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Endnu et nyt initiativ har set 
dagens lys til uddannelse af 
fremtidens ledere i Det Blå 
Danmark. Endnu en sektor-
specifik efteruddannelse er 
en realitet rettet mod helt 
øverste hylde. Der er tale om 
en ’blå’ bestyrelsesuddan-
nelse, udviklet af CBS Besty-
relsesuddannelserne i sam-
arbejde med CBS The Blue 
EMBA Alumni Association. 
Den Danske Maritime Fond 
har netop givet en økono-
misk håndsrækning til etab-
lering af uddannelsen. Vi 
ved allerede, at man på CBS 
er dygtige til at skabe inte-
resse for shipping og mari-
tim industri lige fra entry le-
vel, hvor shipping bachelo-
ren - eller mere formelt BSc 
in International Shipping 
and Trade - har eksisteret si-
den 2014, og videre til kan-
didatniveau, hvor man tilby-
der maritime enkeltfag. 
Endnu længere tilbage i 
2001 etableredes The Blue 
EMBA med sigtet at dygtig-
gøre fremtidens ledere af 
Det Blå Danmark. Shipping 
bacheloren har vi senest 
støtte med en større bevil-
ling i 2020 med henblik på 
at skabe endnu mere gro-
bund for at tiltrække unge til 
vores sektor. For CBS Blue 
EMBA har vi gennem årene 
været de glade givere af over 
50 legater til talenter i Det 
Blå Danmark. 

Går forrest
CBS-folkene går nu igen for-

rest med at skabe en bran-
chespecifik bestyrelsesud-
dannelse. En uddannelse, 
der står på skuldrene af det 
gode brand, som CBS Execu-
tive Fonden allerede har 
etableret med CBS Bestyrel-
sesuddannelserne. Ambitio-
nerne er - som altid – høje, 
og fakultetet fyldt med både 

professorer og ledere fra 
branchen.

Den nye bestyrelsesud-
dannelse sigter mod at give 
deltagere en dybdegående 
viden om erhvervsmiljøet 
under konstant forandring i 
den maritime sektor og skal 
udstyre deltagerne med den 
viden, de færdigheder og 
værktøjer, der skærper deres 
kompetencer indenfor be-
styrelsesledelse. Målgrup-
pen er bestyrelsesmedlem-
mer, C-suite ledere samt eje-
re, der varetager selskabets 
interesser, dvs.  både nuvæ-
rende og kommende besty-

relsesmedlemmer i den dan-
ske maritime sektor. 

Tre kategorier
Man forventer, at deltagere 
typisk falder i tre kategorier: 
1) Nuværende bestyrelses-
medlemmer med bestyrel-
sesposter i den maritime 
sektor og/eller andre nært 
beslægtede sektorer, 2) 
Kommende bestyrelsesmed-
lemmer, der ønsker at starte 
en bestyrelseskarriere ofte 
som supplement til deres le-
delseskarriere, og 3) Direk-
tionsmedlemmer og fagspe-
cialister, der ikke nødven-

digvis ønsker en bestyrelses-
karriere, men ønsker besty-
relsesperspektivet, så de kan 
øge samspillet, værdiskabel-
sen og relationen med egen 
bestyrelse i et maritimt glo-
balt perspektiv. 

Endnu en kanal  
Idefolkene bag initiativet 
har opnået stor tilkendegi-
velse fra den maritime bran-
che v. organisationerne 
Danske Rederier, Danske 
Maritime og MARLOG, lige-
som man har været ude i 
marken og opnå verbal støt-
te til initiativet blandt rede-

rier og maritime virksomhe-
der. Det er netop baggrun-
den for, at vi som fond nu 
har valgt at støtte projektet, 
idet vi tror, at der både er in-
teresse og behov for dette 
tilbud til virksomhedernes 
ledere og bestyrelsesmed-
lemmer. Herudover vurde-
rer vi det som endnu en ka-
nal, udover MBA, til at ud-
danne ledertalenter i ship-
ping og maritim industri.

Videreudvikling
Vi er glade for endnu en gang 
at kunne bidrage til videre-
udvikling af maritime ud-
dannelser, og dermed un-
derstøtte life long learning i 
Det Blå Danmark. Særligt 
sidste år var vi aktive med 
donationer til bl.a. etable-
ring af professionsbachelo-
ren i skibsteknik hos MAR-
TEC. Aarhus Universitet fik 
også midler til etablering af 
kursus i skibsteknik for ma-
skiningeniører, ligesom DTU 
fik en håndsrækning til at 
udvikle og gennemføre ud-
dannelsesaktiviteter i forbin-
delse med design- og bygge-
processen af det nye forsk-
ningsskib DANA V. Herud-
over fik UngHolbæk en bevil-
ling til et pilotprojekt med 
etablering af et maritim 10. 
klasses forløb. Fra Fondens 
side spænder vi således vidt 
indenfor maritim livstidslæ-
ring. Det er nødvendigt hele 
tiden at udvikle nye uddan-
nelsestilbud, så Det Blå Dan-
mark forbliver i toppen af 
den globale maritime kon-
kurrence. For den nye ’blå’ 
bestyrelsesuddannelses ved-
kommende er man klar til 
første hold i december 2022, 
og vi glæder os til at følge 
med i udviklingen af pro-
grammet og ikke mindst ef-
terspørgslen efter det. 

DERFOR er der brug for en 
ny uddannelse til fremtidens 
maritime ledere 
Der er talrige akademiske shippinguddannelser i Danmark. Så hvorfor er der brug for en mere? 
Ifølge direktøren for Den Danske Maritime Fond er der god brug for en bestyrelsesuddannelse, 
som sigter mod at give deltagerne en dybdegående viden om erhvervsmiljøet under konstant 
forandring i den maritime sektor  

”Det er nødvendigt hele tiden at ud-
vikle nye uddannelsestilbud, så Det 
Blå Danmark forbliver i toppen af 
den globale maritime konkurrence”

Endnu et nyt initiativ har set dagens lys til uddannelse af fremtidens ledere i Det Blå Danmark. Her er nogle fra forreste række, nemlig 
topfolk fra A.P. Møller-Mærsk under en kapitalmarkedsdag i 2018. Foto: Scanpix


