




 

 

        Holstebro d. 23. april 2015 

Til Styrelsen for Videregående Uddannelser 

  

Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om 
udbud af professionsbachelor i International Hospitality Management i Holstebro fremsendes 
hermed indsigelse til afgørelsen.  

Til grund for afslaget ligger RUVU’s vurdering af, at kriterium 2 ikke er opfyldt, som fastsat i bek. nr. 
745 af 24. juni 2013. Det anføres således, at ”..RUVU noterer sig, at alle ansøgerne ønsker at kunne 
tilbyde egne dimittender på erhvervsakademiuddannelserne til markedsføringsøkonom og 
serviceøkonom mulighed for at kvalificere sig yderligere til professionsbachelorniveau. RUVU 
bemærker imidlertid, at de nyeste ledighedstal viser en ringere beskæftigelse for dimittenderne fra 
International Hospitality Management end for de erhvervsakademiuddannede serviceøkonomer og 
markedsføringsøkonomer”. Videre anerkender RUVU, at ..”der er store regionale udsving i 
ledighedstallene, og at den høje ledighed delvis skyldes, at uddannelsen er forholdsvis ny. Samlet 
set vurderer RUVU dog, at arbejdsmarkedet fortsat er usikkert og anbefaler at afvente yderligere 
dokumentation for dimittendernes beskæftigelse, før der eventuelt oprettes yderligere udbud.  

Erhvervsakademi MidtVest undrer sig over afgørelsen, og vi er uenige i RUVU’s vurdering, som 
ligger til grund her for. 

Der er i ansøgningen om prækvalificering af professionsbachelor i International hospitality 
Management i Holstebro redegjort for såvel et nationalt som et lokalt behov for højnelse af 
uddannelsesniveauet inden for turisme- og hotelbranchen. Dette behov er dokumenteret i flere 
uafhængige undersøgelser, og fremføres desuden tydeligt af fremtrædende repræsentanter for de 
regionale og lokale aftagere, som i forbindelse med ansøgningen har understreget branchens og 
egen virksomheds behov, hvilket ses i de medsendte støtteerklæringer.  

Det fremgår således af Beskæftigelsesregion Midtjyllands analyser, at der i branchen er behov for at 
styrke de internationale kompetencer om kulturforståelse og styrkelse af de sproglige 
kompetencer. Der til kommer, at den skærpede konkurrence fordrer en styrkelse af kompetencerne 
inden for ledelse og forretningsevner.  

Erhvervsakademi MidtVest ønsker med et udbud af professionsbachelor i International Hospitality 
Management at tilgodese såvel kompetencebehov hos aftagerne som uddannelsesønske hos 
dimittenderne inden for markedsføringsøkonom og serviceøkonom. I begge tilfælde vil et udbud på 
professionsbachelorniveau bidrage til at højne uddannelsesniveauet i regionen og bidrage til 
rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft, hvilket vil styrke de regionale og lokale 
aftagere i konkurrencen og i en fortsat udvikling af branchen. 

Siden indsendelse af ansøgning om prækvalificering har der i diverse medier været rettet fokus på 
Danmarks vigende konkurrenceevne inden for turisme. Som det fremgår af ansøgningen er der i 
Region Midtjylland igangsat en række initiativer til fremme af branchen, og fra flere 
repræsentanter fra branchen udtrykkes det, at denne udvikling er baseret på højtuddannet 
arbejdskraft med kompetencer inden for udvikling, ledelse og forretningsplanlægning.  
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Repræsentanterne fra sektoren giver yderligere udtryk for, at det i dag er vanskeligt at rekruttere 
kompetent arbejdskraft til branchen generelt og til virksomhederne i det midt- og vestjyske i 
særdeleshed.       

Det er vores bekymring, at områdets aftagere må betale prisen i form af manglende kompetence 
til at imødekomme den meget hårde konkurrence inden for sektoren - herunder forgæves 
rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, hvis ikke der i form af et lokalt udbud af uddannelser på 
professionsbachelorniveau udvises rettidig omhu. Vi bærer sammen med ministeriet et ansvar 
over for vores dækningsområde, og skal løbende sørge for at udbyde uddannelser, som matcher 
aftagernes behov. Imidlertid kan vi ikke se, at RUVU i sin vurdering har taget tilstrækkeligt 
hensyn til de geografiske udfordringer, der er for såvel de uddannelsessøgende som de aftagende 
virksomhede.  
 
Med de lange behandlingstider vil det tidligst i 2019 være muligt at dimittere 
professionsbachelorer inden for International Hospitality Management, og det er derfor af 
afgørende betydning at påbegynde udviklingen et lokalt udbud.  
 
Vi vil med udgangspunkt i ovenstående derfor appellere til, at Rådet revurderer Erhvervsakademi 
MidtVests ansøgning om prækvalificering af professionsbacheloruddannelsen i International 
Hospitality Management, herunder hvorvidt de eksisterende udbud dækker de regionale og 
lokale behov for  uddannelsen set i lyset af den stigende konkurrence inden for sektoren og de 
heraf stigende kompetencekrav og vanskelige rekrutteringsmuligheder.  

 

Med venlig hilsen 

 

Lotte Møller Larsen 

Uddannelseschef 
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