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Deres referanse

Høringsuttalelseom endringi forskriftom opptaktil høyereutdanning.
NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivet i Norge med
nærmere 2 800 medlemsbedrifter. Våre medlemmer representerer overnatting, servering,
kultur, idrett, destinasjonsselskap, bilutleie og opplevelsesbedrifter. NHO Reiseliv er den
eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for norske reiselivsbedrifter.
NHO Reiseliv er positiv til forslaget om at dagens krav om ett års praksis for opptak til
enkelte hotell- og reiselivsfag tas bort, og at det eneste kravet som gjelder er generell
studiekompetanse.

Bakgrunn.
Norsk hotellhøyskole ved Universitetet i Stavanger krever per i dag ett års relevant praksis
for inntak til bachelorgrad i hotelledelse. Studiet innehar en særlig viktig posisjon for NHO
Reiselivs medlemsbedrifter i målet om økt kvalitet på de ansatte innen overnattingstjenester.

Lovgrunnlag
I høring om forslag om endringer iforskrfl om opptak til høyere utdanning, § 4-6 Spesielle
opptakskrav til enkelte hotell og reiselivsfag, foreslår Kunnskapsdepartementet krav til
generell studiekompetanse i opptak til nevnte studium. Videre foreslår departementet en
kvote som på inntil 50 prosent av studieplassene reserveres for søkere som dokumenterer
minimum ett års relevant praksis (§ 4-6).

Konldusjon.
NHO Reiseliv tolker departementets forslag som at søkere med generell studiekompetanse er
grunnlaget for opptak, og at søkere med minimum ett års praksis kan prioriteres med opptil
50 prosent av studieplassene.

Med ovennevnte tolkning til grunn støtter derfor NHO Reiseliv:
Kunnskapsdepartementets forslag til endring i forskrifi om opptak til høyere
utdanning, § 4-6.
Kunnskapsdepartementets positive signaler til søknaden fra UiS om kvote hvor inntil
50 prosent av studieplassene reserveres søkere med minimum ett års relevant
praksis.
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