulund  

Referat 

 

1. Endelig godkendelse af dagsorden v. Formand Anette Albrechtsen 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlemmer 

a. Formanden 

a. De første studerende på pb i skat har dimitteret 

Anette orienterede om, at en hel årgang har været igennem hele 

uddannelsen. De fleste der er dimitteret fra UCSYD er i job og dem der 

ikke har et arbejde endnu, er et frivilligt valg.  

 

b. Praktik for årgang 2019 

Margrethe orienterede om, at 15 studerende er i praktik hvor 

størstedelen er i praktik hos styrelserne.  

Anette takkede ADST for kick off møderne 

 

c. Opfordring til at arbejdspladserne reklamerer for 

professionsbachelor i skat. Bla. For at synliggøre jobmuligheder 

for dimittender og karrieremuligheder for kommende studerende, 

som overvejer optag på uddannelsen i 2022.  

I forbindelse med en ny ansøgningsrunde af kvote 1 og kvote 2, 

opfordrede Anette til, at det nu er vigtigt at reklamere for 

jobmulighederne, da det skal være synligt for ansøgerne, så de vil gå i 

gang med uddannelsen.  

Anette orienterede om at DTS og UCSYD har haft et samarbejde med 

gældsstyrelsen og skattestyrelsen, hvor de arrangerede en bus som 

kunne fragte de studerende rundt for at se arbejdspladserne.  

Der blev nævnt at bruge cases fra praksis til uddannelsen og 
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uddannelsen fortalte, at der er planlagt virksomhedsbesøg for de 

studerende, 

Så kom gerne med ideer, hvis I ønsker virksomhedsbesøg eller har 

cases der kan bruges. 

 

Anette orienterede om, at der er kommet en ny dato for temamødet 

med bestyrelsen, der bliver d. 26. september 2022.   

 

Studieleder 

a. Status på revidering af studieordning 

Studieordningen er i gang med at blive revideret i samarbejde med VIA 

og KP som også har skatteuddannelsen.  

Der kommer ikke til at ske store ændringer i uddannelsen men 

rækkefølgen af fag kan blive ændret. F.eks. at regnskab 1 og 2 ligger i 

forlængelse af hinanden.  

Der er et stort fag på 20 ECTS, sammensat af 4 x 5 ECTS, hvor der 

arbejdes på, at det bliver fordelt lidt ud.  

 

Anette bakkede op om, at det store fag bliver delt op og fagene bliver 

selvstændige, da der er efterspørgsel efter karakter på bestemte 

områder.  

 

De studerende kommenterede på at prøvebestemmelserne ikke 

stemmer overens med studieordningens beskrivelse. Ved fag 4, 6 og 9 

står der noteret mundtlig prøve selvom det er en skriftlig prøve.  

Der skal kigges på at wiseflow og prøvebestemmelserne stemmer 

overens.    

 

Margrethe orienterede om, at når den nationale studieordning er 

bestemt, skal den stemme overens med den institutionelle 

studieordning som kommer i høring i uddannelsesudvalget. Dette vil 

ske til mødet i maj måned.  

 

ADST havde en kommentar til revidering af studieordningen med en 

appel til at bevare profilen, så den ikke bliver udvandet og kommer til at 

ligne en finansøkonom.  

 

b. Status på ansøgning om udbud i Esbjerg 

DTS og styrelserne havde henvendt sig til uddannelsen vedrørende et 

udbud i Esbjerg, så der har været rigtig god opbakning til dette og 

derfor er UCSYD begyndt at arbejde med et udbud i Esbjerg. 

Uddannelsen har i forløbet besluttet at købe sig selv lidt mere tid og 

UCSYD sender derfor først en ansøgning afsted i efteråret og bliver 

uddannelsen godkendt, starter ansøgningsfristen til foråret 2023 med 

studiestart september 2023.  

 

Margrethe kunne orientere om, at der til d. 1. maj kommer en ny 

studiekoordinator til uddannelsen med placering i Haderslev. Derudover 

kommer der 2 fastansatte undervisere, så der kommer færre eksterne 

undervisere på uddannelsen. Uddannelsen vil dog stadig fortsætte med 

eksterne undervisere på uddannelsen.  
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Alt dette skal gerne hjælpe de studerende med en større tilgængelighed 

på uddannelsen.  

Afslutningsvis orienterede Anette om, at Haderslev og Esbjerg ikke 

kommer i konkurrence med hinanden i forhold til studerende og der er 

gode jobmuligheder begge steder.  

 

c. Status på ansøgning om diplom i Kolding og Esbjerg 

Ansøgningen er sendt af sted og uddannelsen får svar på ansøgningen 

i april måned.  

I forhold til diplomuddannelsen, er der fokus på de offentlige 

arbejdspladser men der er også begyndt at være interesse fra den 

private sektor.  

Der starter et forløb op til efteråret med ”juridisk metode” og ”økonomisk 

teori og metode”.  

Det blev nævnt i udvalget, at der er efterspørgsel på et hybridforløb, da 

det kan gøre det nemmere for rekrutteringsprocessen til f.eks. Tønder.  

Margrethe informerede om, at der også er mulighed for at få diplom 

undervisning ude lokalt hos virksomhederne/styrelserne for et helt hold 

samlet medarbejdere. Uddannelsen kan være fleksibel med korte eller 

lange forløb.  

 

b. Udvalgets medlemmer 

I må gerne inden mødet overveje følgende:  

Sker der noget ude i jeres praksis, som kan have relevans for 

skatteuddannelsen, og som vi fremadrettet skal tage højde for på 

uddannelsen? 

Der er Rekrutteringsudfordringer hos gældstyrelsen. Det drejer sig både 

om elever, det er folk med en basisuddannelse, folk der gerne vil 

videreuddanne sig, men som ikke har basis for efteruddannelse.  

 

Anette orienterede om en Høring om lov om ændring af lov om 2 års 

erhvervserfaring. Med virkning fra 1.7.2022. Så kan man se bort fra 2 

årskravet om erhvervserfaring.  

 

Margrethe foreslog at tale med jobcentrene sammen med 

gældsstyrelsen om de efterspurgte faglige profiler. 

 

Anette foreslog FTFA i forbindelse med omskoling.   

 

Der kom et forslag om mere system af ”POP OP” busturene.  

Uddannelsen fortalte, at det vil komme fremadrettet som rul i 

uddannelsen, så der kommer mere system på det, da det tidligere var 

et pilotprojekt.  

Succeshistorierne ved busturene var, at der blev fremlagt cases fra 

medarbejderne for de studerende ved besøget.  

Alternativt kunne være at skattestyrelsen i Haderslev og i Ribe går 

sammen, og måske også sammen med den private sektor, og kommer 

ud på uddannelsen til de studerende.  

 

Det drøftes om karrieremessen er interessant for uddannelsens egne 

studerende, men kan det mon også være relevant for eleverne fra de 
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gymnasiale uddannelser? Forslaget her er, at uddannelsen kombinerer 

det med de uddannelsesdage hvor de gymnasiale uddannelser kommer 

på besøg, så styrelserne kan tale med både de studerende i forhold til 

rekruttering og praktikplads og de evt. kommende studerende i forhold 

til interessen omkring uddannelsen og jobbet.  

 

Ude på folkeskolen er der vejledere der klæder eleverne på allerede fra 

7. klasse. Uddannelsen har derfor fokus på, at der skal nås helt ud til 

folkeskolerne i de tidligere klasser.  

 

Det drøftes at det er vigtigt at tænke i image for skatteområdet, da de 

studerende også først ser mulighederne, når de træder ind ad døren. 

Alle muligheder skal vises og fortælles i forhold til rekruttering inden for 

skatteområdet. Der er et hav af muligheder og der er villighed i udvalget 

til at hjælpe med at drive dette.  

UCSYD og DTS vil også gerne brande Professionsbachelor i skat og 

diplom i skat på et højere niveau, hvor der bliver beskrevet hvad 

uddannelsen er for en størrelse.  

 

LinkedIn kan være en god kommunikationskanal som kan deles rundt 

med små videofilm.  

Anette tager kontakt til styrelserne og virksomhederne i forhold til det 

uddannelsen efterspørger.   

 

3. Nedsættelse af nyt uddannelsesudvalg for perioden 2022 – 2026 v. Margrethe 

a. Ny sammensætning til drøftelse - se bilag 

Udvalget bakker op om forslaget til sammensætningen af 

uddannelsesudvalget fremover.  

 

4. Temadrøftelse: Strategi 2025 v/Margrethe Bjerg – Bilag 

Vi kigger på målsætningerne i forhold til skatteuddannelsen. Hvor er der en fælles 

optagethed for uddannelsen og hvor skal uddannelsen være med i forhold til denne 

strategi? 

Margrethe orienterede om, at uddannelsen løbende skal arbejde med temaerne og 

derfor ønsker uddannelsen at få input fra udvalget, som kan være centralt for 

uddannelsen at arbejde med.  

Margrethe bad derfor udvalget om at vælge temaer fra strategi 2025 som 

uddannelsen skal arbejde videre med.  

 

Samtalegruppernes input til emner til temadrøftelser fremadrettet:  

a. Omverdenens perspektiver: Den Internationale udvikling bliver svære 

og mere komplekst, da der kommer flere internationale regler. 

Eksempelvis globale minimum regler.  

b. Regional udvikling og det at være i Syddanmark, hvordan kan man 

fremme en balance? 

c. Grøn omstilling: Hoved, hånd og hjerte – robotter eller relationer 

d. Der er et ønske om flere studerende som også understøtter et godt 

studiemiljø og et bedre læringsmiljø. Et eksempel kan være, at man 

sætter flere hold sammen, så debatten bliver større og bedre samtidig 

med at den højner studieaktiviteten.  
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e. Tilknytning til aftagerfeltet må godt komme tidligere. Der er et 

dannelsesaspekt i Virksomhedsbesøg og arbejdet med cases og 

konkret sagsbehandling.  

f. Nyere og kendte målgrupper. Hvilket område/marked har vi ikke fokus 

på? Den finansielle sektor? De selvstændige? 

g. Uddannelsesformater: Der ligger dannelse i hybrid/online, da de 

studerende også vil blive mødt med det ude på arbejdsmarkedet. 

h. Holdninger til det at arbejde med skat. Hvis samfundets opfattelse og 

holdning skal ændres, så skal vi turde tale om skat.  

i. Værdier er vigtigt. Respekten omkring den rolle der ansattes i. Både 

som offentlig ansat og kulturen. 

 

5. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse v/Margrethe Bjerg 

Margrethes orientering om Diplom i skat blev der talt om i punkt 2c.  

 

6. Eventuelt 

Der var et ønske fra de studerende om at valgfagene bliver online, så det er muligt at 

kunne tage andre valgfag, og tone sin uddannelse, end det der lige bliver udbud i 

Haderslev.  

Margrethe og Anette bakkede begge op om det ønske og Margrethe orienterede om, 

at det er med fra UCSYDs side i forhold til revidering af studieordningen.  

 

Til orientering vil ADST fortsat udbyde introduktionsmøder, hvor udbyder kan møde de 

medarbejdere der har lyst til at læse diplomuddannelsen.  

 

Diplom behøver ikke at være en fuld pakke men enkeltfagene kan også benyttes hver 

for sig.  

 

 

 


