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1. Indledning 

Teknologisk Institut har af Dansk Told & Skatteforbund fået til opgave at afdække og ana-

lysere behovet for at få udviklet og udbudt en ny skattefaglig professionsbacheloruddan-

nelse. Analysen har primært haft til formål at afdække og analysere behovet for udvikling 

af en eventuel professionsbacheloruddannelse inden for skat. Sekundært belyser analysen 

de potentielle aftageres ønsker til uddannelsens organisering og indhold. Analysen bygger 

på interview med en bred interessentkreds af potentielle aftagere. 

 

1.1. Baggrund for analysen 

Såvel på det private som offentlige arbejdsmarked har Dansk Told & Skatteforbund blandt 

potentielle interessenter konstateret et øget behov for tværfaglige kompetencer, der kom-

binerer en dyb, bred teoretisk og samtidig praksisrettet faglighed inden for skat, afgifter, 

told og moms med viden om og indsigt i områder som f.eks. erhvervsøkonomi, revision og 

regnskab, juridisk metode og ikke mindst de underliggende digitale systemer, som er dybt 

integreret i arbejdsprocesserne. 

En stigende kompleksitet i lovgivningen kombineret med hyppigere ændringer i lovgivnin-

gen og tolkningen af denne stiller skærpede krav til medarbejdernes kompetencer i SKAT, 

i andre offentlige forvaltninger og i private virksomheder. De faglige medarbejdere skal 

kunne analysere, tolke, beskrive, vejlede og/ eller rådgive om hele lovgivningskomplekset 

på et korrekt grundlag. Derfor øges kvalifikationskravene, samtidig med at praksisoriente-

ring er central for at kunne omsætte et komplekst fagområde til korrekt praksis. I forhold 

til sådanne kvalifikationskrav kan en professionsbacheloruddannelse inden for skat være 

en relevant mulighed. 

I øjeblikket er der en række uddannelser i det ordinære uddannelsessystem, som i større 

eller mindre udstrækning har et skatteteknisk/juridisk indhold, men som dog ikke entydigt 

retter sig mod fagområdet skat – eksempelvis professionsbacheloren i offentlig admini-

stration og kontoruddannelsen med speciale i administration eller økonomi. Herudover er 

der en række videregående akademiske uddannelser, der typisk har en større specialise-

ringsgrad uden den vægt på fortolkning og anvendelse af metoder, fag og fagteori i praksis, 

som er det helt bærende element i de professionsrettede uddannelser. Af den type uddan-

nelser kan bl.a. nævnes Cand. Merc. Aud., Cand. Merc. Jur., Cand. Oecon./Polit. og Cand. 

Jur. I tillæg findes en række uddannelser med finansielt og økonomisk fokus som f.eks. 

finansøkonom og Cand. Merc. Men ingen af de førnævnte uddannelser retter sig udeluk-

kende mod skattefaglige stillinger, og kun professionsbacheloren i offentlig administration 

og finansøkonomuddannelsen har indbygget praktik. 

Tidligere fandtes ”Skatterevisoruddannelsen” fra den kommunale skatteforvaltning og 

”Fuldmægtiguddannelsen” fra SKAT, der begge var uddannelser med stor praksisnærhed 

og skattefagligt fokus. Uddannelserne udbydes ikke længere, og en stor del af de personer, 

der har disse kvalifikationer, er gået på pension eller er tæt på at forlade arbejdstyrken for 

at gå på pension.  
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Dansk Told & Skatteforbund har som konsekvens af ovenstående haft nedsat en udvik-

lingsgruppe med interessenter for en eventuel professionsbacheloruddannelse i skat (ud-

bydende professionshøjskoler, centrale aftagere og Dansk Told & Skatteforbund). På bag-

grund af gruppens drøftelser har Dansk Told & Skatteforbund ønsket en uvildig afdækning 

af den potentielle efterspørgsel efter kandidater fra en ny professionsbacheloruddannelse, 

som er målrettet stillinger dels i SKAT, dels i offentlige og private virksomheder. Fokus i 

stillingen er her en kombination af skattefaglig indsigt med viden om økonomi og jura, 

indsigt i globaliseringens skattemæssige konsekvenser, indsigt i og udnyttelse af de digi-

tale systemer, som allerede er implementeret, og som forventes at blive udviklet yderligere 

i de kommende år. Og – ikke mindst – praksisnær viden og erfaring opnået gennem et 

praktikophold i en virksomhed og gennem den praksisnærhed, der ligger i formålet for en 

professionsbacheloruddannelse.  
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2. Opsummering af undersøgelsens resultater 

 Der er både nu og i fremtiden stor efterspørgsel på skattefaglige kompetencer på 

et højere niveau, som kan tilgodese arbejdsmarkedets behov for såvel specialister 

som medarbejdere, der har dybe og brede praksisorienterede skattefaglige kompe-

tencer. 

 

 Efterspørgslen på kompetencer svarende til et professionsbachelorniveau er særlig 

stor i SKAT og i den offentlige sektor. Men også i små, mellemstore og ikke-speci-

aliserede virksomheder i revisions- og rådgivningsbranchen og til dels også i private 

virksomheders økonomi- eller skatteafdelinger efterspørges kompetencer på dette 

niveau.  

 

 Alt efter estimeringsmetoden er arbejdsmarkedet for skattefagligt uddannede på et 

niveau svarende til en professionsbachelor på nuværende tidspunkt mellem ca. 

3.000 og (langt) over 10.000 personer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at 

omkring 2000 af de nuværende skatterevisorer og fuldmægtige forventes at gå på 

pension i løbet af de kommende 10 år inden for det offentlige.  

 

 Mange aftagere oplever på nuværende tidspunkt ikke rekrutteringsproblemer, da 

de rekrutterer fra et bredt udvalg af uddannelser. På trods af det viser undersøgel-

sen, at den brede rekruttering resulterer i et kompetencemismatch blandt mange 

af de interviewede virksomheder. En stor del af aftagerne er således nødsaget til 

skattefagligt at efter- og videreuddanne nyrekrutterede medarbejdere, og det ko-

ster dyrt på produktiviteten. 

 

 De fleste af undersøgelsens informanter er interesserede i at ansætte en person 

med en skattefaglig professionsbacheloruddannelse. Størstedelen af informanterne 

vurderer, at uddannelsen vil være et relevant supplement til det nuværende ud-

dannelsesudbud, mens andre vurderer, at der mangler en kvalifikationsprofil, der 

har en dyb og bred teoretisk skattefaglig viden i kombination med praksisoriente-

ring. 

 

 Størstedelen af de interviewede aftagere er interesserede i at tage eventuelle pro-

fessionsbachelorstuderende i praktik. Praktikmulighederne ser umiddelbart ud til at 

være størst hos offentlige myndigheder som SKAT og i de små og mellemstore 

virksomheder i revisions- og rådgivningsbranchen.  

 

 En professionsbacheloruddannelse i skat bør have et skattefagligt og juridisk fokus, 

men skal også inddrage fagområder som revision, bogholderi og erhvervsøkonomi. 

Herudover bør uddannelsen også give kompetencer til dataanalyse og en dyb og 

integreret skattefaglig IT-systemforståelse og -viden. Det vil give dimittenderne 

mulighed for at løse de opgaver, der ligger i spændingsfeltet mellem digitalisering, 

automatisering og skatteforvaltning på den ene side og vejledning af borgere og 

rådgivning af kunder på den anden side. En sådan profil vil kunne bidrage til både 

en øget produktivitet, kvalitet og serviceudvikling inden for det skattefaglige om-

råde i den private og i den offentlige sektor. 



Teknologisk Institut 

 

7 

På baggrund af undersøgelsen er det Teknologisk Instituts vurdering, at en skattefaglig 

professionsbacheloruddannelse vil være et væsentligt supplement til det eksisterende ud-

dannelsesudbud i det ordinære system. På trods af at der er et bredt udbud af uddannelser 

med et skattefagligt indhold, så er størstedelen enten primært teoretisk funderede og mål-

rettet den komplekse sagsbehandling såsom f.eks. jurauddannelsen eller Cand.Merc.Aud.-

uddannelsen, eller også mangler uddannelserne et tilstrækkeligt skattefagligt fokus – f.eks. 

finansøkonomuddannelsen eller professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration.  
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3. Undersøgelsens metode 

Analysen baserer sig på interview med de største potentielle aftagere af skattefaglige 

professionsbachelorer og interessenter i en eventuel uddannelse. Der er i alt gennemført 

40 interview med ledere fra SKAT og andre offentlige myndigheder, med partnere og le-

dende medarbejdere i revisions-, økonomi-, rådgivnings- og advokatbranchen samt med 

repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer. Endvidere er der gennemført baggrunds-

interview med repræsentanter fra professionshøjskolen Metropol og Dansk Told & Skatte-

forbund, der dog ikke indgår som data i analysen. Interviewene er gennemført som semi-

strukturerede og har været af ca. en times varighed. I Tabel 3.1 nedenfor findes en sam-

let oversigt over undersøgelsens interviewpersoner. 

Ud over nedenstående interview er der gennemført en række uformelle interview med in-

ternationale eksperter såsom professor Phil Brown fra Cardiff University og med potenti-

elle aftagere, der dog ikke figurerer i analysens datagrundlag, men som indgår som bag-

grundsviden i analysen og i vurderingen af behovet for en skattefaglig professionsbache-

loruddannelse.  

I undersøgelsen indgår også registerdata fra Danmarks Statistik og medlemsdata fra 

Dansk Told & Skatteforbund som supplerende input til estimeringen af det skattefaglige 

arbejdsmarked. 

Afslutningsvis inddrager analysen en række danske og internationale undersøgelser og 

erfaringer til at belyse udviklingen, de ændrede kompetencekrav og internationale ten-

denser på det skattefaglige arbejdsmarked. 
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Tabel 3.1: Oversigt over undersøgelsens interviewpersoner 

  Navn Titel Virksomhed Aftagergruppe 

1 Per Nielsen Skatteadvokat Advodan Aalborg Advokatbranchen 

2 Søren Lehmann Nielsen Partner i Skatter og Afgifter Bruun og Hjejle Advokatbranchen 

3 Christian Bachmann 
Partner i Delacour og  
formand for Danmarks Skatteadvokater Delacour og Danmarks Skatteadvokater Advokatbranchen 

4 Birte Rasmussen 
Advokat og partner med speciale i skatteråd-
givning HjulmandKaptain Advokatbranchen 

5 Øjvind Huldgaard Advokat med speciale inden for skatteret Huldgaard Advokater Advokatbranchen 

6 Mette Fjord Sørensen Uddannelses- og forskningspolitisk chef Dansk Erhverv 
Arbejdsgiver- og interesseorga-
nisationer 

7 Jacob Ravn Skattepolitisk chef Dansk Erhverv 
Arbejdsgiver- og interesseorga-
nisationer 

8 Sune Hein Bertelsen Chefkonsulent og advokat Dansk Industri 
Arbejdsgiver- og interesseorga-
nisationer 

9 Kasper Bring Truelsen 
Skattekonsulent og sekretær for FSR’s skatte-
udvalg 

FSRs erhvervspolitiske center og sekre-
tær for FSRs skatteudvalg 

Arbejdsgiver- og interesseorga-
nisationer 

10 

Marianne Nielsen (bag-
grundsinterview - indgår ikke 

i analysegrundlag) Næstformand Dansk Told- og Skatteforbund 

Arbejdsgiver- og interesseorga-

nisationer 

11 

Anette Albrechtsen (bag-
grundsinterview - indgår ikke 
i analysegrundlag) Faglig sekretær Dansk Told- og Skatteforbund 

Arbejdsgiver- og interesseorga-
nisationer 

12 Marianne Riber Rasmussen Chefkonsulent og teamchef Centrovice  Revision, økonomi og rådgivning 

13 Robert Minke Dybkjær Cand.Jur., Randersafdelingen Dansk Revision Revision, økonomi og rådgivning 

14 Niklas Bjerggaard Andersen Partner, Business tax Deloitte Revision, økonomi og rådgivning 

15 Henrik Larsen Chef for økonomiafdelingen Djursland Landboforening Revision, økonomi og rådgivning 

16 Henning Andersen Vicedirektør Gefion Revision, økonomi og rådgivning 

17 Lærke Hesselholdt Tax Director Grant Thornton Revision, økonomi og rådgivning 

18 Palle Høj Chefrådgiver i økonomi Heden og Fjorden Revision, økonomi og rådgivning 

19 Lars Hjort Frederiksen Direktør Revisorgruppen Danmark Revision, økonomi og rådgivning 

20 Ole Aagesen 

Ansat i Revitax og tidligere studieleder for alle 
skatteuddannelserne på Metropol,  
tidligere ansvarlig for diplomuddannelserne i Revitax Revision, økonomi og rådgivning 



Teknologisk Institut 

 

10 

skat og nu ansvarlig for masteruddannelsen i 

skat 

21 Anett Skov Marcussen  Skattechef og leder af skatteafdelingen  
Videncentret for Landbrug i Skejby (SE-
GES) Revision, økonomi og rådgivning 

22 Eline Blak Kontorchef i HR - Kompetence og Ledelse SKAT 

SKAT og andre offentlige myn-

digheder 

23 Anders R. Andersen Kontorchef i HR - Partnere og Rekruttering SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

24 Winnie Jensen Direktør for HR og stab SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

25 Henrik Vagner Underdirektør for HR SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

26 Søren Buus Underdirektør i Erhverv, Kundeservice SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

27 Bente Bill Underdirektør i Udland, Kundeservice SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

28 Jim Sørensen Direktør for Indsats SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

29 Jørgen Rasmussen Fungerende direktør for Inddrivelse SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

30 Johnny S. Hansen Underdirektør for Udvikling, Kundeservice SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

31 Preben Buchholtz Hansen Underdirektør for Told, Indsats SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

32 Susanne Thorhauge Kontorchef i SKAT Erhverv, Indsats SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

33 Sanne Kjær Underdirektør i SKAT Ejendom, Kundeservice SKAT 

SKAT og andre offentlige myn-

digheder 

34 Brian Paust Nielsen Underdirektør i Motor, Kundeservice SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

35 Leo Holm 

Afdelingsleder for Dødsbo (og formand for 

Skatterevisorforeningen) SKAT 

SKAT og andre offentlige myn-

digheder 

36 Per Jacobsen Underdirektør i Mindre Virksomheder, Indsats SKAT 

SKAT og andre offentlige myn-

digheder 

37 John Ladefoged Underdirektør i Kundecenter, Kundeservice SKAT 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 

38 Gitte Klint Axelsen Chefkonsulent Skatteankestyrelsen 
SKAT og andre offentlige myn-
digheder 



Teknologisk Institut 

 

11 

39 

Sonny Englund (baggrunds-

interview - indgår ikke i ana-
lysegrundlag) 

Uddannelsesleder for forvaltningsuddannel-
serne Professionshøjskolen Metropol Uddannelsesinstitution 

40 

Steen Heilmann (baggrunds-
interview - indgår ikke i ana-
lysegrundlag) Chef for Institut for Ledelse og Forvaltning Professionshøjskolen Metropol Uddannelsesinstitution 

41 
Jakob Krogsøe (kort telefon-
snak) Partner i Skatter og Afgifter Plesner Privat 

42 Hans From (kort telefonsnak) Underdirektør i Store Selskaber, Indsats SKAT Offentlig 
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4. Analyse 

Analysen introducerer først det skattefaglige arbejdsmarked. Dernæst vil de vigtigste ud-

viklingstendenser bliver beskrevet – herunder de konsekvenser, tendenserne har for ef-

terspørgslen på kompetence- og kvalifikationsprofiler. Herefter følger en beskrivelse af den 

uddannelses- og kompetenceprofil, der efterspørges i nogle af de brancher, hvor skatte-

faglige professionsbachelorer med størst sandsynlighed kan forventes at finde ansættelse. 

I forlængelse af dette præsenteres en generisk skattefaglig kompetenceprofil, inden vi på 

baggrund af analysen giver et estimat af det nuværende og potentielle arbejdsmarked for 

professionsbachelorer i skat. 

Efter at have beskrevet det skattefaglige arbejdsmarked præsenteres det nuværende ud-

bud af skattefaglige uddannelser samt de ønsker, som uddannelsens mulige aftagere har 

til en eventuel ny professionsbacheloruddannelse i skat. 

På baggrund af analysen af de indsamlede data opridser rapporten herefter tendenser i 

kompetenceefterspørgslen sammenholdt med det nuværende udbud af uddannelser på et 

videregående niveau, som i et vist omfang har et skattefagligt indhold. Afslutningsvis in-

deholder notatet en vurdering og konklusion mht. behovet for en ny professionsbachelor-

uddannelse i skat. 

 

4.1. Introduktion til det skattefaglige arbejdsmarked 

De gennemførte interview viser, at der efterspørges skattefaglige kompetencer på forskel-

lige kvalifikationsniveauer i flere forskellige delarbejdsmarkeder. Dimittender med skatte-

faglige kompetencer finder i dag beskæftigelse i en række forskellige organisationer og 

sektorer på tværs af den offentlige og private sektor. Af nuværende hovedaftagere kan 

nævnes offentlige organisationer såsom SKAT, Skatteministeriet og Skatteankestyrelsen, 

private virksomheder i bl.a. revisions- og advokatbranchen samt store danske virksomhe-

der. Sidstnævnte arbejdsområde kan forventes at være i vækst blandt andet som følge af 

en stigende international samhandel og økonomisk integration.  

 

Kvalifikationer inden for skat på flere niveauer 

Der er stor forskel på de kvalifikationsprofiler og skattefaglige kompetencer, som virksom-

heder og organisationer anvender og efterspørger. Groft set kan kompetenceprofilerne de-

les op i tre hovedgrupper baseret på de ansattes kvalifikationsniveau: 

 Personer med en erhvervsfaglig grunduddannelse – primært i form af kontoruddan-

nede med en økonomisk/administrativ specialisering (Medarbejderniveau 1-3 hos 

SKAT)1.  

                                           
1 Organisationen SKAT, der er en af landets hovedaftagere af personer med skattefaglige kompetencer, arbejder 

med en seksdeling af kompetenceniveauet hos deres medarbejdere. I oversigten er derfor også angivet relationen 

mellem de tre identificerede hovedgrupper af personer med skattefaglige kompetencer og SKATs interne vurde-

ring af kompetenceniveauet. 
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 Personer med en mellemlang uddannelse – f.eks. skatterevisorer, fuldmægtige, 

HA(jur)-skat og diplomuddannede i skat (Primært medarbejderniveau 4 hos SKAT). 

 Personer med en lang videregående uddannelse – f.eks. jurister, statsautoriserede 

revisorer, økonomer og master i skat (Medarbejderniveau 5 og 6 hos SKAT). 

De gennemførte interview viser, at det særligt er på de to sidstnævnte niveauer, aftagerne 

efterspørger skattefaglige kompetencer – dvs. skattefaglige dimittender med en mellem-

lang eller lang videregående uddannelse. Som nævnt er der dog stor forskel på, hvilke 

uddannelsesprofiler der efterspørges på tværs af brancher og virksomheder. Eksempelvis 

efterspørger SKAT både medarbejderprofiler, der kan løse komplekse sager, der kræver 

dyb specialistviden og en lang videregående uddannelse, samt dimittender med en mere 

praksisfunderet uddannelse på et professionsbachelorniveau til at løse de mere driftslig-

nende opgaver, der dog i stigende omfang kræver kompetencer af mere analytisk og pro-

blemsløsende karakter. En tendens, der bliver forstærket af digitaliseringen og af en øget 

kompleksitet og omskiftelighed i lovgivningsgrundlaget. Det samme forhold gælder i den 

private sektor. Men hvor SKAT efterspørger en stor andel af medarbejdere med kompe-

tencer på et professionsbachelorniveau, så er der på det private arbejdsmarked overordnet 

set inden for en række brancher en større efterspørgsel på højtuddannede personer med 

skattefaglig specialistviden i de større virksomheder, hvorimod de små og mellemstore 

virksomheder ser potentialer i en ny profil på professionsbachelorniveau.  

En undersøgelse, som Teknologisk Institut pt. gennemfører, om både det offentlige og det 

private administrative arbejdsmarked, der også inkluderer skatteområdet, viser dog, at 

der pt. sker en voksende uddannelsessubstitution på det administrative arbejdsmarked, 

hvor der i stigende omfang ses bort fra kontoruddannede. På det administrative arbejds-

marked er der en stigende interesse for professionsbachelorer på grund af deres evne til 

at koble teori og praksis. Men også fordi traditionelle akademikere med en lang videregå-

ende uddannelse betragtes som mere ustabile på opgaver, der ikke har en klar udviklings-

karakter eller en meget dyb specialiseringsgrad (Shapiro 2016). Det kan betyde, at der til 

administrative stillinger inden for det skattefaglige arbejdsmarked kommer et voksende 

træk på professionsbachelorer med en skattefaglig baggrund i de kommende år, såfremt 

uddannelsen bliver udviklet.  
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4.2. Udviklingstendenser inden for det skattefaglige område 

Undersøgelsen peger på fire overordnede og parallelle udviklingstendenser, der alle influ-

erer arbejdsmarkedet for kommende dimittender fra en professionsbacheloruddannelse i 

skat. 

 

Digitalisering og automatisering 

Igennem de seneste mange år har der pågået en gennemgribende digitalisering og auto-

matisering inden for det skattefaglige felt. Det har bl.a. medført, at en stor del rutinepræ-

gede opgaver, som har kunnet sættes på algoritmeform, er blevet helt eller delvist auto-

matiserede – f.eks. manuel indtastning af selvangivelser og årsopgørelser, tinglysning og 

bogføringsopgaver. Som konsekvens er en række af disse arbejdsopgaver enten forsvun-

det, eller også er de langsomt ved at forsvinde. En repræsentant fra SKAT beskriver det 

således: 

”Systemerne klarer mere, og en lang række af opgaverne kræver færre medarbejdere end 

tidligere. Men de opgaver, der er tilbage, bliver mere komplekse. Både her og generelt i 

SKAT så forsvinder [medarbejder]niveau 1 og 2-opgaverne i stadigt højere grad. De 

nemme opgaver, der passer til de lave kompetenceniveauer, forsvinder. Det har betydning 

for kompetencekravene hos medarbejderne” (Repræsentant, SKAT). 

Forventningen blandt undersøgelsens informanter og bredt set i forskningslitteraturen er, 

at det særligt er i forhold de rutinemæssige opgaver, at der vil ske en fortsat automatise-

ring og digitalisering. Udviklingen vil derfor primært få konsekvenser for de erhvervsfagligt 

uddannede inden for eksempelvis administration – svarende til medarbejderniveau 1 og 2 

hos SKAT. Blandt interviewpersonerne er der bred enighed om, at digitaliserings- og auto-

matiseringsbølgen ikke indvirker på den komplekse og driftsorienterede sagsbehandling og 

rådgivning. Derfor vil der fortsat være behov for medarbejdere med kvalifikationer sva-

rende til en mellemlang og lang videregående uddannelse.  

Flere af informanterne peger sågar på, at digitaliseringen og automatiseringen medfører 

et øget behov for medarbejdere med skattefaglige kompetencer og praktisk indsigt, så 

medarbejderne er rustet til at være kritiske over for de resultater, der kommer ud af sy-

stemerne, så fejl, mangler og snyd bliver opdaget. I den sammenhæng vil en af udfordrin-

gerne for fremtidige medarbejdere være, at data kan være i en ustruktureret form og/eller 

skal trækkes fra flere kilder. Det kan stille krav om indsigt i IT-systemer – herunder viden 

om og analyse af data i en kombination med en dyb og bred indsigt i skatteområdet. En af 

informanterne beskriver det billedligt således, at det er vigtigt at have indblik i SKATs 

motor, mens en anden fra SKAT udtaler: 

”Jeg har brug for nogle, der har en kontrolnæse. IT-løsninger er rigtig gode til de borgere, 

der følger reglerne, men så er der nok 5 procent, der forsøger at snyde. Her skal jeg have 

nogle, der kan sige: ”Hov for pokker, her er der nogle, der snyder”. Jeg tror, det er en 

fordel, at man har set en anden side af det skattefaglige end det rent teoretiske, så man 

kan se de huller, der er” (Informant, SKAT). 
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En informant fra revisionsbranchen uddyber: 

” (…) og så hele digitaliseringsbølgen, og det skal man være opmærksom på, når man 

uddanner folk. Mange ting kommer til at ske automatisk nu og i fremtiden. Lige nu har 

man den grundholdning, at når noget sker automatisk, så er det rigtigt – og det er ikke 

tilfældet. Derfor skal man også uddanne folk til at være kritiske over for de digitale proce-

durer. Det ser jeg som en meget stor udfordring i de kommende år. Der er jo skandaler, 

der kører lige nu, der beviser det, jeg siger” (Informant, Revision, økonomi og rådgivning). 

Udviklingen medfører ifølge flere af informanterne både nu og i fremtiden behov for flere 

medarbejdere, der kan arbejde analytisk ved hjælp af data, og som kan udnytte de mulig-

heder, som digitaliseringen giver til at løse opgaverne bedre. Det stiller krav til, at fremti-

dens skattemedarbejdere både har de nødvendige IT-kompetencer, men også at de har 

den fornødne viden om og tænker i digitaliseringens muligheder.  

Digitaliseringen og automatiseringen bliver i stigende omfang dybt integreret i alle proces-

ser. Det skaber nye muligheder for at kombinere data fra mange kilder. For at kunne 

udnytte de digitale teknologier effektivt og merværdiskabende kræver det IT-kompetencer 

på et højere niveau. Det gælder bl.a. kompetencer til at analysere data, og det gælder om 

at have dybdegående viden om og forståelse af de muligheder, digitaliseringen giver. Dette 

forhold påpeges eksempelvis af World Economic Forum’s Council on the Future of Jobs 

(Council on the Future of Jobs - World Economic Forum, 2016) – blandt andet på baggrund 

af en survey gennemført blandt nogle af verdens største revisions- og rådgivningsvirksom-

heder.   

Den digitale udvikling medfører, at en øget mængde af ustrukturerede data og strukture-

rede digitale data kan medvirke til at kvalificere vejledningen fra SKAT og rådgivningen i 

revisions- og advokatbranchen. Den øgede mængde data kan også være grundlaget til at 

identificere skatteunddragelse og til at udvikle systemmæssige tiltag og praksisser, der 

kan understøtte, at skatte- og afgiftsunddragelse minimeres. En repræsentant fra revisi-

onsbranchen understreger, at digitaliseringen både nu og i fremtiden ændrer arbejdsgan-

gene radikalt for medarbejdere, der arbejder med det skattefaglige områder: 

Digitalisering fylder meget. Bogføring med e-faktura fylder meget. Der vil også ske æn-

dringer inden for revision og dokumentation, hvor opgaverne og dokumentationen kommer 

til at foregå på en anden måde. De sager, der indhentes fra SKAT, er nu også digitale i 

stedet for fysiske. Det ændrer allerede arbejdsgangene nu, og det vil det også komme til 

fremover. Det er noget, vi kommer til at arbejde mere med. Desuden kræver det, at man 

har en indsigt i databehandling og -håndtering. (Informant, Revision, økonomi og rådgiv-

ning). 

En informant fra advokatbranchen er enig i, at digitaliseringen ændrer behovet for IT-

kompetencer for medarbejdere, der arbejder med skat: 

”Digital tinglysning har været en kæmpe turnaround i systemet. Det er mange mennesker 

gået psykisk ned på, da det var en kæmpe ændring. Hele den her digitalisering sker jo i 

højere og højere grad på skatteområdet, og det giver problemer, da man ikke længere kan 

tale med mennesker, men kun maskiner. Det stiller også i højere grad krav til evnen til at 

kunne begå sig digitalt” (Informant, Advokatbranchen). 
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Det skal dog samtidig bemærkes, at en række analyser, som Teknologisk Institut har med-

virket til – bl.a. i regi af World Economic Forum – klart viser, at der pt. både i Danmark og 

internationalt – bortset fra i de helt store multinationale virksomheder – er en meget be-

grænset viden om, hvad den øgede mængde data i praksis kan betyde inden for skatte-

området. Det understreges også i ovenstående citat, hvor informanten understreger, at 

digitaliseringen medfører et øget krav om at kunne begå sig digitalt, men uden nødven-

digvis at have det samlede overblik over de radikalt ændrede kompetencekrav, som digi-

taliseringen og den øgede mængde data kan medføre. 

Den skattefaglige viden og praktiske indsigt betragtes af flere af informanterne fra SKAT 

også som afgørende i det fremtidige udviklingsarbejde med at digitalisere og automatisere 

arbejdsprocesserne. For at kunne digitalisere systemer og processer med høj kvalitet, så 

opgaverne løses effektivt og med høj kvalitet, er der behov for medarbejdere med skatte-

faglig indsigt og ikke kun medarbejdere med proces- og udviklingskompetencer og/ eller 

IT-kompetencer. Det er en generel tendens på en række fagområder, at digitaliserings-

kompetencerne ikke kan stå alene, men at der er behov for, at kompetencerne bliver koblet 

til forskellige fagdomæner, hvad enten det drejer sig om arbejde inden for skat, økonomi, 

forsikring eller helt andre fagfelter. En informant fra SKAT beskriver dette forhold: 

”Jeg mener ikke, vi kan løfte vores opgaver i SKAT uden at løfte vores basale skattefaglig-

hed – altså viden om moms og afgifter, skat, ejendomsvurderinger osv. Det, jeg tidligere 

har oplevet, er, at man har udviklet systemer og processer, der har båret præg af, at 

skattefagligheden ikke har været der. Det er fint nok, at man kan udvikle apps til kunder, 

men hvis ikke det er baseret på skattefaglighed, så kan det være lige meget. Der har 

tidligere været for lidt skattefaglig ballast hos dem, der har udviklet” (Informant, SKAT). 

En anden medarbejder fra SKAT uddyber, hvorfor det er vigtigt med bred skattefaglig viden 

i udviklingsarbejdet: 

”Vi arbejder for tiden med at lave en proces, der skal sørge for, at der ikke opstår en ny 

sag med udbetaling af udbytteskat. Og det kræver en kæmpe stor faglighed at lave de her 

nye typer processer. Man tror, det kun er proceskompetencer osv., der er behov for. Men 

der er en masse skattefaglige regler og regnskabsmæssige ting, der ligger til grund for 

hele systemet. Derfor har jeg taget en masse af de fuldmægtiguddannede med ind i ar-

bejdet med den her proces. Hvis ikke du har folk med den her skattefaglighed, så kan man 

ikke løse de her problemer. Det er for svært” (Informant, SKAT). 

Ovenstående udvikling stiller krav til kompetencerne hos fremtidens skattemedarbejder. 

Det vil således være en stor fordel, hvis medarbejderen, der indgår i udviklingsprocesser, 

har viden om digitale systemer, så medarbejderen kan forstå udviklingstendenserne i f.eks. 

big data, kunstig intelligens, mv. På den måde kan skattemedarbejderen med udgangs-

punkt i praksis komme med kontinuerlige indspil til, hvordan opgaverne kan løses mere 

effektivt og med en højere kvalitet, hvordan kunder og brugere kan serviceres bedre, og 

hvordan fejl kan forebygges. I en kombination med en dyb teoretisk og praksisfunderet 

skattefaglig viden giver det en unik position til at indgå i fremtidige digitale udviklingspro-

cesser og digitalt understøttet vejledning og rådgivning af kunder, som ingen af de eksi-

sterende skattefaglige uddannelser modsvarer. 

Afslutningsvis er det vigtigt at påpege, at digitaliserings- og automatiseringsbølgen ikke 

brager derudaf uden tilbageskridt. Tidligere herskede der en forståelse af, at alt kunne 
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digitaliseres og automatiseres. Men bl.a. har de senere års problemer hos SKAT vist, at 

der fortsat er behov for medarbejdere med skattefaglig indsigt til driftsopgaverne. Nogle 

af informanterne beretter således om en nuværende modtendens i form af en manualise-

ring, der i hvert fald på den korte bane medfører, at en række af de lettere arbejdsopgaver 

fortsat skal løses af skattefaglige medarbejdere. 

”For fem år siden var hovedopgaven digitalisering næsten for enhver pris. Alle de proces-

ser, der kunne sættes strøm til, gik vi efter at få udmøntet i praksis. I dag er der sket et 

skifte til et større fokus på faglighed og analyse i vores arbejde med processerne. Det er 

vigtigt, at man skal kunne sikre processen hele vejen igennem” (Informant, SKAT). 

 

Internationalisering og øget kompleksitet i lovgivningen 

En anden udviklingstrend, der er enighed om på tværs af informanter i den offentlige og 

private sektor, er en stadigt tiltagende internationalisering samt øget kompleksitet i skat-

telovgivningen. 

Virksomheder og dermed også offentlige institutioner som SKAT agerer i dag på et globalt 

marked med et stigende antal transaktioner på tværs af grænserne. Samhandlen og den 

økonomiske integration er voksende. Som en medarbejder fra SKAT udtrykker det, så er 

det blevet lettere at flytte rundt på aktiverne, og dermed er det også blevet sværere at få 

fat på pengene. Internationaliseringen bevirker både, at kompleksiteten i sagerne øges, 

samtidig med at forskelligheden i sagerne tiltager. 

”Globaliseringen betyder også større kompleksitet i sagerne. Transaktioner på tværs af 

grænserne gør sagerne sværere, og sagerne er nu meget forskelligartede, hvor de før 

kunne inddeles i få typer af sager” (Informant, SKAT). 

Som medarbejder i den offentlige såvel som i den private sektor opererer man i et stigende 

antal sager i et miks af dansk og international skattelovgivning, hvilket medfører et øget 

krav om bred international skattefaglig viden og indsigt i specifikke fagområder som ek-

sempelvis transfer pricing2.  

Den stigende kompleksitet i skattelovgivningen er også en udvikling, der parallelt sker på 

nationalt niveau. Den danske lovgivning udvikler sig konstant, og mængden af nye regler 

og undtagelser har i mange år været stigende og ser fortsat ud til at vokse. En informant 

fra advokatbranchen forklarer dette: 

”Tingene er allerede komplicerede og vil fremadrettet blive endnu mere komplicerede. Man 

laver regler på regler, og så kommer der huller, og det vil unægteligt føre til flere sager. 

Jeg tror desværre, at vi vil se en yderligere komplikation af reglerne i de kommende år” 

(Informant, Advokatbranchen). 

Den øgede kompleksitet i skattelovgivningen betyder, at medarbejderne er nødt til at have 

skattekompetencer på et højere niveau end hidtil. Både i rådgivnings-, udviklings- og 

                                           
2 Transfer pricing vedrører prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner mellem juridiske entiteter af selskaber. Hermed menes 
overdragelse af varer, serviceydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder 
(http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1843725 og https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_pricing). 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1843725
https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_pricing
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driftsopgaverne. Hos SKAT betyder det bl.a., at en række medarbejdere på det interne 

medarbejderniveau 1 og 2 svarende til kontoruddannede skal opkvalificeres via eksempel-

vis diplomuddannelsen i skat for at være rustet til at løse opgaverne, da der for fremtiden 

primært vil være behov for medarbejdere med mellemlange eller akademiske uddannelser. 

I dele af revisionsbranchen – eksempelvis i landbrugsrådgivningsvirksomheder og i mindre 

revisionshuse – pågår den samme udvikling. Det beskriver en repræsentant fra revisions-

branchen: 

”Vi kommer ikke længere til at ansætte almindelige elever som regnskabsassistenter. Kom-

petencerne skal være på et højere niveau, fordi de skal kunne sætte sig ind i flere opgaver, 

som samtidig blive mere komplekse. Man skal kunne specialisere sig inden for de skatte-

mæssige opgaver, og så skal man også i højere grad kunne samarbejde med andre om-

kring den enkelte kundes behov og skattemæssige opgaver” (Informant, Revision, økonomi 

og rådgivning). 

 

Øget fokus på indirekte skat 

Flere af undersøgelsens informanter påpeger, at der i de senere år er kommet et stigende 

fokus på indirekte skatter i form af bl.a. moms, afgifter og told. Både fra SKATs side, men 

også fra virksomhedernes side. En informant fra revisionsbranchen udtrykker følgende: 

”Der er kommet ekstremt meget fokus på moms i de senere år. Og det kræver, at man får 

en større viden inden for området, da det er for komplekst til, at generalistrevisorerne kan 

sidde med de her områder alene” (Informant, Revision, økonomi og rådgivning). 

Udviklingen stiller krav om dyb viden om hele det indirekte skatteområde. Flere af inter-

viewpersonerne fra SKAT understreger, at praktisk indsigt i det indirekte skatteområde er 

essentielt for at kunne løse opgaver relateret til indirekte skat tilfredsstillende. Der bliver 

derfor i stigende omfang behov for medarbejdere, der kan kombinere en dyb viden om det 

indirekte skatteområde med en praktisk indsigt i, hvordan feltet fungerer. 

 

Pensioneringen af SKATs kernearbejdsstyrke 

Den sidste markante udvikling relaterer sig til organisationen SKAT, hvor op imod 1500-

2000 medarbejdere ud af ca. 6500 ansatte forventes at gå på pension inden for de næste 

10 år. Medarbejderafgangen forventes at blive særligt stor frem mod 2020.  

En stor del af de medarbejdere, der går på pension, er de personer, der i sin tid har gen-

nemført skatterevisor- og fuldmægtiguddannelsen. De medarbejdere beskrives af ledende 

ansatte hos SKAT som personer med omfattende skattefaglig viden og en praktisk indsigt, 

der giver organisationen kompetencerne til både at løse den mere driftsorienterede sags-

behandling på SKATs medarbejderniveau 3 og 4, men også til de mere udviklingsprægede 

opgaver, der kræver forståelse for det samlede skattesystem. 

Flere af informanterne gør opmærksom på, at særligt masseforvaltningsopgaverne bedre 

lader sig løse af personer med en skattefagligt funderet uddannelse på et mellemlangt 

kvalifikationsniveau, der kobler teori og praksis, end af personer med lange videregående 
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uddannelser. Det skyldes både, at opgaverne kræver en bred skattefaglig viden, og at 

akademikeres metodiske og processuelle kompetencer sjældent udnyttes ordentligt i 

denne type stillinger. Hertil understreger flere informanter, at denne type stillinger sjæl-

dent lever op til akademikeres ønsker og ambitioner med den konsekvens, at udskiftnings-

raten bliver høj, og at de tillærte kompetencer forsvinder fra stillingerne. 

Pensioneringen af de mange medarbejdere med skattefaglige kompetencer og praktisk 

viden oparbejdet over mange år stiller SKAT over for en stor kompetenceudfordring. Der 

skal derfor i de kommende år rekrutteres og/eller opkvalificeres mange medarbejdere, så 

organisationen får de fornødne medarbejdere med bred skattefaglig viden og praktisk ind-

sigt i skattesystemet. 

 

4.3. Den efterspurgte kvalifikations- og kompetenceprofil på det 

skattefaglige arbejdsmarked 

Der efterspørges forskellige kvalifikations- og kompetenceprofiler internt og på tværs af de 

undersøgte brancher. Nedenfor præsenteres de behov, som informanterne har givet udtryk 

for i følgende brancher:  

 SKAT og andre offentlige myndigheder  

 Revisionsbranchen 

 Advokatbranchen 

 Andre virksomheder i den private sektor. 

 

SKAT og andre offentlige myndigheder 

SKAT efterspørger hovedsageligt – særligt i et fremtidigt perspektiv – kompetencer på 

SKATs interne medarbejderniveau 4 til 6, dvs. personer med mellemlange og lange vide-

regående uddannelser alt efter de arbejdsopgaver, der skal løses i stillingen. Særligt frem 

mod 2020 og i nogle af de efterfølgende år er efterspørgslen på medarbejdere med kom-

petenceniveau 4 stor – dvs. på professionsbachelorniveau – da en stor del af den nuvæ-

rende arbejdsstyrke på dette niveau går på pension. Hos Skatteankestyrelsen ser de både 

nu og i fremtiden gode muligheder for både medarbejdere med mellemlange og lange 

videregående uddannelser ud fra de samme kompetencekrav som dem, der ses hos SKAT. 

På medarbejderniveau 4 hos SKAT skal medarbejderne primært løse de driftsorienterede 

sagsbehandlingsopgaver – masseforvaltningsopgaverne – samt via deres praktiske forstå-

else af skattelovgivningen deltage i udviklingsopgaver og vejledning af borgere. Medarbej-

dere til denne type er på nuværende tidspunkt typisk skatterevisorer og fuldmægtigud-

dannede, men da uddannelserne ikke længere eksisterer, er det ikke muligt at nyrekruttere 

til disse uddannelsesprofiler. Blandt nyuddannede rekrutteres i dag bl.a. universitetsba-

chelorer som f.eks. HA(jur)-skat og finansuddannede som f.eks. finansøkonomer. Ofte 

suppleres disse kandidaters uddannelser med dele af eller hele diplomuddannelsen i skat, 

så de får større skattefaglig viden. Den sidste af de typiske kvalifikationsprofiler, der va-

retager opgaver på dette niveau, er kontoruddannede med mange års erhvervserfaring, 

der typisk i løbet af deres ansættelse er blevet opkvalificeret via diplomuddannelsen i skat. 



Teknologisk Institut 

 

20 

Nyuddannede med en professionsbachelor i skat vil ifølge undersøgelsens informanter qua 

deres uddannelses- og kompetenceniveau primært komme i betragtning til dette medar-

bejderniveau ved nyansættelser.  

Medarbejderniveau 5 og 6 er hos SKAT i højere grad involveret i den mere komplekse 

sagsbehandling og lovfortolkning. Opgaverne er her præget af forskellighed og er sjældent 

standardiserede. Derfor stiller stillingerne krav om dyb specialfaglig – f.eks. skattefaglig, 

juridisk eller økonomisk viden og metodiske kompetencer på et højere niveau. Til denne 

type stillinger ansætter SKAT alt efter opgavens specialisering typisk jurister, Cand. Merc. 

Jur.’er, økonomer eller opkvalificerer medarbejdere via en master i skat. Professionsba-

chelorer i skat vil derfor ikke typisk blive rekrutteret til denne type stillinger, men kan efter 

mange års erhvervserfaring eller via masteruddannelsen i skat komme i betragtning til 

denne type job. 

 

Revisionsbranchen 

I revisionsbranchen er der stor forskel på, hvilke kvalifikations- og kompetenceprofiler der 

efterspørges. Groft set kan kompetencebehovene i branchen opdeles i to forskellige kom-

petenceprofiler. I de store og specialiserede revionshuse er der behov for højt specialise-

rede medarbejdere med længerevarende uddannelser, mens de mindre revisionsfirmaer 

både har behov for akademiske medarbejdere og personer med mellemlange uddannelser. 

Særligt i den sidste gruppe af virksomheder kan der være åbninger for personer med en 

mellemlang uddannelse med specialisering i skat med for eksempel praksiserfaring fra 

SKAT eller fra en skatteafdeling i en privat virksomhed. 

De store og specialiserede revisions- og rådgivningshuse arbejder ofte med store kom-

plekse sagsforløb, der kræver stærke analytiske og metodiske kompetencer samt et bredt 

fundament inden for jura, økonomi, revision eller skat. Det kan f.eks. være opgaver rela-

teret til selskabsskat eller transfer pricing, som er for komplekse til, at store virksomheder 

selv kan løse dem. Det stiller store krav til medarbejdernes kompetencer og tilsvarende 

uddannelsesniveau. På nuværende tidspunkt ansættes der primært akademikere såsom 

Cand. Merc. Aud.’er, Cand. Merc. Jur.’er og jurister til denne type stillinger, og undersø-

gelsens informanter forventer, at denne udvikling vil fortsætte, da denne type kandidater 

ifølge informanternes vurdering ofte kommer med et solidt uddannelsesfundament, der 

kan bygges en faglig specialisering ovenpå. 

I de lidt mindre revisionsfirmaer – herunder en stor del af landets landbrugsrådgivnings-

firmaer – er der også behov for specialiserede medarbejdere. Men givet opgavernes skif-

tende karakter er der behov for medarbejdere, som har en bredere specialiseringsprofil, 

og som er praksisorienterede. I disse typer af firmaer rekrutteres der derfor fra en bredere 

pallette, da alle deres sager ikke er højkomplekse. En informant fra et mindre revisionshus 

udtrykker det således:  

”Personens uddannelsesbaggrund er ikke afgørende. Om personen er skatterevisor, cand. 

jur., Cand. Merc. Jur. eller master i skat er ikke afgørende. Det er vigtigt at finde en person, 

der kan servicere de kunder, vi har, og som kan opretholde en faktureringsgrad” (Infor-

mant, Revision, økonomi og rådgivning). 
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Som ovenstående citat viser, har de små og mellemstore virksomheder fokus på lønsom-

hed. En professionsbachelor vil på grund af deres praksiserfaring kombineret med en bre-

dere skattefaglig profil hurtigt kunne opretholde en høj faktureringsgrad, fordi de vil være 

i stand til at løse skiftende opgaver effektivt. Informanterne i de mindre revisionshuse ser 

åbninger for, at dimittender med en professionsbachelorgrad kan ansættes i rådgiverroller. 

I dag ansættes primært Cand. Merc. Aud.’er, jurister og lignende akademiske uddannelser 

til stillingerne, men også de nuværende skatterevisorer ansættes som rådgivere. Herud-

over nævner enkelte informanter, at nyuddannede med en professionsbacheloruddannelse 

til en start kan ansættes som revisorassistenter og få indsigt og rutine i basisopgaver, som 

årsregnskaber mv. som grundlag for at blive rådgivere. I dag er revisorassistenter typisk 

kontoruddannede, men det er i flere stillinger ikke længere tilstrækkeligt på grund af en 

øget opgavekompleksitet. Nogle informanter nævner eksplicit, at de gerne ser, at revisor-

assistenter fremover får et højere kvalifikationsniveau.   

Når de mindre revisionshuse ikke ansætter en kandidat med en længerevarende akade-

misk uddannelse, efterspørger de typisk en medarbejder med nogle års erhvervserfaring 

– meget gerne fra SKAT – så medarbejderne medbringer en praktisk skattefaglig indsigt, 

hvis de skal komme i betragtning til stillinger som rådgivere.  

”Hvis man kom med en professionsbachelor i skat med 3-4 års praktisk erfaring, så kunne 

man bestemt være relevant for os. Så har man erfaringen og fundamentet i orden” (Infor-

mant, Revision, økonomi og rådgivning). 

Flere af informanterne i de mindre revionshuse understreger, at for at professionsbache-

loruddannede i skat skal være relevante for dem, så vil det kræve, at de – ud over skat-

tefaglig og juridisk viden – på studiet tilegner sig regnskabsmæssige kompetencer og er-

hvervsøkonomisk forståelse. Eksempelvis i form af at kunne læse, forstå og revidere regn-

skaber samt ved at have viden om eksempelvis driftsøkonomi og produktionsøkonomi samt 

har kompetencer til at lave basale økonomiske analyser.  

 

Advokatbranchen 

I advokatbranchen efterspørges primært jurister og i enkelte tilfælde også Cand. Merc. 

Jur.’er. Branchen er præget af, at det for at kunne få en advokatbestalling er nødvendigt 

at være uddannet jurist. Derfor efterspørger branchen jurister til at gennemføre advokat-

fuldmægtiguddannelsen og advokater til advokatstillinger.  

”Det, der er lidt specielt gældende i advokatbranchen, er, at når vi taler sagsbehandlere, 

så kommer 99 pct. med en juridisk kandidateksamen fra universiteterne. (…) Nogle få 

steder er de begyndt at ansætte Cand.Merc.Jur’er vel vidende, at de ikke kan blive advo-

kater. At bruge en skattebachelor vil være en meget meget specialiseret stilling. Det vil 

kun omhandle skat. (…) Jeg tror, at det vil være meget meget få steder, at man kan bruge 

sådan en professionsbachelor. Men jeg vil ikke afvise, at det vil ændre sig i fremtiden. (…) 

Måske taler vi maks. fem stillinger i advokatbranchen i hele landet i dag, da det i så fald 

vil være en meget specialiseret stilling. Men jeg vil ikke afvise, at der kommer flere i frem-

tiden, da opgaverne bliver stadigt mere specialiserede. I en stor afdeling, der udelukkende 

arbejder med skat, kunne man måske godt bruge en specialiseret sagsbehandler. Men der 
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findes ikke særlig mange af den type steder. Det vil typisk være de helt store. Vi er for 

små” (Informant, Advokatbranchen). 

Enkelte af informanterne i de mindre advokatfirmaer nævner dog, at der godt kan være 

mindre åbninger i skatteafdelinger til specialiserede skattefaglige opgaver for skattefaglige 

specialister.  

”Men hvis man kan få øjnene op for nogle, der kan løse nogle specialiserede opgaver, men 

som ikke skal have den samme løn som advokater, så kan jeg godt se mulighederne hos 

nogle af de store kontorer. Men det er et stort konservativt system at spille op imod. Og 

så vil de heller ikke kunne føre sager ved domstolene, da de ikke er advokater” (Informant, 

Advokatbranchen). 

Som en informant udtrykker det, så har det selv for Cand. Merc. Jur.’erne været en udfor-

dring at få foden inden for i advokatbranchen, da det er en branche, som primært efter-

spørger jurister. Samtidig understreger informanterne, at personer med en mellemlang 

videregående skattefaglig uddannelse vil være overkvalificerede til at være advokatsekre-

tærer. Derfor tyder data ikke på, at den kvalifikations- og kompetenceprofil, der efterspør-

ges i advokatbranchen, umiddelbart modsvarer de kompetencer, som en eventuel profes-

sionsbachelor i skat vil opnå. Måske med undtagelse af de meget store og/eller specialise-

rede advokatvirksomheder. Det udtrykkes meget klart i et af de gennemførte interview: 

”Som sagt, så vil det ikke være advokatbranchen, der vil være den store aftager af sådan 

nogle folk” (Informant, Advokatbranchen). 

Det er dog værd at bemærke, at erfaringer fra de større advokatvirksomheder i USA og i 

England viser, at den øgede digitalisering også får konsekvenser for advokatbranchen, 

hvilket på sigt kan skabe øgede jobmuligheder i advokatbranchen for en eventuel profes-

sionsbachelor3,4. Digitaliseringen kan således understøtte, at de mere rutineprægede sags-

behandlingsprocesser og forberedende processer med gennemgang af store mængder af 

dokumenter og skattedata kan automatiseres helt eller delvist via konstruktion af algorit-

mer. Det kræver dog fortsat – også i rutinesager – at en fagkyndig kan kvalitetssikre og 

vurdere det syntetiserede materiale. I større sager som f.eks. i forbindelse med skatte-

unddragelser, der kan omfatte flere lande og institutioner, enkeltpersoner og virksomhe-

der, vil der som oftest være store, strukturerede datamængder og kilder. Til at udvikle de 

strukturer og algoritmer, der gør materialet søgbart og udnytter digitaliseringens mulighe-

der, kan der være behov for nye tværfaglige profiler med base i fagområder som skat og 

økonomi samt erhvervsjura og international skattejura i en kombination med viden og 

forståelse for digitale data. Erfaringerne fra USA viser, at denne type kvalifikationsprofil på 

professionsbachelorniveau f.eks. vil kunne indgå i samarbejder med IT-specialister om at 

understøtte, at de digitale udviklingstendenser udnyttes offensivt frem for at blive en trus-

sel for branchen. 

 

                                           
3 http://www.insidecounsel.com/2014/02/14/technology-why-big-data-is-a-big-deal-for-lawyers?ref=nav&slre-
turn=1461320565 ( citeret 22. april 2016) 
444 http://www.americanbar.org/publications/law_practice_magazine/2013/july-august/hot-buttons.html ( cite-
ret 22. april 2016; http://www.lawgazette.co.uk/law/big-data-too-much-information/5046950.fullarticle 

http://www.insidecounsel.com/2014/02/14/technology-why-big-data-is-a-big-deal-for-lawyers?ref=nav&slreturn=1461320565
http://www.insidecounsel.com/2014/02/14/technology-why-big-data-is-a-big-deal-for-lawyers?ref=nav&slreturn=1461320565
http://www.americanbar.org/publications/law_practice_magazine/2013/july-august/hot-buttons.html
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Andre virksomheder i den private sektor 

Blandt de interesseorganisationer, der repræsenterer en stor del af landets private virk-

somheder, er der blandede meldinger om, hvilken kvalifikations- og kompetenceprofil der 

efterspørges på det skattefaglige område blandt landets virksomheder. På den ene side 

giver interesseorganisationerne udtryk for, at skattefaglighed i kombination med en regn-

skabs- og erhvervsøkonomisk forståelse er vigtige og efterspurgte kompetencer. Både i 

forhold til direkte skat som f.eks. selskabsskat og transfer pricing, men også i forhold til 

indirekte skat såsom moms og afgifter. Derudover beskriver informanterne, at personer, 

der kan kombinere denne type kompetencer med praksiserfaring fra SKAT, kan være sær-

ligt interessante for private virksomheders skatteafdelinger: 

”Personer med en viden om organisationen SKAT og et netværk i organisationen er også 

eftertragtede. Virksomheder vil godt have medarbejdere, der kender til SKAT. Hvad er det 

for en tankegang, SKAT arbejder ud fra, og hvad skal der til for at få min sag igennem? 

Mange af dem, der har arbejdet med moms og transfer pricing hos SKAT, og som har 

arbejdet med det i praksis, er eftertragtede” (Informant, Interesseorganisation for arbejds-

givere). 

Omvendt beskriver en repræsentant fra en af de andre interviewede interesseorganisatio-

ner, at en uddannet med en skattefaglig professionsbachelor ikke vil være aktuel til stillin-

ger i deres medlemsvirksomheder. Ifølge informanten er sagerne ofte for komplicerede og 

for mangfoldige og vil typisk derfor kræve en person med en lang videregående uddan-

nelse.  

Overordnet set tyder data på, at der er en potentiel efterspørgsel blandt private virksom-

heder – særligt i økonomi og skatteafdelinger – hvis en eventuel uddannelse kombinerer 

skattefaglige og regnskabsmæssige kompetencer med en erhvervsøkonomisk forståelse 

samt praksiserfaring med skattefaglige problemstillinger. Hvorvidt kompetencerne efter-

spørges på et professionsbachelorniveau eller på et specialiseret akademisk niveau sva-

rende til en lang videregående uddannelse, det er det dog ikke muligt at konkludere på 

baggrund af de gennemførte interview, da det blandt andet vil det være afhængigt af ar-

bejdsorganiseringen i den enkelte virksomhed og af det specialiseringsniveau, som deres 

kunder efterspørger. 

 

4.4. Kompetenceprofil for personer med mellemlang uddannelse i 

de undersøgte brancher 

Som beskrevet i det foregående afsnit er der særligt hos SKAT og i den offentlige sektor 

samt til dels i revisionsbranchen og i økonomi- og skatteafdelinger i andre private virk-

somheder udtrykt et behov for en kompetenceprofil på et kvalifikationsniveau svarende til 

en professionsbachelorgrad. De efterspurgte kompetencer er skiftende alt efter det speci-

fikke område, som en person ansættes til, men på tværs af de gennemførte interview kan 

nedenstående overordnede kompetencekrav identificeres: 
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Tekstboks 4.1: Kompetenceprofil for en skattefaglig medarbejder på mellemlangt kvalifi-

kationsniveau 

Bred viden om direkte og indirekte skat, herunder det skatteretlige 

lovkompleks. Kompetencerne skal være på et praktisk niveau, dvs., at 

medarbejderne kan forstå og anvende regler og lovgivning, men ikke 

nødvendigvis deltage i mere kompliceret regeltolkning. Der efterspørges 

både kompetencer på det direkte skatteområde – f.eks. felter som per-

sonbeskatning, virksomhedsbeskatning, pensionsbeskatning og fagom-

råder som transfer pricing mv. – samt på det indirekte skatteområde i 

form af moms, told og afgifter mv. Blandt informanterne er der ikke en 

forventning om, at kandidaterne decideret er eksperter i specifikke skat-

tefaglige områder som f.eks. registreringsafgifter eller dødsbobeskat-

ning, da disse specifikke skattefaglige kompetencer typisk skal og kan 

tillæres på jobbet, hvis det skattefaglige fundament er robust. 

 

Juridisk viden og metode til praktisk lovfortolkning samt kendskab til 

forvaltningslovens regler, retssikkerhedsprincipper og sagsbehandlings-

metode. 

 

Regnskabsmæssige kompetencer og erhvervsøkonomisk forstå-

else. Praktiske kompetencer til at kunne læse, forstå og udfylde eksem-

pelvis årsregnskaber og udføre anden bogføring samt en generel forstå-

else af de økonomiske principper, som virksomheder drives efter. Kom-

petencerne efterspørges hos SKAT, men er særligt centrale for personer, 

der finder arbejde på det private arbejdsmarked – enten i revisionsbran-

chen eller i en virksomheds økonomikontor. 

 

IT-kompetencer. Viden og forståelse for IT-systemer og de muligheder, 

som digitaliseringen og den øgede mængde af skattedata giver for sy-

stemoptimeringer og bedre sagsbehandling. Endvidere kompetencer til 

dataanalyse og kompetencer til at indgå i kvalitetssikrings- og udviklings-

processer. 

 

Kommunikative kompetencer. Skriftlige og mundtlige kompetencer til 

at formidle og forklare komplicerede sager og/eller afgørelser i et let til-

gængeligt sprog til kunder. 

 

Personlige kompetencer som eksempelvis samarbejdsevner, empati 

og robusthed, da mange stillinger kræver evnen til at kunne samarbejde 

med andre fagligheder og evnen til at forstå og omgås kunder. Både i 

organisationer som SKAT, hvor kunderne ofte kan befinde sig i kritiske 

situationer, f.eks. fordi deres virksomhed er konkurstruet, eller i rådgiv-

ningsbranchen, hvor det at kunne forstå og omgås kunder er centralt. 
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4.5. Estimat af arbejdsmarkedets størrelse 

Arbejdsmarkedet for personer med skattefaglige kvalifikationer har i dag sit udspring i flere 

brancher og omfatter flere kvalifikationsniveauer og specialer, hvor nogle kvalifikationer er 

på vej ud af arbejdsmarkedet. Det gør det meget vanskeligt at udlede den kvantitative 

størrelse af det skattefaglige arbejdsmarked baseret på registerdata.  

Det er ikke muligt præcist at beregne, hvor mange personer der arbejder fagligt med skat 

i Danmark ved at opgøre antallet af medarbejdere i de relevante brancher, da de skatte-

fagligt uddannede arbejder i brancher, hvor størstedelen af de beskæftigede arbejder med 

en lang række andre fagområder end skat. Eksempelvis arbejdes der i advokatbranchen 

med så mange andre problemstillinger end skatteret, at det ikke giver mening at vurdere 

antallet af beskæftigede personer, der arbejder med skat, ved at kigge på antallet af be-

skæftigede i advokatbranchen og i de andre brancher, hvor skattefagligt uddannede finder 

beskæftigelse.  

Det samme problem opstår, hvis man forsøger at afdække det skattefaglige arbejdsmar-

kedet ved at kigge på udbudssiden – altså hvor mange mennesker, der er skattefagligt 

uddannede. Blot fordi man har en uddannelse med skattefagligt indhold, er der ingen ga-

ranti for, at man beskæftiger sig med skattefaglige problemstillinger på arbejdsmarkedet. 

Eksempelvis arbejder mange jurister, finansøkonomer og dimittender fra professionsba-

cheloruddannelsen i offentlig administration ikke med skat. Endvidere giver det i forhold 

til en professionsbacheloruddannelse i skat ikke mening at kigge på det samlede antal 

skattefagligt uddannede, da professionsbachelorerne ikke kommer til at være i direkte 

konkurrence med dimittender med en kontor- eller akademisk uddannelse, da de ansættes 

til andre typer af stillinger. Over tid er der dog en mulighed for, at der sker en uddannel-

sessubstitution, hvor professionsbachelorer ansættes i stedet for kontoruddannede og der-

for kommer i konkurrence med de kontoruddannede om nogle af de administrative stillin-

ger, der ikke digitaliseres, men hvor der er et behov for større analysekapacitet. Som 

tidligere beskrevet er det en udvikling, der allerede ses på andre dele af det administrative 

arbejdsmarked. Det er dog meget vanskeligt at estimere udviklingen på det administrative 

arbejdsmarked – herunder graden af uddannelsessubstitution, og i hvilket omgang digita-

lisering og automatisering rammer arbejdsmarkedet.  

Det bedste estimat på et arbejdsmarked for personer med en professionsbacheloruddan-

nelse i skat kan derfor gives ved at kombinere Dansk Told & Skatteforbunds medlemssta-

tistik med et skøn over antallet af stillinger i brancher, som i undersøgelsen har givet 

udtryk for, at personer med en professionsbacheloruddannelse i skat kunne være relevante 

for dem. 

På nuværende tidspunkt har Dansk Told & Skatteforbund ca. 3000 medlemmer, der pri-

mært arbejder inden for det skattefaglige område på et kvalifikationsniveau svarende til 

en professionsbachelor i skat. Medlemmerne er primært ansat hos SKAT og hos andre 

offentlige myndigheder og er typisk uddannede skatterevisorer eller skattefuldmægtige. 

Hvis det forudsættes, at medlemmerne i gennemsnit forlader arbejdsmarkedet som 62-

årige, så vil omkring 2000 af de nuværende medlemmer i Dansk Told & Skatteforbund 
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være gået på pension i år 2026. Der er bred enighed blandt informanterne fra SKAT om, 

at der fortsat vil være et stort behov for medarbejdere på det mellemliggende medarbej-

derkompetenceniveau 4 i fremtiden, da opgaver på dette niveau ikke forventes at blive 

automatiseret. Derfor kan det antages, at der i den offentlige sektor eksisterer et nuvæ-

rende arbejdsmarked på omkring 3000 medarbejdere på et mellemlangt kvalifikationsni-

veau, hvoraf op mod 2000 af disse forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for de næ-

ste 10 år5. 

I tillæg til de 3000 personer på et kvalifikationsniveau svarende til en professionsbachelor, 

der arbejder i forskellige dele af den offentlige sektor, viser de gennemførte interview, at 

der særligt i revisions- og rådgivningsbranchen samt i økonomi- og skatteafdelinger i pri-

vate virksomheder kan være jobåbninger for personer med skattefaglige kompetencer. 

Enten i rådgivningsfunktioner eller til at varetage de mere komplekse driftsopgaver, hvor 

en erhvervsfaglig uddannelse inden for kontor – f.eks. med speciale i skat – ikke længere 

er tilstrækkelig, men hvor en lang videregående uddannelse typisk vil være en overkvali-

ficering i forhold til opgavernes karakter. I Tabel 4.1 nedenfor ses informanternes tilken-

degivelser om, hvorvidt de ville være parate til at ansætte en nyuddannet med en profes-

sionsbachelor i skat. 

Samtidig er det vigtigt at understrege, at især internationale analyser har peget på, at 

efterspørgselsbaserede analyser som denne ikke tager højde for, at langt de fleste arbejds-

givere har svært ved at forholde sig til en ny uddannelsesprofil, hvor de ikke præcist kan 

se konturerne og ikke ved, hvor, hvornår og om den vil blive udbudt. Her er en interessant 

pointe, at udbuddet af en ny uddannelse i sig selv vil være med til at øge efterspørgslen 

betragteligt – også uden for det oprindeligt definerede kernearbejdsmarked, som man 

f.eks. så det i Danmark på IT-området. Derfor skal nedenstående tal læses med forsigtig-

hed.  

 

Tabel 4.1: Potentiel ansættelsesvillighed fordelt på brancher 

Spørgsmål: Ville I være parate til at ansætte en nyuddannet med en professionsbachelor i 

skat? 

 Ja Nej Måske Intet svar 

Offentlige  

institutioner 

13 0 1 2 

Revision,  

økonomi og 

rådgivning 

7 2 0 2 

Advokatbran-

chen 

1 3 1 1 

Andre private 

virksomheder 

1 0 0 2 

 

                                           
5 Dansk Told & Skatteforbunds egne tal udregnet via aldersprofil for de nuværende medlemmer. 
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N=36. Tabellen angiver tilkendegivelser fra de interviewpersoner, der regnes som reelle arvtagere af nyuddan-

nede med en professionsbachelor i skat. Kategorien ”Offentlige institutioner” udgøres af SKAT og Skatteankesty-

relsen, mens andre private virksomheder er repræsenteret ved arbejdsgivernes interesseorganisationer. 

Som tabellen indikerer, så er størstedelen af de adspurgte arvtagere villige til at ansætte 

nyuddannede med en professionsbachelor i skat. Særligt inden for det offentlige og i revi-

sionsbranchen er man positivt stemt over for de nye kandidater. 

Et par enkelte informanter tilkendegiver, at de vil anse sådanne nyuddannede som poten-

tielle kandidater. De udtrykker det således: 

”Vi ville kigge på dem individuelt, lige såvel som vi kigger på andre. Ordet skat i sig selv 

er ikke nøgleordet til at få ansættelse hos mig” (Informant, Advokatbranchen). 

Den anden repræsentant fra SKAT begrunder det på følgende måde: 

”Det er svært at sige noget om, da uddannelsen først skal etableres, og den første årgang 

skal igennem. Der kan nå at ske rigtig meget. Udflytningen af arbejdspladser gør meget, 

og der sker meget, så det er uvist, hvordan det hele ser ud om fem år f.eks.” (Informant, 

SKAT). 

Hvis disse tal sammenholdes med antal firmaer i de forskellige brancher, er det muligt at 

lave et estimat over det potentielle arbejdsmarked i de forskellige åbninger via en ekstra-

polering af de tal, der er til rådighed. Tallet skal læses med meget stor forsigtighed og har 

snarere end et egentligt kvantitativt estimat til formål at tegne et billede af størrelsen på 

det potentielle arbejdsmarked. 

Tabel 4.2: Antal firmaer og fuldtidsansatte i udvalgte brancher 

Generel firmastatistik efter tid, branche (DB07 127-grp) og enhed 

Enhed: Antal   

  Firmaer Fuldtidsansatte 

2013 66000 Finansiel service 982 6948 

 69001 Advokatvirksomhed 1830 8655 

 69002 Revision og bogføring 4233 14459 

 70000 Virksomhedskonsulenter 9339 22901 

 

I revisionsbranchen og i brancher, der arbejder med finansiel service, findes der i dag over 

5000 virksomheder, der beskæftiger over 20.000 fuldtidsansatte. Som det fremgår af tabel 

3.2, så svarer 7 ud af 11 informanter i revisions- og rådgivningsbranchen, at de godt kunne 

være interesseret i at ansætte en eller flere professionsbachelorer i skat. Derfor giver et 

forsigtigt estimat, hvor 60 pct. af virksomhederne i branchen ansætter én person, poten-

tielt ca. 3000 jobåbninger for dimittender med en mellemlang skattefaglig uddannelse i 

branchen. Såfremt nogle virksomheder ønsker at ansætte flere end én med en mellemlang 

skattefaglig baggrund, er der potentielt endnu flere jobåbninger i denne branche – og om-

vendt, hvis færre virksomheder i praksis ønsker at ansætte en med en mellemlang skat-

tefaglig baggrund. 
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Herudover findes der 10.000 firmaer i advokatvirksomhedskonsulentbranchen med over 

30.000 beskæftigede samt over 10.000 firmaer med 20 eller flere ansatte, hvor en profes-

sionsbachelor i skat i mindre omfang også kan komme i betragtning. 

Som det fremgår af ovenstående, er det kun muligt at komme med et meget forsigtigt 

kvantitativt skøn over et potentielt arbejdsmarked for personer med skattefaglige kompe-

tencer på et anvendelsesorienteret niveau. Ud over de ca. 3000, der arbejder på dette 

kvalifikationsniveau, så kan arbejdsmarkedet for dette kvalifikationsniveau – alt efter de 

forudsætninger, der lægges ind i beregningerne – variere fra ca. 6000 potentielle jobåb-

ninger eller mindre til langt over 10.000 potentielle jobåbninger på tværs af brancher. 

Hertil kan lægges eventuelle jobåbninger som følge af en mulig uddannelsessubstitution 

på det administrative arbejdsmarked, hvor professionsbachelorer i højere grad ansættes 

til stillinger, der før blev varetaget af personer med en erhvervsfaglig uddannelse. 

Ovenstående estimat skal læses med stor forsigtighed. Men som før beskrevet viser de 

gennemførte interview, at der i SKAT, i den offentlige sektor, i de mindre virksomheder i 

revisions- og rådgivningsbranchen samt i økonomi- og skatteafdelinger i andre private 

virksomheder er en interesse for personer med både teoretisk funderede og praksisrettede 

skattefaglige kompetencer. 

Afslutningsvis er det vigtigt at påpege, at informanterne vurderer, at der på det skattefag-

lige arbejdsmarked på et kvalifikationsniveau svarende til en professionsbachelor i de næ-

ste mange år fortsat vil blive ansat dimittender. Enten som følge af genbesættelser af 

eksisterende stillinger, hvor tidligere medarbejdere har skiftet job eller er gået på pension. 

En anden årsag er, at informanterne ser det skattefaglige arbejdsområde som et felt, der 

i fremtiden kommer endnu større fokus på, og hvor der derfor vil opstå nye job. Det skyldes 

den stigende kompleksitet i lovgivningen, internationaliseringen og den økonomiske inte-

gration samt digitaliseringen. På trods af automatiseringen vurderer ingen, at det skatte-

faglige arbejdsmarked vil opleve en negativ jobvækst på professionsbachelorniveau og for 

personer med lange videregående uddannelser. De vurderer, at det primært er rutinejob 

på et lavere kvalifikationsniveau, der vil blive automatiseret, da opgaverne i højere grad 

kan sættes på algoritmeform. 
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5. Udbuddet af skattefaglige uddannelser 

Analysen viser, at man inden for skatteområdet rekrutterer medarbejdere fra en bred vifte 

af forskellige uddannelser. Uddannelserne er kendetegnet ved, at de i forskellig grad gør 

det muligt for de studerende at få kendskab til det skattefaglige område gennem obligato-

riske fag eller valgfag eller ved at specialisere sig i skat via valgmoduler eller indbyggede 

specialiseringer. Hertil kommer en række efteruddannelser, der direkte er specialiseret 

inden for det skattefaglige område. 

 

5.1. Eksisterende uddannelser inden for skat 

Baseret på analysens interview falder uddannelsesudbuddet inden for fire kategorier: 

 Erhvervsuddannelser, såsom kontoruddannelsen med specialisering inden for 

administration, revision og økonomi med elevforløb i en offentlig institution eller i 

en privat virksomhed. 

 Korte videregående uddannelser, såsom finansøkonomuddannelsen, kommu-

nomuddannelsen og jordbrugsteknologiuddannelsen på akademiniveau. 

 Mellemlange videregående uddannelser, såsom HA.Jur.-skat, Ba.Jur. og pro-

fessionsbacheloruddannelsen i offentlig administration. 

 Lange videregående uddannelser, såsom Cand.Jur., Cand.Merc.Jur., Cand.Oe-

con./Cand.Polit., Cand.Oecon.Agro. og Cand.Merc.Aud. 

Som beskrevet i forrige kapitel afhænger det efterspurgte uddannelsesniveau af opgave-

kompleksiteten og af graden af specialisering, som arbejdsopgaverne i jobbet indeholder. 

På det mellemlange kvalifikationsniveau viser analysen, at aftagerne efterspørger brede 

anvendelsesorienterede skattefaglige og branchespecifikke kompetencer – f.eks. regnskab 

og revision i revisionsbranchen. 

Desuden påpeger mange, at der også ansættes medarbejdere med helt andre uddannel-

ser end de ovennævnte. For SKATs vedkommende er man f.eks. interesseret i at ansætte 

folk fra bilbranchen til deres motorafdeling, da de har et indgående kendskab til de udfor-

dringer og temaer, der eksisterer i branchen. Tidligere har man ligeledes ansat folk med 

en baggrund fra militæret eller politiet til fogedarbejdet, da det primært kræver visse 

personlige kompetencer og robusthed. Andre steder har der været et behov for at rekrut-

tere folk med en uddannelse inden for IT og servicedesign som led i SKATs fokus på kun-

deservice og digitale processer. 

 

Skatterevisor- og fuldmægtiguddannelserne 

Tidligere fandtes skatterevisor- og fuldmægtiguddannelserne, men uddannelserne udby-

des i dag ikke længere. Det skyldes en række organisatoriske forhold, samt at SKAT ikke 

længere ønskede at varetage uddannelsen, men i stedet ønskede at rekruttere kompeten-

cerne eksternt. Begge uddannelser var kendetegnet ved et skattefagligt fokus og en stor 

praksisorientering. I begge uddannelser oparbejdede de studerende således gennem er-

hvervsarbejde en væsentlig indsigt i det skattefaglige praksisfelt. 
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Gennem den tidligere skatterevisoruddannelse fik de studerende en bred basisviden om de 

forskellige forretningsområder inden for skatteområdet, der var anvendelige til den del af 

opgaverne inden for skat, som var placeret i kommunerne. Fuldmægtiguddannelsen var 

SKATs egen interne skatteuddannelse, som tog afsæt i en kombination af en teoretisk 

skattefaglig indsigt og praksiserfaring. Fuldmægtiguddannelsen gav de studerende et 

kendskab til skattelovgivningen og en indsigt i, hvordan skatteadministrationen fungerede 

i praksis. Uddannelsen blev taget samtidig med, at man havde arbejdsfunktion i SKAT, 

hvilket allerede fra studiets side gav de nuværende fuldmægtige en bred teoretisk og prak-

tisk indsigt i hele skatteområdet.  

De skattefuldmægtige og skatterevisorerne er i dag repræsenteret i både den offentlige og 

private sektor. Analysen viser, at især skatterevisorer er og har været efterspurgt i både 

den offentlige og i den private sektor, idet de har et indgående kendskab til skattesystemer 

og -forhold.  

 

5.2. Efter- og videreuddannelse 

Hvad angår den formelle opkvalificering og efter- og videreuddannelse af medarbejdere, 

anvendes tre efteruddannelser på hvert sit uddannelsesniveau: Akademiuddannelsen i 

skatter og afgifter, diplomuddannelsen i skat og master i skat. For SKATs vedkommende 

er alle tre typer opkvalificering anvendt. Flest medarbejdere tager en diplomuddannelse, 

mens brugen af akademiuddannelsen i skatter og afgifter ifølge informanterne er nedad-

gående. Diplomuddannelsen er typisk anvendt til opkvalificering af medarbejdere med kor-

tere videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser med et par års erfaring. Uddan-

nelsen kan også bruges til at supplere eksempelvis skatterevisorernes uddannelse, hvis de 

skifter arbejdsfelt. En master i skat tages typisk af medarbejdere med en kandidatuddan-

nelse og et par års erfaring eller bruges til opkvalificering af personer med mellemlange 

uddannelser som f.eks. skatterevisorerne. Inden for revision, økonomi og regnskab er det 

også tilfældet, at nogle medarbejdere opkvalificeres gennem en Cand.Merc.Aud.-uddan-

nelse eller en diplomuddannelse HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) i revision. 

Analysen viser desuden, at omfanget af efter- og videreuddannelse inden for skatteområ-

det er stort, og at der i høj grad eksisterer en kultur for efter- og videreuddannelse. En 

informant udtrykker det således: 

”Der er i meget stor stil en kultur for uddannelse på området. Der kommer hele tiden ny 

lovgivning og nye regler, og det skal man løbende opdateres på. Der er en meget stor lø-

bende udvikling på skatteområdet, og derfor er det nødvendigt holde sin viden ajour” 

(Informant, Interesseorganisation). 

En repræsentant fra revisionsbranchen underbygger dette: 

”Det handler meget om at holde sig orienteret om, hvad der sker, og konstant være op-

dateret på det praktiske område. Meget af det sker ved, at specialisterne holder kurser 

for os andre generalister (…)” (Informant, Revision, økonomi og rådgivning). 

Kulturen findes også i offentlige organisationer som SKAT: 

”Der har været massiv opkvalificering her og i hele SKAT” (Informant, SKAT). 
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Baggrunden for opkvalificeringen er primært at styrke medarbejdernes skattefaglige 

kompetencer. Nogle påpeger, at der kan være en vis modstand mod at tage en hel di-

plomuddannelse, idet uddannelsen indeholder fag, som ikke er direkte relevante for det 

skattefaglige område, de arbejder med, så som nationaløkonomiske fag. Andre påpeger, 

at: 

”Det er for snævert kun at fokusere på skattefaglige kompetencer i opkvalificeringen. Der 

kan også være f.eks. regnskab og juridiske kompetencer, som de hver især skal klædes 

på til, så de kan matche nøjagtigt de opgaver, som de skal løse” (Informant, SKAT). 

Andre påpeger tillige, at en generel opkvalificering gør det muligt for medarbejderne se-

nere hen at skifte jobfunktion inden for organisationen: 

”De lærer meget mere end det, det er behov for (…). Men så er de klar til eventuelle skift 

til andre dele af SKAT, og det er godt” (Informant, SKAT). 

Opkvalificeringen tager dermed både sigte mod at styrke de specifikke kompetencer, som 

medarbejderne har brug for nu og her, men også for at sikre, at de i fremtiden er i stand 

til at skifte arbejdsposition. 

Nogle medarbejdere supplerer deres skattefaglige viden ved at tage enkeltfag på en eller 

flere af de tre ovennævnte uddannelser. På motorområdet er det blandt andet en forud-

sætning for de medarbejdere, der arbejder med registreringsafgifter, at de tager et fag om 

registreringsafgifter på diplomuddannelsen i skat på Metropol. I advokatbranchen anven-

der medarbejderne kurser udbudt af Danske Skatteadvokater, mens f.eks. SEGES udbyder 

fag om skattefaglige temaer, som nogle af virksomhederne inden for revision, økonomi og 

regnskab anvender. For SKATs vedkommende afholdes 200-300 interne kurser hvert år, 

og kurserne har fokus på at opkvalificere medarbejdernes kompetencer inden for det skat-

tefaglige område, de sidder med. Af eksempler kan nævnes SKATs interne moduler inden 

for udlandsbeskatning og kurser inden for told.  

Ud over formelle fag, kurser og uddannelser afholdes løbende en række temadage, semi-

narer, webinarer og interne læringsforløb med henblik på at holde sig opdateret på de 

udviklinger, der sker inden for feltet.  

 

Uformel oplæring 

Analysen viser desuden, at intern oplæring er en udpræget del af skattebranchen. Som 

eksempel herpå kan nævnes toldindsatsen i SKAT. Da der i dag ikke findes en formel 

uddannelse inden for told, sker hele opkvalificeringen af toldpersonalet i regi af SKAT via 

sidemandsoplæring og gennem interne og enkelte eksterne kurser – f.eks. i samarbejde 

med speditøruddannelsen. Inden for advokatbranchen og revision, økonomi og regnskab 

er der tillige en kultur for sidemandsoplæring.  
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Kompetence til videreuddannelse 

Som ovenstående peger på, er der på skatteområdet en udpræget kultur for efter- og 

videreuddannelse. Derfor er det også vigtigt, at en eventuel professionsbacheloruddan-

nelse – som alle øvrige professionsbacheloruddannelser – giver kompetence til videreud-

dannelse på kandidat- og masterniveau. Det gælder både informanter i den offentlige sek-

tor og i den private sektor – særligt revisionsbranchen. Eksempelvis udtaler en informant 

fra en interesseorganisation, adspurgt om hvilke kvalifikationsprofiler virksomheder søger: 

”Andre siger, at de som udgangspunkt rekrutterer dygtige medarbejdere. Som minimum 

en bacheloruddannet, men det kan også være en professionsbachelor. Under alle omstæn-

digheder har virksomhederne den holdning, at de skal videreuddannes. Helt særligt gælder 

den holdning for revisionshusene” (Informant, interesseorganisation). 

En informant fra revisionsbranchen understreger betydningen af, at professionsbachelo-

rerne kan videreuddannes til kandidat- og masterniveau: 

Jeg har ikke rigtig ansat nogen, der ikke er på kandidatniveau. Jeg ville måske ansætte 

nogle (professionsbachelorer i skat, red.), men så sende dem på en master hurtigt” (In-

formant, Revision, økonomi og rådgivning). 

Set fra en samfundsøkonomisk vinkel vil det være en positivt udvikling, som også Produk-

tivitetskommissionen (Produktivitetskommissionen, 2013) samt Udvalg for Kvalitet og Re-

levans i de videregående Uddannelser (Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående 

uddannelser, 2015) har peget på. 

 

5.3. Ønsker til uddannelsens indhold og organisering 

De gennemførte interview har også fokuseret på, hvilket fagligt indhold en eventuel skat-

tefaglig professionsbacheloruddannelse bør rumme, og hvordan uddannelsen – herunder 

praktikforløbet – kan organiseres, såfremt den skal imødekomme de kompetencekrav, som 

opleves på arbejdsmarkedet. 

 

Fag og organisering 

Mange tilkendegiver, at en generel skattefaglig og –retslig basis skal være det pri-

mære omdrejningspunkt for uddannelsen. Det betones, at det er vigtigt, at de studerende 

oparbejder en grundlæggende viden om og forståelse for hele skattesystemet og de lov-

mæssige regler, der ligger til grund for systemet. I det ligger også en forståelse for hele 

den juridiske metode. Bredde og kendskab til det samlede skattesystem er ifølge største-

delen af informanterne det vigtigste at fokusere på: 

”Den gruppe virksomheder, jeg repræsenterer, er bredt beskæftiget i erhvervslivet. Derfor 

ville jeg sætte pris på en vis bredde i uddannelsen. Der skulle ikke kun være fokus på nogle 

helt særlige skatteområder. Hvis det bliver for specialiseret, er vores land simpelthen ikke 

stort nok. Så derfor et bredt skattemæssigt fokus” (Informant, Revision, økonomi og regn-

skab). 
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For SKATs vedkommende er det ligeledes vigtigt, at de studerende oparbejder et bredt 

kendskab til det skattefaglige og -retslige område, da det er normalt, at medarbejdere ofte 

når at beskæftige sig med flere forskellige skatteområder i løbet af deres arbejdsliv i SKAT. 

På tværs af den offentlige og private sektor ønsker informanterne, at uddannelsen skal 

indeholde grundlæggende skatteret – herunder personbeskatning og virksomhedsbeskat-

ning samt selskabsretlige fag. Herudover vurderer informanterne, at det indirekte skatte-

område som moms og afgifter skal indgå som en del af kernefagligheden, da det nuvæ-

rende uddannelsesudbud ikke dækker disse områder tilstrækkeligt. Forvaltningsret – her-

under viden om retssikkerhed, offentlighedslov og høringspligt – er tillige vigtige områder, 

som en ny uddannelse bør medtage. Interviewmaterialet viser tydeligt, at viden om de 

forvaltningsretlige principper er helt grundlæggende for skattearbejdet inden for den of-

fentlige sektor. Informanterne fra revisionsbranchen og advokatbranchen er enige i, at det 

er vigtige kompetenceområder, som de studerende bør tilegne sig, da man som skatte-

medarbejder i den private sektor ikke kan undgå at komme i kontakt med SKAT og de 

principper, der arbejdes efter. 

Skattefaglige områder, som i dag ikke dækkes af det eksisterende uddannelsesudbud, 

nævnes også som potentielle fag på uddannelsen. Det gælder f.eks. udlandsbeskatning, 

ejendomsvurdering samt registrerings- og punktafgifter. Disse fag kan enten etableres 

som obligatoriske fag eller som valgfag eller toninger, som de studerende kan vælge sig 

ind på undervejs i uddannelsesforløbet. Fag, der fokuserer på internationale forhold – her-

under transfer pricing – nævnes også som relevante fag i en ny skatteuddannelse, idet 

mange skatteområder i mere eller mindre grad er styret af international lovgivning som 

f.eks. told, moms og afgifter. 

Der er blandt informanterne også ønsker om, at uddannelsen skal give de studerende et 

indgående kendskab til erhvervsøkonomi og regnskab. For det første er det argumen-

tet, at de studerende oparbejder nyttige metodiske redskaber inden for talbehandling og 

økonomisk metode, som kan anvendes i de komplekse skattesager, hvis antal blot er sti-

gende. For det andet vil disse fag også give de studerende et bedre indblik i de logikker 

og arbejdsgange, der gør sig gældende for virksomhederne: 

”Nogle SKAT-folk tror kun, at der findes et skatteregnskab og ikke et driftsregnskab. Der-

for ville det her område absolut være relevant” (Informant, Revision, økonomi og rådgiv-

ning). 

”Det er vigtigt at anerkende, at der er to skatteveje, som kan bidrage med forskellige 

perspektiver på skattemæssige problemstillinger, fordi man ser forskelligt på det, af-

hængigt af om man kommer fra den private eller offentlige sektor” (Informant, revision, 

økonomi og rådgivning). 

I SKAT deler man også den opfattelse, at kendskab til virksomhedernes arbejde er vigtigt 

at adressere gennem uddannelsen: 

”Vores virksomheder siger selv, at SKAT mangler viden om virksomhedernes faglighed og 

interesser generelt” (Informant, SKAT). 

Et generelt analyse- og metodekendskab og en evne til at tilegne sig viden nævnes 

også som afgørende på tværs af arvtagergrupperne: 
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”Man skal ikke undervurdere analyse- og metodedelen i uddannelsen. I takt med at vi 

bliver mere og mere datadrevne, skal man kunne arbejde videre. Så metodeapparatet skal 

være på plads. Det vil være rigtig vigtigt for den måde, vi arbejder med i fremtiden” (In-

formant, SKAT). 

Herudover nævner flere af informanterne IT-systemforståelse og kompetencer i da-

taanalyse som afgørende. I det ligger også kompetencer til kvalitetssikring af data, der 

kommer på baggrund af digitaliserede processer, og kompetencer til at indgå i udviklings-

processer. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at de skattefaglige medarbejdere 

ikke skal drive selve IT-udviklingen eller være i stand til at udvikle algoritmer. Derimod er 

det vigtigt, at de har en tilstrækkelig dyb indsigt i skattefaglige IT-systemer og underlig-

gende strukturer og arbejdsflow, så de for eksempel i forbindelse med systemudvikling og 

opgradering kan give teknologileverandører indspil til, hvordan systemerne skal fungere 

rent funktionelt – også hvad angår brugergrænsefalder. Ligeledes bør de have viden om 

data og datamønstre, så de kan give indspil til udvikling af algoritmer. 

Kommunikation, vejledning og rådgivning nævnes afslutningsvis også som vigtige 

kompetencefelter, der bør fokuseres på i en fremtidig uddannelse i skat. Det skal primært 

ses i lyset af, at der er et stort kundefokus – både på det private arbejdsmarked, men også 

hos SKAT. En medarbejder i SKAT nævner i den sammenhæng: 

”I vores afdeling har vi arbejdet rigtig meget med kundeservice, og det har været svært, 

fordi vi har haft meget fokus på, at vores opgaver er myndighedsopgaver. Det innovative 

tankesæt, at sætte kunden i fokus, er vigtigt at lære fra start af” (Informant, SKAT).  

Også her kan en IT-systemforståelse spille en stigende rolle. Eksempelvis i forhold til at 

kunne vurdere, hvor service med fordel kan automatiseres, hvor kundeservice bør bero 

på personlig vejledning, og hvor vejledning kan kvalificeres gennem øget brug af data. 

 

Praktik 

Analysen viser, at de interviewede respondenter generelt er positive i forhold til at tage 

studerende i praktik. Mange tilkendegiver, at den investering, som en virksomhed eller 

organisation lægger i at have en studerende i praktik, ofte giver sig udslag i merværdi for 

arbejdspladsen. Både mens de er i praktik, og da det kan være en genvej til rekruttering. 

Alle de adspurgte organisationer har allerede erfaring med at tage studerende ind som 

praktikanter, studenter eller elever. Erfaringerne herfra er for mange en del af baggrunden 

for, at de interviewede respondenter også vil være villige til at tage praktikanter fra en ny 

professionsbacheloruddannelse i skat. Tabel 5.1 nedenfor viser, hvorvidt undersøgelsens 

informanter er villige til at aftage praktikanter fra en eventuel professionsbacheloruddan-

nelse i skat: 

Tabel 5.1: Potentiel villighed til at aftage praktikanter fordelt på brancher 

 Ja Nej Måske Intet svar 

Offentlige  

institutioner 

14 1 0 1 

Revision,  

økonomi og 

8 2 0 1 
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rådgivning 

Advokatbran-

chen 

1 3 1 1 

Andre private 

virksomheder 

1 0 0 2 

 

N=36. Tabellen angiver tilkendegivelser fra de interviewpersoner, der regnes som reelle arvtagere af nyuddan-

nede med en professionsbachelor i skat. Interview med uddannelsesinstitutioner, som også er blevet interviewet 

i forbindelse med undersøgelsen, er ikke medtaget. Kategorien ”Offentlige institutioner” udgøres af SKAT og 

Skatteankestyrelsen. 

Som tabellen ovenfor viser, er de potentielle arvtagere i overvejende grad positivt stemt 

over for at tage nyuddannede professionsbachelorer i skat i praktik. Størstedelen af alle 

offentlige institutioner, revisionsvirksomheder og andre private virksomheder tilkendegi-

ver, at de er villige til at have studerende i praktikforløb. Advokatbranchen er imidlertid 

skeptiske over for muligheden for at tage professionsbachelorstuderende i praktik. Der 

eksisterer dermed en generel villighed til at tage de studerende i praktik på tværs af 

brancherne – på nær i advokatbranchen. 

SKAT er positivt stemt over for at tage praktikanter, og de har allerede stor erfaring med 

det. De enkelte afdelinger i SKAT vurderer i forskelligt omfang, at praktikanter er i stand 

til at varetage de skatteopgaver, som afdelingen arbejder med. De fleste afdelinger hos 

SKAT er positive og ser store muligheder i at have praktikanter i huset over en længere 

periode – bl.a. i forhold til en efterfølgende rekruttering: 

 

”Det er min vurdering, at en praktikant fra en professionsbacheloruddannelse vil få så 

megen viden og erfaring gennem et praktikforløb på seks måneder, at personen vil være 

klar til at gå direkte ind i organisationen og løse mange af vores opgaver” (Informant, 

SKAT). 

I andre afdelinger i SKAT er man mere i tvivl om, hvorvidt praktikanerne med en profes-

sionsbachelor i skat er i stand til at varetage arbejdsopgaverne: 

”Kontrol kræver et højt niveau, og derfor er det lidt sværere at få praktikanter. Det bety-

der ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Man vil bare være lidt mere selektiv omkring, 

hvor de skal være henne” (Informant, SKAT). 

Ovenstående citat illustrerer i praksis, at specialiseringsgraden i de enkelte afdelinger i 

SKAT såvel som i den private sektor, samt hvordan arbejdet er organiseret, har betyd-

ning for, hvor nemt det umiddelbart er at tilrettelægge arbejdet, så den studerende får 

muligheder for at arbejde med opgaver, der både har en faglig dybde og bredde, der gør 

praktikken meningsfuld for både virksomheden og den studerende. Dette bør man have 

sig for øje ved en eventuel fremtidig udvikling af uddannelsen. En af mulighederne for de 

mere specialiserede afdelinger kan være, at to afdelinger tilsammen deler en praktikant, 

eller at den studerende inden for en afdeling får mulighed for at arbejde med flere typer 

af opgaver, hvor de ikke har ansvaret for en slutproces, men kan lære hvordan f.eks. 

kontrolprocesser i praksis tilrettelægges og gennemføres. 

I revisionsbranchen er virksomhederne i overvejende grad villige til at tage praktikanter 

fra en ny professionsuddannelse i skat, da den praktiske erfaring er vigtig for at skabe 

sig et overblik over fagområdet og få en forståelse for, hvordan skat og økonomistyring 
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spiller sammen. Samtidig ser virksomhederne praktikken som en mulighed for at rekrut-

tere fremtidige medarbejdere på: 

”Det er jo en god måde at se folk an på og teste, inden man ansættelser endeligt. Det gi-

ver bedre grundlag for ansættelse. Det her med praktikanter har fundet stor udbredelse 

de seneste fem år, og hvorfor skulle det ikke kunne ske med den her uddannelse også” 

(Informant, Revision, økonomi og rådgivning). 

I SKAT ser man endvidere en fordel i, at de studerende kommer i praktik i private virk-

somheder, da det er kompetencer, som også er anvendelige i forhold til SKATs opgaver: 

”Praktik i en virksomhed kunne være en fordel, så kandidaterne ved, hvilke opfattelser 

og tankesæt der præger virksomhederne. Det kan give en bedre virksomhedsforståelse” 

(Informant, SKAT). 

I revisionsbranchen er der forskel mellem SMV’erne og de store revisionsvirksomheder 

med hensyn til, hvor villige de er til at tage praktikanter. De store revisionsvirksomheder 

vurderer, at de næppe vil være tilbøjelige til at tage professionsbachelorstuderende i 

praktik på grund af opgavernes kompleksitet. Set fra virksomhedens perspektiv betyder 

det, at der skal afsættes forholdsvis mange oplæringsressourcer, for at praktikanter kan 

bidrage til opgaverne, så det skaber merværdi. Ligeledes skal der afsættes flere ressour-

cer til løbende at sikre kvaliteten i opgaveløsningen.  

De store revisorer har i de senere år oplevet en øget konkurrenceintensitet i markedet, 

som har medført et øget pres på pris som konkurrenceparameter. Der har været afskedi-

gelser i branchen, og flere virksomheder har gennemført LEAN-processer for at øge ef-

fektivisering og værdiskabelsen. Dette er ikke alene et dansk fænomen, men ses også i 

andre lande i EU. Denne udvikling kan forklare, hvorfor de store revisionsvirksomheder 

er mere skeptiske over for en ny uddannelse, da de har fokus på at reducere risici som et 

redskab i omkostningsstyring. Rekruttering af en ny kvalifikationsprofil kan i den sam-

menhæng ses som en øget risiko, såfremt virksomheden ikke har rekrutteringsproblemer 

og ikke oplever, at der er et generelt mismatch mellem udbud og efterspørgsel. Et andet 

forhold, som gør sig gældende, er, at de ressourcer, der skal afsættes til oplæring og 

kvalitetssikring af virksomheden, vil udgøre ”ikke-produktiv tid”, hvilket er i modstrid 

med det nuværende fokus på lønsomhed.  

Såfremt professionsbachelorer inden for skat skal udgøre en attraktiv og potentiel ar-

bejdskraft for de store revisionsvirksomheder, og hvor man også er villig til at tage stu-

derende i praktik, bør man overveje mulighederne for, hvorvidt praktikforløbet kan orga-

niseres fleksibelt med hensyn til, hvornår i uddannelsen det ligger, og hvornår på året 

praktikken er placeret, så der er en vis branchefleksibilitet og virksomhedsfleksibilitet, 

som det kendes fra de erhvervsfaglige uddannelser. Ligeledes kan man gennem samar-

bejde om udviklingen af brancherettet case-baseret undervisningsmateriale – f.eks. i 

valgfag og som grundlag for forberedelse af praktikken – være med til at kvalificere de 

studerende, inden de kommer i praktik. Endelig kan professionshøjskolerne også over-

veje mulighederne for, at lektorer og andre undervisere med ekspertise inden for de for-

skellige brancher – især i de første dele af praktikperioden – i et vist omfang stå til rådig-

hed for praktikvirksomheden og for den studerende. Det vil kunne kvalificere koblingen 
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mellem teori og praktik, og det vil også understøtte den løbende fag-faglige opkvalifice-

ring af undervierne, som er helt central for et professionsområde, som udvikler sig så 

hurtigt som skatteområdet.  

Omvendt ser informanterne fra de små og mellemstore revisions- og rådgivningsvirksom-

heder et potentiale i at tage praktikanter fra en professionsbachelor i skat. En af årsa-

gerne er, at opgaverne har en mindre specialiseret og bredere karakter, og at de også 

ser brugen af praktikanter som en mulig rekrutteringskanal. Imidlertid kan man også 

som beskrevet ovenfor – f.eks. gennem samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og 

virksomheder – kvalificere de studerende yderligere, inden de kommer i praktik. 

Inden for advokatbranchen er der en åbning over for at tage professionsbachelorstude-

rende i praktik for at se, hvad de kan, og for at se om professionsbachelorer udgør et 

rekrutteringspotentiale i fremtiden. Den skepsis, der kommer til udtryk indirekte i advo-

katbranchen, skyldes givetvis også, at de ikke har kendskab til den endelige kvalifikati-

onsprofil. Usikkerheden med hensyn til interessen for en ny kvalifikationsprofil i advokat-

branchen kommer til udtryk i følgende udsagn: 

”Det vil i første omgang godt kunne lade sig gøre (at tage en studerende i praktik, red.) 

for at se, hvad sådan en kandidat kan, og for at vurdere, om det er kandidater, vi også 

fremadrettet kan ansætte” (Informant, Advokatbranchen). 

Der kan derfor også være praktikåbninger for de skattefaglige professionsbachelorer i ad-

vokatbranchen, men det kan ikke forventes, at branchen vil være de primære aftagere af 

praktikanter. 

Spørgsmålet, om hvor mange praktikanter det enkelte arbejdssted forventer at kunne 

tage på årsplan, er forbundet med en betydelig usikkerhed ifølge informanterne. Både 

fordi man ikke kender det faktiske indhold af uddannelsen, og da tidsperspektivet i for-

hold til, hvornår de første studerende kan komme i praktik, også rummer en usikker-

hedsfaktor. Det gør, at informanterne ikke har set sig i stand til at sætte tal på, der kan 

anses som endeligt forpligtende tilkendegivelser. Der tegner sig et billede af, at SKAT vil 

være den største enkelte aftager af praktikanter fra en professionsbacheloruddannelse i 

skat. Det hænger sammen med, at SKAT er den største virksomhed sammenlignet med 

de øvrige offentlige og private virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen. Nogle af-

delinger i SKAT tilkendegiver, at de med baggrund i deres allerede eksisterende praktik-

ordning vil være villige til at tage op til 10 praktikanter på årsbasis, hvis kandidaterne vi-

ser sig at kunne varetage afdelingens opgaver. Revisionsfirmaerne er også villige til at 

tage praktikanter, men der er typisk tale om et mindre antal praktikanter per virksomhed 

– ofte 1-2 praktikanter om året. I advokatbranchen er de i mindre grad villige til at tage 

praktikanter, men der kan være enkelte praktikåbninger nogle steder. 

Afslutningsvis er det værd at bemærke, at SKAT på nuværende tidspunkt oplever, at det 

kan være svært at få afsat alle deres praktikstillinger, da de fleste af SKATs praktikplad-

ser er placeret i Jylland. Det peger på, at såfremt det bliver besluttet, at uddannelsen 

skal udvikles, vil det være vigtigt at overveje, hvor i landet udbuddet placeres under 

hensyn til både volumen i udbud og den nødvendige faglighed på den uddannelsesinstitu-

tion, som tilbyder uddannelsen. Såfremt et udbud placeres på mere end en professions-

højskole, kan man også vælge, at nogle fag – f.eks. særlige specialefag – udbydes som 
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teknologiunderstøttet uddannelse for at sikre en høj faglighed kombineret med en lokal 

tilstedeværelse. 

 

Praktikkens varighed 

De fleste vurderer, at en praktikperiode på seks måneder vil være en passende varighed. 

Der vil være en naturlig oplæringsperiode, før de studerende er i stand til at sætte sig ind 

i arbejdspladsens specifikke rutiner, kvalitetsprocedurer mv, så de er i stand til mere selv-

stændigt og sammen med forskellige kolleger at løse opgaver og skabe værdi for arbejds-

pladsen: 

”Et halvt år ville være perfekt. Halvanden måned til at lære op, og så har vi fire en halv 

måned til at bruge dem” (Informant, SKAT). 

I revisionsbranchen er man også mest positiv over for et praktikforløb på seks måneder, 

men praktikken skal gerne tage hensyn til travle og ikke-travle perioder:  

”Seks måneder synes jeg er rigtig fornemt. Der er dog et problem med sæsonudsving i 

vores branche. Så det gør det også svært at vide, hvornår man skal have folk i praktik” 

(Informant, Revision, økonomi og rådgivning). 

Andre foreslår, at praktikken deles op i to forløb á tre måneder, så den studerende har 

mulighed for at komme i praktik flere steder eller sikre en nyttig vekselvirkning mellem 

teori og praksis:  

”Jeg kunne godt forestille mig en todelt praktik. Så der lå noget efter det første år og så 

efter 2,5 år. Det er rigtig vigtigt, at teori og praksis går hånd i hånd. De skal ikke kun blive 

teoretikere på uddannelsen” (Informant, SKAT). 

 

Praktikkens placering 

Informanterne peger næsten alle på, at praktikken bør placeres i den sidste del af uddan-

nelsen, da de studerende har brug for at have en solid faglig ballast, inden de skal ud og 

arbejde med skattefaglige opgaver i praksis. To interviewpersoner udtrykker det således: 

”De kompetencer, man skal bruge i praktikken, skal man have tilegnet sig. F.eks. at 

kunne læse en lovtekst og kunne noget generelt om spørgeteknik, da det er vigtige 

egenskaber at kunne mestre hos os” (Informant, SKAT). 

”De skal have så megen ballast, at de kan koble teori med praksis” (Informant, Revision, 

økonomi og regnskab). 

Set fra de studerendes perspektiv giver det også den enkelte studerende bedre forud-

sætninger for at skabe en egentlig kobling mellem teori og praksis, hvilket kvalificerer 

læringsudbyttet. En repræsentant fra SKAT tilkendegiver imidlertid fordelen ved at lægge 

praktikken i starten af uddannelsesforløbet, så teorien så hurtigt som muligt kobles på de 

praktiske problemstillinger, som præger det daglige arbejde: 
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”Jeg tror, at det kunne være godt at lægge det relativt tidligt, så man bliver opmærksom 

på, hvad der kræves ude i praksis” (Informant, SKAT). 

Med hensyn til praksisorienteringen som gennemgående for uddannelsen viser erfaringer, 

at de studerende ikke nødvendigvis behøver at komme i praktik tidligt i et uddannelses-

forløb for at kunne koble teori og praksis i uddannelsesforløbet. F.eks. kan case-baseret 

og simuleret undervisning – f.eks. med autentiske anonymiserede sagsmaterialer – under-

bygge dette. Det samme kan brugen af gæsteundervisere fra relevante virksomheder. 

Enkelte af informanterne udtrykker, at der er perioder på året, hvor det er mest hen-

sigtsmæssigt at placere praktikken: 

”Det er bedst for os i efteråret, der har vi mest tid” (Informant, Revision, økonomi og 

regnskab). 

Ligeledes tilkendegiver en repræsentant fra SKAT, hvordan det vil give god mening at tage 

praktikanter ind, så de kan supportere medarbejderne i den periode, hvor der er mest 

arbejde i forbindelse med borgernes selvangivelser. Det kan derfor være en god idé, at 

praktikperioderne i det omfang, det er muligt, tilrettelægges, så de tager hensyn til den 

periodemæssige arbejdsbelastning og travlhed, som de potentielle praktikantarvtagere er 

underlagt.  
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6. Behovet for en skattefaglig professionsbacheloruddannelse 

Som beskrevet tidligere i rapporten, så viser analysen, at der fra arbejdsmarkedets side – 

på tværs af brancher – er en efterspørgsel efter medarbejdere med skattefaglige kompe-

tencer på et kvalifikationsniveau svarende til en professionsbacheloruddannelse. Endvidere 

viser analysen, at en stor del af de medarbejdere, der har skattefaglige uddannelser på et 

kvalifikationsniveau, som i nogle henseender er sammenlignelig med en professionsbache-

loruddannelse – f.eks. skatterevisorer og skattefuldmægtige – i løbet af de kommende år 

vil blive pensioneret, og at der derfor kan opstå et kompetencevakuum.  

Omvendt viser analysen også, at der på nuværende tidspunkt eksisterer et bredt udbud af 

uddannelser med et vist skattefagligt indhold. Udbuddet er dog hovedsageligt lange vide-

regående uddannelser såsom f.eks. Cand. Merc. Jur., Cand. Merc. Aud. og Cand. Jur. Der 

eksisterer også uddannelser på et mellemlangt kvalifikationsniveau, men enten er uddan-

nelserne primært akademisk og teoretisk funderede såsom HA (jur)-skat, mens de mere 

praksisrettede uddannelser ikke har et tilstrækkelig dybt og bredt skattefagligt fokus i for-

hold til, hvad aftagerne efterspørger – f.eks. finansøkonomuddannelsen og professionsba-

cheloruddannelsen i offentlig administration. Afslutningsvis betoner undersøgelsens infor-

manter, at administrative medarbejdere på et kvalifikationsniveau svarende til en er-

hvervsuddannelse ikke har de fornødne skattefaglige kompetencer og metodiske/analyti-

ske kompetencer til at løse kerneopgaver i relation til fagområdet – særligt de mere kom-

plekse driftsopgaver – da de rutinemæssige dele af driften i stigende omfang bliver auto-

matiseret.  

Analysen peger på, at der er en begrundet fremtidig efterspørgsel efter en ny kvalifikati-

onsprofil inden for skatteområdet, som er praksisrettet, men teoretisk og metodisk funde-

ret, hvor kernefagligheden udgøres af skatteområdet og en række understøttende fag som 

økonomi, erhvervsret m.m., og hvor digitalisering bør indtænkes i selve kernefagligheden, 

både hvad angår viden, redskaber og metoder. 

Overordnet set viser data tre overordnede perspektiver på, hvorvidt det nuværende ud-

dannelsesudbud dækker det nuværende og fremtidige kompetencebehov: 

 Det nuværende uddannelsesudbud dækker det nuværende og fremtidige kompe-

tencebehov. Det skyldes særligt, at de i deres virksomhed har en specialiserings-

grad, som de ikke vurderer modsvarer et professionsbachelorniveau. Nogle af virk-

somhederne i denne gruppe udtrykker dog samtidig, at meget vil afhænge af, hvor-

dan den specifikke profil bliver udformet. 

 Det nuværende uddannelsesudbud dækker ikke det nuværende og fremtidige kom-

petencebehov. 

 Ingen nuværende rekrutteringsproblemer, men en ny uddannelse vil skabe bedre 

grundlag for rekruttering af medarbejdere. Både da den vil udgøre et relevant sup-

plement til det nuværende uddannelsesudbud som følge af et kompetencemæssigt 

match, og i lyset af at virksomhederne forventer en meget stor medarbejderafgang 

i de kommende år pga. pensionering af medarbejdere, som har profiler, der kvali-

fikationsmæssigt er sammenlignelige med en professionsbachelor i skat. Derudover 

skal de manglende rekrutteringsudfordringer ses i lyset af den nuværende relativt 

høje ledighed blandt nyuddannede akademikere inden for mange fagområder. 
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Nuværende uddannelsesudbud dækker kompetencebehov 

På den ene side er der en gruppe informanter, der vurderer, at de ikke har rekrutterings-

problemer, og at det nuværende uddannelsesudbud dækker tilstrækkeligt. Synspunktet er 

primært repræsenteret i de store og specialiserede revisionshuse samt i advokatbranchen 

og blandt enkelte repræsentanter fra SKAT. Informanterne begrunder deres vurdering 

med, at de har en specialiseringsgrad, som de ikke vurderer modsvarer et professionsba-

chelorniveau. Til deres kompetencebehov oplever de ikke de store rekrutteringsproblemer, 

da der eksisterer et stort udbud af akademiske uddannelser, som matcher de kompetencer, 

de efterspørger. En leder i et større rådgivningsfirma udtaler således: 

”Vi vil hellere have personer med en lang videregående uddannelse. Også selvom de andre 

har haft noget praktik. (..) Vi har faktisk mere behov for deres teori. Og mange af kandi-

daterne har også haft studiejob”. 

(…) 

”Vi søger meget nogle generelle kompetencer hos en nyuddannet. Det gør ikke noget, at 

vores nybagte jurist kun kan nogle få ting inden for området, når vi ansætter vedkom-

mende” (Informant, Revision, økonomi og rådgivning). 

Ofte rekrutteres dimittender med lange videregående uddannelser på baggrund af deres 

generelle akademiske kompetencer uden nødvendigvis at have den fornødne skattefaglige 

viden, da den skattefaglige viden udbygges efterfølgende via formel eller uformel uddan-

nelse. 

I forhold til ovennævnte udsagn bør det påpeges, at der pt. inden for en række akademiske 

uddannelser inklusive merkantile og samfundsvidenskabelige uddannelser er et mismatch 

mellem udbud og efterspørgsel. Derfor vil de store og specialiserede virksomheder typisk 

ikke have rekrutteringsproblemer, fordi de kan tilbyde attraktive udviklings- og karriere-

veje. Samtidig udtrykker nogle af virksomhederne, at det kan være svært at vurdere mer-

værdien og potentielle substitutionsmuligheder på en profil, som måske er på tegnebræt-

tet, og hvor indholdet ikke ligger færdigt beskrevet. Det kommer til udtryk i forhold til bl.a. 

advokatbranchen, hvor en informant på spørgsmålet om, hvorvidt de er interesserede i at 

tage praktikanter, svarer: 

”Det vil i første omgang godt kunne lade sig gøre for at se, hvad sådan en kandidat kan, 

og for at vurdere, om det er kandidater, vi også fremadrettet kan ansætte” (Informant, 

Advokatbranchen). 

Alle brancher er i større eller mindre omfang konkurrenceudsatte og har derfor fokus på 

lønsomhed. Såfremt en professionsbachelor formår at skabe værditilvækst – eksempelvis 

allerede i løbet af praktikken – til en lavere lønsum end den akademiske medarbejdere får, 

så er der en mulighed for, at også de mere specialiserede virksomheder inden for viden-

service vil erstatte nogle af de akademiske medarbejdere med professionsbachelorer ved 

nyansættelser. I den specialiserede skatte- og videnrådgivning er der dog tale om et ar-

bejdsmarked, der skal udvikles – eksempelvis ved at virksomhederne får lejlighed til at 

afprøve professionsbachelorernes kompetencer som praktikanter. 
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Nuværende uddannelsesudbud dækker ikke kompetencebehov 

Analysen viser, at det nuværende uddannelsesudbud på en række områder ikke matcher 

arbejdsmarkedets nuværende kompetencebehov. Flere af undersøgelsens informanter 

vurderer, at det nuværende uddannelsesudbud af forskellige årsager ikke er tilstrækkeligt, 

og derfor støtter de etableringen af en skattefaglig professionsbacheloruddannelse: 

”Jeg er tilhænger af en basisuddannelse i skat” (Informant, SKAT). 

Særligt vurderer informanterne, at der mangler en uddannelse målrettet skat på et anven-

delsesorienteret niveau, som tager udgangspunkt i skattefaglig, og skatterelateret fagteori 

som f.eks. skattejura, men som er praksisorienteret i måden, hvorpå fagteori formidles i 

undervisningen. Det udtrykker en repræsentant fra revisionsbranchen: 

”Jeg frygter, at vi kommer til at mangle den praktiske vinkel, og at det bliver for teoretisk. 

Vi har ikke rigtig et uddannelsestilbud til dem, der godt vil arbejde med den praktiske del 

af spektret og skatteret. Der kommer flere og flere, der dyrker den juridiske del. Nogle af 

de her praktiske discipliner inden for skat – som f.eks. revisionsdelen – er ved at forsvinde. 

Vi uddanner mere og mere folk til den teoretiske del af faget” (Informant, Revision, øko-

nomi og rådgivning). 

Informanten uddyber, at problemet er særligt stort i et fremtidigt perspektiv: 

”Indtil nu har jeg ikke haft en udfordring (med at rekruttere medarbejdere, red.). Men mit 

ansøgerfelt bliver ældre og ældre. Jeg ved det ikke, men jeg tror det bliver et problem. Vi 

kommer til at mangle folk, der har siddet med den praktiske del af skattefaget. Vi kommer 

til at mangle dem, der har siddet med den håndværksmæssige side af sagen og den prak-

tiske vinkel” (Informant, Revision, økonomi og rådgivning). 

Flere af informanterne understreger, at den skattefaglige profil på et mellemlangt kvalifi-

kationsniveau svarende til en professionsbachelor mangler i det ordinære uddannelsessy-

stem, da de nuværende skattefaglige uddannelser primært består af lange videregående 

uddannelse, som er teoribaserede. Det udtrykker en medarbejder fra SKAT således med 

reference til pensioneringen af de nuværende skatterevisorer: 

”Jeg tror, at udbuddet af det her mellemniveau forsvinder i fremtiden. Ikke behovet” (In-

formant, SKAT). 

Informanterne er opmærksomme på, at der findes en række akademiske uddannelser med 

skattefagligt indhold, og undersøgelsen viser, at flere af arbejdsgiverne forventer at re-

kruttere akademikere til de mere driftsorienterede sagsbehandleropgaver i fremtiden. Pro-

blemet ved det er ifølge informanterne, at akademikernes metodiske og processuelle kom-

petencer sjældent udnyttes ordentligt i denne type stillinger, og at de samtidig ikke har 

den brede og anvendelsesorienterede skattefaglighed, der er nødvendig for at løse opgaver 

i denne type stillinger. Adspurgt, om hvorvidt det nuværende uddannelsesudbud er dæk-

kende, svarer en informant fra SKAT: 

”Vi mangler noget her. Sådan som det er nu. Så er der akademikere, og det er at skyde 

lidt over målet. Det er typisk ikke attraktivt for akademikere at komme i et call center, og 
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deres metodelære er ikke relevant her, så vores udbytte af deres kompetencer er begræn-

set. (…) Udbuddet matcher ikke ret godt. Vi har kun akademiske uddannelser. De passer 

ikke ret godt. Det er lidt et overkill, og vi er heller ikke attraktive for dem. Vi prøver at 

fiske nogle fra pengeinstitutterne og så satse på kontorassistenter. Der er et stykke vej, 

før de matcher det, vi har på nuværende tidspunkt. Vi har ikke ret gode muligheder her” 

(Informant, SKAT). 

Ud over at matchet mellem akademikeres kompetencer og de efterspurgte kompetencer 

ikke er optimalt, så understreger ovenstående citat, at job med hovedvægten på driftsori-

enteret sagsbehandling sjældent er attraktive for akademikere. På grund af den store aka-

demikerledighed bliver stadigt flere akademikere ansat i opgaver, som ikke modsvarer 

deres kvalifikationsniveau. Derfor vil job, som primært har deres base i driften, meget ofte 

blive brugt som et springbræt til et nyt job, så snart der er en mulighed for et job, som de 

nyuddannede akademikere vurderer bedre matcher deres kvalifikationer og rummer ud-

viklingsmuligheder. Det er dyrt for virksomhederne, og det er dyrt for samfundet. Dette 

synspunkt deles af flere af undersøgelsens informanter. Det skaber en yderligere kompe-

tenceudfordring på et fagfelt og særligt i en organisation som SKAT, hvor netop praktisk 

indsigt og kompetencer oparbejdet over en længere periode er centrale for at kunne løse 

opgaverne tilfredsstillende.  

Enkelte af informanterne vurderer herudover, at udbuddet af uddannelser i det ordinære 

uddannelsessystem målrettet det skattefaglige område helt mangler. Det gælder det indi-

rekte skatteområde – særligt moms- og afgiftsområdet. Derudover mangler det brede 

skattefaglige fokus ifølge flere af informanterne, da skat ofte kun er en mindre del af ud-

dannelserne. De nuværende uddannelser giver således ikke den fulde indføring i skattesy-

stemet og en forståelse af sammenhængene på området, som er afgørende for høj kvalitet 

i opgaveløsningen og evnen til at arbejde effektivt og problemløsende: 

”Vi kan se, at der er færre steder, hvor man får den rene viden inden for skat. Vi har svært 

ved at se, hvor vi får kandidater med en stor skatteviden og -interesse, som vil gå langt 

for at tilegne sig viden. Det er udfordringen, hvad angår rekrutteringen af rådgivere” (In-

formant, Revision, økonomi og rådgivning). 

En informant fra SKAT underbygger det nuværende uddannelsesudbuds manglende skat-

tefaglige fokus: 

”Jeg kan se, at der kommer til at mangle medarbejdere, der har en grundlæggende skat-

teforståelse. Det er fortsat muligt at rekruttere medarbejdere til jura og IT, men der mang-

ler nogle, som kender kerneforretningen – nemlig det skattefaglige og skattevirksomhe-

den. (…) Jeg synes, at vi mangler en uddannelse, der retter sig mod skatte- og afgiftsom-

rådet. Vi ansætter nogle, som har en god faglig grunduddannelse – jurister, 

Cand.Merc.Jur’er, Scient.Pol.’er, men vi bruger jo rigtig meget intern oplæring og nabo-

træning. Det bruger vi næsten det første år med. De starter derfor lidt fra scratch, når de 

starter, idet de ikke i forvejen har nogen skatteballast” (Informant, SKAT). 

Som konsekvens af det manglende skattefaglige fokus i det nuværende ordinære uddan-

nelsessystem er flere arbejdsgivere nødt til at afsætte mange ressourcer til oplæring af 

dimittender med eksempelvis akademisk eller finansøkonomisk baggrund. Enten via formel 

efter- og videreuddannelse – særligt diplom- og masteruddannelsen i skat – eller via ufor-

mel oplæring i form af f.eks. interne kurser. Det manglende match har konsekvenser ikke 
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alene for produktiviteten, men også for kvaliteten i opgaveløsningen, idet der også skal 

sættes langt flere ressourcer ind for at kvalitetssikre opgaveløsningen for medarbejdere, 

som kommer uden den kernefaglige viden og praksisorientering. 

Herudover viser en række studier, som Teknologisk Institut tidligere har gennemført, at 

der i fremtiden vil opstå behov for kompetencer inden for datahåndtering og datadreven 

analyse og -udvikling. Særligt denne viden og forståelse for IT-systemer og deres mulig-

heder i en kombination med skatte- og revionsfaglighed adresseres ikke i det nuværende 

uddannelsessystem. Derfor kan en skattefaglig professionsbacheloruddannelse, der kobler 

til IT-viden og –kompetencer, give unikke kompetencer til at løse det stigende antal opga-

ver, der ligger i spændingsfeltet mellem digitalisering og automatisering på den ene side 

og skatteforvaltning, rådgivning og udvikling på den anden side. 

 

Ingen nuværende rekrutteringsproblemer, men en ny uddannelse 
skaber større kompetencematch og bedre grundlag for rekruttering 

af medarbejdere 

Størstedelen af undersøgelsens interviewpersoner oplever ikke direkte rekrutteringspro-

blemer på nuværende tidspunkt. Det skyldes bl.a., at de anvender de forskellige substitu-

tionsmuligheder, som pt. er muligt på grund af karakteren af arbejdsmarkedet – herunder 

især udbuddet af nyuddannede akademikere, der i mange tilfælde også kan ansættes med 

forskellige former for løntilskud.  

”Hvis den kommer (professionsbacheloruddannelsen i skat, red.), skal den nok blive brugt 

fornuftigt. Men det er ikke fordi, vi ikke har noget alternativ i dag” (Informant, SKAT). 

På grund af den relative høje akademikerledighed er der pt. et stort udbud af lange vide-

regående nyuddannede kandidater. Men særligt de nyuddannede kandidaters forventnin-

ger til arbejdsmarkedet betyder i mange tilfælde, at de driftsorienterede stillinger bliver 

brugt som springbræt til andre stillinger, der i højere grad er i overensstemmelse med 

deres forventninger til et job. Det koster dyrt for offentlige organisationer og virksomheder 

og er ud fra et samfundsmæssigt perspektiv ikke hensigtsmæssigt. 

Derfor relaterer behovet for en skattefaglig kompetenceprofil sig i højere grad til kvaliteten 

i matchet, med alt hvad det implicerer i forhold til produktivitet, kvalitet i opgaveløsningen 

og jobtilfredshed, snarere end til et kvantitativt behov for dimittender. Flere af informan-

terne ser da også eventuel uddannelse som et væsentligt supplement til det nuværende 

uddannelsesudbud grundet praksisorienteringen og den skattefaglige bredde: 

”Jeg synes det (uddannelsesudbuddet, red.) ser fint ud. Den (professionsbacheloruddan-

nelsen i skat, red.) er et udmærket supplement til det, der er i forvejen. Men vi vil ikke gå 

nedenom og hjem, hvis ikke den kommer. Men den er særdeles relevant for en virksomhed 

som vores. Til SKATs niveau 4 findes der andre uddannelser i det normale uddannelsessy-

stem. Og der findes akademiuddannelser og diplomuddannelser, hvor vi kan finde efter-

uddannelse til niveau 4. Men det er klart, at den her uddannelse i højere grad vil sidde lige 

i øjet nogle steder” (Informant, SKAT). 
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Undersøgelsen og ovenstående citat tyder på, at en professionsbacheloruddannelse i skat 

i højere grad vil være tilpasset de kompetencebehov, som ligger i de driftsorienterede 

stillinger, der ikke er præget af dybt specialiserede problemkomplekser. Omvendt vil skat-

tefagligt uddannede, der har den brede kernefaglighed i meget komplekse opgaver, kunne 

være brobygger mellem de dybt specialiserede fagprofiler, som gør, at et team af specia-

lister kan arbejde løsningsorienteret. Netop kvaliteten af matchet er afgørende. Det kan 

fremme kvalitet og produktivitet i opgaveløsningen, og det kan også medvirke til, at efter-

uddannelse kan målrettes meget mere effektivt, end tilfældet er i dag, hvor hele medar-

bejdergrupper er nødt til at blive efteruddannet. En professionsbacheloruddannelse med 

en bred skattefaglig fundering vil derfor i denne type stillinger med overvejende sandsyn-

lighed give arbejdsgiverne bedre mulighed for at løse arbejdsopgaverne fra day one. 

Der er også en gruppe af informanter, der ikke oplever rekrutteringsproblemer ved ansæt-

telse, men som alligevel vurderer, at de har et behov for at give de nyansatte skattefaglig 

opkvalificering. Flere arbejdsgivere beskriver således, at de på nuværende tidspunkt mod-

tager ansøgninger fra et bredt felt af kandidater med en eller anden grad af skattefaglige 

kompetencer, når de annoncerer efter medarbejdere. Omvendt fortæller flere af informan-

terne, at på trods af at der et bredt kvalificeret ansøgerfelt, så har flere af de nyansatte 

brug for supplerende skattefaglig uddannelse eller oplæring for at kunne løse de arbejds-

opgaver, som de ansættes til. Og det koster på produktiviteten. Eksempelvis nævnes det 

flere gange, at f.eks. finansøkonomer og personer fra de akademiske uddannelser har en 

god talforståelse eller metodisk ballast, men at de sjældent har den fornødne skattefaglige 

indsigt. Herudover er det værd at bemærke, at mange organisationer og virksomheder i 

den offentlige og private sektor har været igennem omfattende LEAN-processer. Det gør 

det svært for virksomhederne at afsætte kvalificerede interne ressourcer til oplæringen. 

Det kan gå ud over kvaliteten af oplæringen i jobbet, hvilket vil have konsekvens for kva-

liteten i opgaveløsningen hos de nye medarbejdere. Herudover kan det være direkte for-

dyrerene grundet behovet for ekstra kontrolforanstaltninger. 

Analysen viser således, at på trods af at organisationerne har et stort ansøgerfelt at vælge 

imellem, så oplever de ikke, at dimittenderne fra de nuværende uddannelser har den nød-

vendige skattefaglige viden. Selvom informanterne ikke direkte oplever rekrutteringspro-

blemer, så tyder data alligevel på, at der er et kompetencemismatch på skatteområdet. En 

informant udtrykker indirekte dette forhold ved at understrege, at de har tilpasset sig det 

nuværende uddannelsesudbud: 

”Jeg tror, vi har vænnet os lidt til det udbud, der er. Vi har indrettet lidt os efter vilkårene. 

Vi lægger ekstra uddannelse på, når de kommer ind. Det fungerer fint, men det tager tid” 

(Informant, SKAT). 

På trods af at flere af interviewpersonerne ikke direkte oplever et behov for en ny skatte-

faglig uddannelse, så vurderer størstedelen, at der er et mismatch. Konsekvensen er bl.a., 

at de må afsætte ekstra ressourcer i form af intern opkvalificering og formel efteruddan-

nelse, og det vil alt andet lige påvirke de ressourcer, der er til rådighed i driften. Største-

delen af informanterne vurderer derfor, at dimittender med en professionsbacheloruddan-

nelse i skat vil være interessante og relevante for deres organisation.  
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Behovet for skattefaglige kompetencer på et mellemlangt kvalifikationsniveau på 

mellemlangt sigt  

På tværs af den offentlige og private sektor udtrykker flere af de interviewpersoner, der 

på nuværende tidspunkt ikke oplever rekrutteringsproblemer, at de frygter, at de på sigt 

vil opleve et kompetencegab på et mellemlangt kvalifikationsniveau, når de nuværende 

skatterevisorer går på pension. I et fem- til tiårigt perspektiv er der således tegn på, at 

gabet mellem efterspørgslen efter praksisrettede skattefaglige kompetencer og udbuddet 

af denne type kompetencer vil vokse. 

Undersøgelsen viser også, at arbejdsgiverne på tværs af den offentlige og private sektor 

påskønner diversiteten i uddannelsesudbuddet – fagligt såvel som kvalifikationsmæssigt. 

Informanterne understreger, at forskelligheden af medarbejdere giver de bedste mulighe-

der for at løse arbejdsopgaverne. Forskelligheden betyder også, at der er behov for at 

ansætte personer, der ikke er akademikere, men som derimod har en teoretisk funderet 

praksisorientering. Det kan øge behovet for en skattefaglig uddannelse på et mellemlangt 

kvalifikationsniveau, da størstedelen af de skattefaglige uddannelser på nuværende tids-

punkt er lange videregående uddannelser. 

Afslutningsvis foreslår et par af undersøgelsens informanter, at man kan imødekomme det 

anvendelsesorienterede skattefaglige kompetencebehov ved at styrke mulighederne for 

skattefaglige specialiseringer på de korte og mellemlange videregående uddannelser. Det 

kunne eksempelvis ske ved at udbygge skattespecialiseringen på professionsbachelorud-

dannelsen i offentlig administration. Det virker dog svært at inkorporere et omfattende 

skattemæssigt, revisionsfagligt og økonomisk fokus kombineret med IT-forståelsen i en 

eksisterende uddannelse, uden at den nuværende uddannelses faglige indhold udvandes 

på grund af curriculum-trængsel. 

Som ovenstående viser, så betragter en stor del af informanterne, på trods af at de ikke 

oplever direkte rekrutteringsproblemer for nuværende – bl.a. grundet ledigheden blandt 

nyuddannede akademikere – at en professionsbacheloruddannelse i skat vil være et godt 

supplement til det nuværende uddannelsesudbud. Det identificerede skattefaglige kompe-

tencemismatch understøtter dette. 

 

  



Teknologisk Institut 

 

47 

7. Konklusion 

Undersøgelsen viser, at der både nu og i fremtiden er en stor efterspørgsel på skattefaglige 

kompetencer. Både på et højt kvalifikationsniveau til stillinger præget af høj opgavekom-

pleksitet og et behov for dyb specialiseret skattefaglig viden samt på et mellemlangt kva-

lifikationsniveau svarende til en professionsbachelor i skat. Sidstnævnte kvalifikationsprofil 

vil både være relevant til de driftsprægede arbejdsopgaver, men også til en række udvik-

lingsopgaver, hvor der er behov for bred skattefaglig og driftsfunderet viden.  

Efterspørgslen på kompetencer svarende til et mellemlangt kvalifikationsniveau er særligt 

stor i SKAT og i den offentlige sektor, men også i små, mellemstore og ikke-specialiserede 

virksomheder i revisions- og rådgivningsbranchen og til dels også i private virksomheders 

økonomi- eller skatteafdelinger. Alt efter estimeringsmetode er arbejdsmarkedet for skat-

tefagligt uddannede på et mellemlangt kvalifikationsniveau svarende til en professionsba-

chelor på nuværende tidspunkt mellem ca. 3.000 og (langt) over 10.000 personer, alt efter 

hvor bredt dimittenderne ansættes. Endvidere er det vigtigt at påpege, at omkring 2000 

af medarbejderne på dette kvalifikationsniveau forlader arbejdsmarkedet over en kom-

mende 10-årig periode, og at arbejdsmarkedet ikke forventes at være præget af negativ 

jobvækst, da det primært er job på et lavere kvalifikationsniveau, der automatiseres. 

Analysen viser endvidere, at mange aftagere af skattefaglige dimittender oplever, at der 

et bredt udbud af uddannelser, og at de på nuværende tidspunkt ikke direkte har rekrut-

teringsproblemer. Ikke desto mindre giver mange af de interviewede virksomheder udtryk 

for et udpræget kompetencemismatch. Det koster dyrt i indslusning – ikke mindst når der 

er tale om praksisnær opkvalificering, hvor det er nødvendigt at afsætte en kvalificeret og 

erfaren medarbejder. Herudover løser arbejdsgiverne det kompetencemæssige mismatch 

ved at supplere de eksisterende uddannelser med formel efter- og videreuddannelse eller 

via interne kurser og anden uformel uddannelse. Ud over at mismatchet er dyrt for virk-

somhederne, så er det også dyrt på et samfundsøkonomisk niveau. Endvidere viser ana-

lysen, at flere af aftagerne frygter, at de kommer til at mangle en kompetenceprofil, som 

modsvarer de nuværende skattefuldmægtige og skatterevisorer, men med en større vægt 

på digitalisering. Uddannelserne udbydes ikke længere, og størstedelen med disse uddan-

nelser forventes at gå på pension inden for de næste 10 år. Derfor udviser aftagerne stor 

interesse for eventuelle dimittender med en skattefaglig professionsbachelor. 

De fleste af undersøgelsens informanter er interesserede i at ansætte en person med en 

skattefaglig professionsbacheloruddannelse. Størstedelen af informanterne vurderer, at 

uddannelsen vil være et relevant og væsentligt supplement til det nuværende uddannel-

sesudbud. En stor del af aftagerne vurderer sågar, at der decideret mangler en praksisori-

enteret uddannelse med et bredt skattefagligt fokus på et mellemlangt kvalifikationsniveau 

svarende til det, som tidligere blev udbudt via skatterevisoruddannelsen. Blandt største-

delen af undersøgelsens informanter er der derfor stor interesse for en kompetenceprofil, 

der har en dyb og bred teoretisk skattefaglig viden i kombination med en praksisorientering 

svarende til det, som kendes fra en professionsbacheloruddannelse. 

Størstedelen af de interviewede aftagere er også interesserede i at tage eventuelle profes-

sionsbachelorstuderende i praktik. Praktikmulighederne ser umiddelbart ud til at være 

størst hos offentlige myndigheder som SKAT og i de små og mellemstore virksomheder i 

revisions- og rådgivningsbranchen.  
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Overordnet viser analysen, at en skattefaglig professionsbacheloruddannelse vil være et 

godt supplement til det eksisterende uddannelsesudbud i det ordinære system. På trods af 

at der er et bredt udbud af uddannelser med et skattefagligt indhold, så er størstedelen 

enten for teoretisk funderet og målrettet den komplekse sagsbehandling såsom f.eks. ju-

rauddannelsen eller Cand.Merc.Aud.-uddannelsen, eller også mangler uddannelserne det 

fornødne skattefaglige fokus – f.eks. finansøkonomuddannelsen eller professionsbachelor-

uddannelsen i offentlig administration.  

En eventuel professionsbacheloruddannelse i skat skal dog ikke kun have et skattefagligt 

og juridisk fokus, men skal også inddrage fagområder som revision, bogholderi og er-

hvervsøkonomi. Herudover bør uddannelsen også have en dyb og integreret skattefaglig 

IT-systemforståelse og viden om samt indsigt i, hvordan man fremadrettet i stadigt større 

omfang kan udnytte både strukturerede og ikke-strukturerede data til at øge kvaliteten i 

opgaveløsningen. Det giver dimittenderne mulighed for at løse det stigende omfang af 

opgaver, der ligger i spændingsfeltet mellem digitalisering og automatisering på den ene 

side og skatteforvaltning, vejledning, rådgivning og udvikling på den anden side, hvilket 

øger uddannelsens relevans for både det offentlige og det private arbejdsmarked. Samtidig 

er det værd at understrege, at bl.a. som konsekvens af udviklingen i de digitale systemer 

så smelter driftsopgaver og kunde-/borgervejledning og rådgivning i et vist omfang sam-

men. Derfor er det også væsentligt, at uddannelsen i sin pædagogiske tilrettelæggelse 

tager sigte på, at professionsbacheloren i skat i praksis får erfaring med kunderettet vej-

ledning og rådgivning. 

Afslutningsvis understreger informanterne, at en eventuel professionsbacheloruddannelse 

i skat bør give mulighed for videreuddannelse på kandidat- og masterniveau. Holdningen 

er repræsenteret både i den offentlige og i den private sektor, men er særligt tydelig i 

revisionsbranchen.  
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