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KAPITEL 1.
1. 1

INDLEDNING

Samfundets udvikling
Øget fritid, øget velstand, længere ferie, øget kontakt over grænserne, internationale markedsdannelser m. m. er faktorer, som
påvirker udviklingen inden for turismen.

Tendensen går mod

færre ugentlige arbejdstimer og dermed øget fritid, hvorfor en
generel ekspansion inden for rejselivsområdet vil kunne forventes fremover.

En sådan ekspansion gælder såvel udenlandske gæsters rejse til
og ophold i Danmark som danskeres besøg i både indland og udland.

Normalt betegnet som "indgående", "indenlandsk" og "ud-

gående" turisme.
Det er vigtigt for Danmark at få del i den forventede stigning i
den internationale turisme, da dette vil have en positiv virkning
på beskæftigelses- og betalingsbalanceproblematikken.

Ligeledes

er det vigtigt for Danmark, at danske rejsendes forbrug af fremmed valuta giver størst muligt udbytte.

Veluddannede ledere og medarbejdere inden for det danske rejselivserhverv er imidlertid en forudsætning for en fornuftig ekspansion af dansk rejseliv.

Formålet med en rejselivsuddannelse er

med andre ord at sikre en mere effektiv udførelse af rejselivets
arbejdsfunktioner,

herunder:

- en bedre betjening af rejsende
- en bedre markedsføring af rejseliv
- en bedre planlægning og udvikling af rejselivsprodukter, under behørig hensyntagen til naturressourcer, miljø,

samfundsinteresser samt

lokalbefolkningens ønsker.
Betjening af rejsende skal i denne forbindelse opfattes meget
bredt.

Planlægningen af turismen skal sikre, at turistområder-

- 2 ne også på lang sigt vil være attraktive.
En dansk rejselivsuddannelse må altså tilgodese såvel den indgående og udgående turisme som den indenlandske turisme.

1. 2

Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse
Arbejdsgruppen vedrørende etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for turist- og rejselivsområdet blev nedsat af Direktoratet for erhvervsuddannelserne september 1977.
Arbejdsgruppen fik til opgave at analysere behovet for en kortere
videregående uddannelse af medarbejdere til varetagelse af opgaver ved markedsføring og planlægning på mellemleder-/leder-niveau.

Den aktuelle baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse var fremkomsten af "Rapport om etablering af Korte Videregående Uddannelsestilbud", hvori rejselivserhvervet nævnes som et område,
der skønnes at have behov for en sådan uddannelse.

Den nævnte

rapport må ses som resultatet af overvejelser om etablering af
alternative uddannelsestilbud for personer med en studieforberedende uddannelse, men som på grund af bl.a. adgangsreguleringen til de langvarige videregående uddannelser måske ikke kan få
opfyldt et ønske om en videregående uddannelse.
Arbejdsgruppen har imidlertid fra starten ønsket, at rekrutteringsgrundlaget for en videregående brancheuddannelse omfattede 3
grupper af personer:
- personer, der på baggrund af en studieforberedende
uddannelse (studentereksamen, HF o. lign), ønsker
en videregående brancherelateret erhvervsuddannelse
- personer, der på baggrund af en erhvervsfaglig uddannelse, ønsker at kvalificere sig yderligere inden
for deres branche til varetagelse af funktioner på
mellemleder-/ leder-niveau
- personer, der parallelt med en erhvervsbe skæftigelse, har behov for videre- og efteruddannelse med
henblik på at kvalificere sig til varetagelse af specifikke funktioner inden for branchen.
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Det har endvidere været naturligt for arbejdsgruppen at overveje,
om eksisterende uddannelsestilbud eventuelt kunne tilgodese de
nævnte gruppers uddannelsesbehov.

Efter en analyse af uddannel-

sestilbud ved HD-uddannelsen og Merkonom-uddannelsen er det
arbejdsgruppens indtryk, at disse uddannelser ikke umiddelbart
dækker den nævnte målgruppes behov for en brancherettet videregående uddannelse, medens cand. mere. -studiet med en specialisering inden for turisme skønnes at ligge på et for højt niveau for
den største del af målgruppen.

1. 3

Arbejdsgruppens kommissorium og medlemskreds
Ifølge kommissoriet var baggrunden for arbejdsgruppens etablering, at det i forbindelse med planlægningen af de korte videregående uddannelser var blevet besluttet, at der skulle søges udarbejdet en plan for uddannelser inden for rejselivs-branchen, omfattende turistbureauområdet, rejsebureauområdet, hotelreceptionsområdet o. lign.
På denne baggrund skulle gruppen:
- undersøge behovet for sådanne uddannelser
- stille forslag til uddannelsesstruktur og -indhold.

I

forbindelse med strukturovervejelserne bør det undersøges, om det er muligt at tilpasse sådanne uddannelser i den eksisterende uddannelsesstruktur, f.
eks. inden for handels- og kontorområdet.

Gruppen

skal i sit arbejde tage udgangspunkt i de allerede
etablerede grunduddannelser inden for efg og tilsvarende andre merkantile uddannelser
- udarbejde oplæg omfattende en uddannelsesplan, emneområde- og målbeskrivelser samt angive eventuelle
overgangsregler fra eksisterende uddannelsesformer.
Som det fremgår af den foreløbige rapport om korte
videregående uddannelser, skal der ved udbygningen
af disse uddannelser bl.a. tages hensyn til en geografisk spredning af uddannelsestilbudene
- overveje, ved hvilke uddannelsesinstitutioner en sådan
undervisning vil kunne finde sted.

- 4 - redegøre for kvalifikationskrav, der må stilles til
lærere, der skal varetage undervisningsopgaverne,
samt endelig
- afgive et skøn over de med undervisningen forbundne
udgifter.
Det forventedes, at arbejdsgruppen kunne aflevere indstilling inden 1. februar 1978.
Til medlemmer af arbejdsgruppen beskikkedes følgende:
Generalsekretær Johan A. Asmussen,
Danmarks Rejsebureauforening, København
Sekretariatschef Knud Ellesøe,
Samvirkende jyske Turistforeninger, Ålborg
Studieleder Bjørn Engen,
Handelshøjskolen i Århus, Århus
Direktør Knud Helm-Erichsen, (formand for arbejdsgruppen)
DIS, København
Afdelingschef Frantz Buch Knudsen,
Danmarks Turistråd, København
Sekretær Ole Mørch Thor,
Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
København
Studielektor Ole Habæk, (sekretær)
Direktoratet for erhvervsuddannelserne, København

1. 4

Resume af udvalgets forslag
1.4.1

Beskrivelse af målgruppen

I den under afsnit 1. 1 nævnte rapport om etablering af Korte videregående Uddannelser anføres:
"Uddannelsessøgende kan i denne forbindelse både være
- unge, der har fået en erhvervsforberedende grunduddannelse
- unge med studentereksamen eller HF
- og andre unge samt
- voksne, som efter en del år med erhvervsarbejde
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eller anden beskæftigelse ønsker at supplere deres
uddannelse eller at få en uddannelse, hvis de hidtil
ikke har gennemført nogen. "
På denne baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet en uddannelsesstruktur og et uddannelsesindhold for personale inden for rejselivsområdet til varetagelse af markedsførings- og planlægningsfunktioner på mellemleder-/leder-niveau.
kommer behovet for et

Uddannelsen imøde-

forholdsvis sammenhængende, længere-

varende erhvervsuddannelsesforløb for personer med en studentereksamen eller tilsvarende samt imødekommer behovet for videreuddannelse af personer med en erhvervsfaglig uddannelse.
De erhvervsbe skæftigedes behov for videre- og efteruddannelse
gennem kortvarige, intensive specialkurser kan ligeledes i vid
udstrækning dækkes af uddannelsens enkelt-moduler.

1.4.2

Definition af begrebet "reisende"

Der eksisterer en række forskellige definitioner på en turist, bl.a.
OECD s, der opfatter en turist som:

"Enhver udlænding, der er

på besøg i et fremmed land, forudsat at besøget omfatter mindst
een overnatning. ".

Uanset dette har arbejdsgruppen arbejdet ud

fra en definition, der også dækker danskere som turist i Danmark:
"En person eller gruppe af personer på rejse eller ophold borte
fra sin bopæl og arbejdsplads".
Da arbejdsgruppen således har arbejdet ud fra disse forudsætninger, har man konsekvent brugt betegnelsen "rejseliv" i denne betænkning.

1.4.3

Uddannelsens opbygning

Arbejdsgruppen foreslår, at der etableres en integreret og fleksibel modulopbygget uddannelse med de enkelte moduler grupperet i en grundlæggende erhvervsorienteret 1. -del, en videregående erhvervsorienteret 2. -del samt en branche-relateret 3. -del.
Uddannelsen omfatter ialt ca. 2. 000 timers teori.
For studerende uden en erhvervsfaglig uddannelse kræves endvidere 12 måneders relevant praktik forud for eller parallelt med
de branche-specifikke moduler i uddannelsens 3. -del.

- 6 -

Traditionelt har videreuddannelse og efteruddannelse formelt været ret skarpt adskilte i uddannelsessystemet, uden at man i praksis kan sige, hvornår det reelt er videreuddannelse, og hvornår
det reelt er efteruddannelse.

Forslaget til en integreret og fleksibel modulstruktur imødekommer behovet for en egentlig videreuddannelse samtidig med, at de
enkelte moduler kan tages som ajourføring af uddannelse.
En sådan integration vil endvidere imødekomme såvel et krav om
et forholdsvis sammenhængende, længerevarende uddannelsesforløb som et krav om korte, intensive specialkurser.

Kravet til en

sådan modul struktur må være, at modulerne består af velafgrænsede, faglige stofområder med så få bindinger mellem de enkelte
moduler som muligt.

Et uddannelsesforløb kan da enten bestå i

en fortløbende rækkefølge af moduler, eller af specielt udvalgte
moduler, der supplerer ens viden på et snævrere område.
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Branchen er kendetegnet ved et relativt beskedent antal beskæftigede, således ved turistbureauer og rejsebureauer, ialt ca. 2.500,
idet dog ikke alle har behov for at gennemgå en samlet videregående erhvervsuddannelse, som den arbejdsgruppen foreslår.

Hertil

kommer områder som trafikselskaber, færgerederier m.v. med
et ikke kendt antal beskæftigede i tilsvarende funktioner.

Det er væsentligt at bemærke, at kursusdeltagere har adgang til
at følge enkeltmoduler efter ønske og behov, når de
kelte

modul

fastsatte adgangsbetingelser er opfyldt.

for det enMan er så-

ledes ikke forpligtet til at følge et helt speciale, men kan vælge
netop det modul, man er interesseret i.

Endvidere kan kursus-

deltageren sammensætte en uddannelse gennem individuelt tilvalg
af en række enkeltmoduler efter behov og interesse.

Arbejdsgruppen har endvidere ønsket, at uddannelsens enkelte moduler i den udstrækning det er muligt, udgøres af bestående uddannelser.

På den måde sikres en større mulighed for, at dele af den

samlede uddannelse kan følges i kursusdeltagerens bopælsområde,
ligesom beskæftigelsesmulighederne er væsentligt forøgede, når
en stor del af uddannelsen er "en generel videregående erhvervsuddannelse".

En branche specialisering kan derfor ske med en vis

bevarelse af den generelle erhvervskompetence.
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KAPITEL
2. 1

2.

ARBEJDSGRUPPENS ARBEJDE

Møder
Arbejdsgruppens første møde blev afholdt 13. oktober 1977, og
man har ialt holdt 6 møder, heraf et som 2-dages møde.

Af hen-

syn til ønsket om at kunne iværksætte forsøg med uddannelsen
fra september 1978 og den deraf følgende tid til detailplanlægning,
lærerrekruttering, erhvervsorientering m.v. , har arbejdsgruppen arbejdet intensivt med henblik på, at kunne aflevere betænkning ultimo januar 1978.

Parallelt med nærværende arbejdsgruppe har en anden gruppe arbejdet med et forslag til etablering af en hotel- og restaurant-lederuddannelse.

Via et fælles sekretariat har der løbende været

kontakt de 2 grupper imellem om de to uddannelsers struktur og
uddannelse sindhold.
Arbejdsgrupperne overvejede på et tidspunkt at afgive fælles betænkning, men har valgt at overlade til de besluttende myndigheder at vurdere, om man ønsker een fælles uddannelse med en
specialiseringsmulighed gennem retningsvalg i uddannelsens sidste del, eller om man ønsker to uddannelser med ca. 70% fælles
uddannelseselementer. -

Det bemærkes, at disse uddannelsesele-

menter tillige findes i højere handelseksamen og merkonom-uddannelsen.

2. 2

Materialer
Arbejdsgruppen har i sit arbejde bl.a. haft stor glæde af en rapport om branchens struktur og skønnede uddannelsesbehov, udarbejdet af 2 cand. mere. -studerende ved Handelshøjskolen i Århus.
Derudover har 3 del-betænkninger fra et under Direktoratet for
erhvervsuddannelserne i 1970 nedsat udvalg om turist-uddannelser
været benyttet i udvalgets arbejde.

- 9 Endvidere er rapporter, brochurer m.v. om uddannelser inden
for branchen i såvel Danmark, Øvrige Skandinavien som andre
lande indgået i arbejdsgruppens overvejelser.
Der henvises i øvrigt til oversigten i Appendix B i betænkningen.
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KAPITEL 3.

KORT OM UDDANNELSESTILBUD INDEN FOR OMRÅDET I ANDRE LANDE.

3. 1

Norden
Norge
Ved Oppleind Distriktshøgskole i Lillehammer gennemføres en 2årig rejselivs-uddannelse på post-gymnasialt niveau.
Uddannelsen omfatter 4 semestre samt deltagelse i et 36 timers
afsluttende seminar, hvor de studerende skal vælge minimum eet
emne blandt en række forskellige emner.

Undervisningen tilrette'

lægges efter følgende plan og sigter mod opfyldelsen af nedenstående formål.

TABEL 1:

Oversigt over turistuddannelsen ved Oppland Distriktshøgskole
1977/78.

- 11 Formål
Formålet er,

at studentene tilegner seg:

- innsikt i reiselivets egenart og i den gjensidige avhengighet
mellom reiselivsnæringen og det øvrige samfunn og mellom
den enkelte og reiselivet
- innsikt i og grunnlag for å utøve allsidige økonomi sk/administrative funksjoner i forskjellige typer reiselivsbedrifter
og organisasjoner
- evne til systematisk vurdering og analyse av problemer og
muligheter i reiselivsvirksomhet av forskjellig slag
- innsikt i de faktorer som har innflytelse på en utnytting av
naturgrunnlaget til rekreasjonsformål
- kunnskaper om de samfunnsmessige rammer reiselivsnæringen arbeider innenfor og de funksjoner næringen ventes
å fylle i samfunnet
- et ansvarsbevisst faglig og samfunnsmessig engasjement
- evne til samarbeid og kollektivt ansvar.
Sverige og Finland
Der gennemføres i disse lande branchekurser af et omfang på ca.
1 år.

Der forudsættes normalt en brancheerfaring, og kurserne

må betegnes som suppleringsuddannelse til en grunduddannelse.

3. 2

Andre lande
WTO, World Travel Organization, der som navnet antyder er en
af rejselivs-branchens internationale organisationer,

tilbyder bl.

a. kurser inden for områderne marketing og planlægning af turistservice.

Kurserne tilbydes som brevskolekurser på engelsk,

fransk eller spansk.

Et kursus omfatter normalt ialt 6 sektioner,

og som eksempel kan vises indholdet i de 6 sektioner i et kursus
i "Forecasting, Distribution and Promotion":
Section 1; Distribution channels for tourist supply
- Characteristics of tourist product distribution;
distributive functions;

distribution structures;

selection of distribution channels.

- 12 Section II:

Forecasting techniques applied to tourist demand
- Forecasting methods and targets;

characteri-

stics of tourism demand forecasting;

basic data.

Section III: The marketing mix: narrowing uncertainty by forecasting
- Techniques; business cycles and planning; the
process of forecasting.
Section IV: The strategy of tourism promotion
- Methods and techniques;
Section V:

decision-making.

Developing the promotional campaign
- Budgeting and media selection;

the copy; mea-

suring returns.
Section VI: Design of a marketing programme for NTOs and
tourist enterprises
- Designing the marketing programme; application,
selection and training of staff.
München
Ved Fachhochschule München, Fachbereich Betriebswirtschaft,
Studiengang Tourismus starter august 1978 forsøg med en 8 seme ster-opdelt uddannelse, jf. følgende:

- 13 Tabel 2:

Oversigt over turistuddannelse ved Fachhochschule, München
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KAPITEL 4.

KORT OM EKSISTERENDE UDDANNELSESTILBUD INDEN FOR BRANCHEN

4. 1

Grunduddanne1se r
4. 1. 1 Den erhvervsfaglige grunduddannelse (EFG)
Der findes en erhvervsfaglig grunduddannelse inden for handelsog kontorfagene med en speciel turistlinie.

Uddannelsen er op-

bygget i 2 dele med følgende faglige indhold:
1. del (basisåret)
Obligatoriske fag:

Virksomhedsøkonomi
Administration
Distribution
EDB-grundkur sus
Regning og matematik
Regning
Dansk
Samtidskund skab
Engelsk
Tysk
Maskinskrivning
Regnskabslære
Organisation

Tilvalgsfag:

EDB videregående
Fransk
Stenografi
Maskinskrivning
Psykologi

2. del (den uddybende erhvervsfaglige uddannelse).
praksis:

Den praktiske uddannelse

fag:

Administration II
Kontoruddannelse (turisterhvervet)
Turistlære
Turistteknik.

- 16 Siden EFG-uddannelserne s start i 1972 har kun 6 elever søgt og
gennemgået turistuddannelsen inden for handels- og kontorområdets EFG-uddannelser.
I den under kapitel 2. 2 nævnte cand. -mere, -rapport anføres om
grunden til den beskedne søgning til EFG-turist-uddannelser bl.a.
"at årsagen til uddannelsens ringe anvendelse for rejsebureauer og hotelbranchen primært skyldes, at uddannelsen
er markedsført for dårligt.

En bedre markedsføring af

uddannelsen bør kunne sikre en bedre modtagelse fremover".
Arbejdsgruppen kan hertil føje, at man yderligere i branchen har
udtrykt utilfredshed med, at kurserne under 2. del er placeret i
den travleste sæson for branchen.

4. 1. 2

Lær linge-uddannelser

En lærlinge-uddannelse med oprettelse af lærekontrakt kan inden
for branchen ske i form af en kontoruddannelse.

Læretiden udgør

da 3 år, og det forudsættes efter lærlingeloven da, at eleven under sin læretid tager handelsmedhjælpereksamen ved en handelsskole.

Handelsmedhjælpereksamen omfatter følgende
discipliner med ialt 800 timer:
For elever, der har realeksamen eller bevis for
statskontrolleret prøve ved afslutningen af folkeskolens 9- eller 10. klasse, og som har opnået
tilfredsstillende resultater i regning, engelsk og
tysk:
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For andre elever:

- 18 I fagene engelsk og tysk tilrettelægges undervisningen og eksamenskravene såvel på butiksskolen som på kontorskolen efter de
forkundskaber, eleverne møder med.
I fagene engelsk, tysk, regning med maskinregning og bogføring
med regnskabsforståelse kan samlæsning mellem butiks- og kontorskolen finde sted.
Faget engelsk eller faget tysk kan erstattes med fagene fransk eller spansk.
For elever med bestået 1-årig handelseksamen, der indgår lærekontrakt (efter § 30-reglen i lærlingeloven), er læretiden 2 år.
I løbet af denne periode udgør elevens teoretiske skoleuddannelse
i det ovenfor nævnte kursus i Kontorteknik.

4. 1. 3 Enkeltfag skur ser
Ved handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskur ser tilbydes
fagene turistlære og turistteknik.

4. 2

Videreuddannelse stilbud
Ved handelshøjskolernes studier til cand. mere. tilbydes i KøbenJiavn et speciale: "Turist-, trafik- og regionaløkonomi".

4. 3

Efteruddannelser
Efteruddannelsesaktiviteterne er først for få år siden kommet i et
lidt bredere branchemæssigt perspektiv, og består stadig for en
stor dels vedkommende af kurser, etableret af branchens egne
organisationer.
4. 3. 1

Styringsgruppen for efteruddannelse inden for turister-

hvervet.
Denne styringsgruppe, hvis sekretariatsfunktioner varetages af
Danmarks Turistråd, har til opgave at foretage en tidsmæssig og
emnemæssig koordinering af kursusaktiviteten inden for rejselivet.

- 19 Eksempler på afholdte og påtænkte kurser på internatbasis er følgende:
Turistlære
x)
Turistteknik
B roe hu reproduktion
Salgsteknik og salgspsykologi
x)
Turistgeografi
Praktisk anvendelse af markedsanalyser
Kommunerne og turismen
x) gennemføres under handels- og kontorområdets efteruddannelser
o) gennemføres af branchen.

4.3.2

Andre uddannelsestilbud

Det er meget almindeligt, at større organisationer opretter interne kurser eller ligefrem hele uddannelsessystemer.

Begrundel-

sen herfor kan dels være det nuværende offentlige uddannelsessystems utilstrækkelighed, dels en nødvendig indlæring i problemområder,

som er specifikke for en branche eller en organisation.

SAS-uddanne Ise r
SAS afholder løbende en række kurser inden for passager- h. h. v.
godstransport.

Tilbudene dækker ikke blot Danmark, men samt-

lige SAS-stationer over hele verden, hvorfor al undervisning foregår på engelsk.

Disse kurser benyttes lejlighedsvis af DSB s og

rejsebureauernes personale.
DSB-uddannelser
DSB sørger selv for personalets grunduddannelse.

Følgende ud-

dannelser kører løbende hos DSB:
a)
b)

grundkursus for kontorassistenter ved DSB
specialkursus for kontorassistenter i passagerekspedition

c)

specialkursus for kontorassistenter i rejsebureauvirksomhed.

- 20 Også disse kurser kan til en vis grad benyttes af andre rejsebureaufolk.
Turistførerkommissionen
Uddannelse af turistførere i Danmark varetages af turistførerforeningen (i provinsen af de lokale turistforeninger) med undervisning i København, Odense, Århus og Ålborg.
Ved eksamen fungerer turistførerkommissionen som eksamenskommission.
Re isebureauer
Det er arbejdsgruppen bekendt, at en række rejsebureauer gennemfører egne uddannelser af forskellige medarbejderkategorier.
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KAPITEL

5.

BESKRIVELSE AF BRANCHEN OG BEHOVET FOR
VIDEREGÅENDE UDDANNELSESTILBUD

5. 1

Beskrivelse af branchen
Begreberne "turisterhvervet" eller "rejselivsområdet" (som anvendes af denne arbejdsgruppe) er lidt flydende, og arbejdsgruppen finder det derfor hensigtsmæssigt med en kort beskrivelse af
de brancher, der på den ene eller anden måde udgør en del af den
samlede branche, som den foreslåede uddannelse er opbygget til.
1.

Danmarks Turistråd

2.

Turistbureauer

3.

Rejsebureauer

4.

a.

billetudstedende rejsebureauer

b.

turoperatører

F.D. M.

5.

6.

Trafikselskaber
a.

luftfartsselskaber

b.

DSB, privatbaner

c.

rederier

d.

turistvognmænd, biludlejning m. m.

Hotel- og restaurantbranchen

7.

Attraktioner, seværdigheder

8.

Campingpladser

9.

Planlægningsorganer (offentlige myndigheder)

Ad 1:

Danmarks Turistråd

Danmarks Turistråd (D. T.) kan kun i begrænset omfang siges at
afgive turistydelser direkte til turisten.

D. T. s overordnede

målsætning er at markedsføre Danmark som turistmål over for
udlandet.

Det er med andre ord den potentielle udenlandske turist,

der vil rejse i Danmark, der tænkes på, når D. T. s turistydelser
diskutere s.

Det skal dog bemærkes, at Danmarks Turistråd driver turistinformationsvirksomhed i København og Kruså.

- 22 På udlandskontorerne drives der informationsvirksomhed.

Denne

informationsvirksomhed er primært lagt an på at påvirke potentielle turister, dels gennem massemedierne, dels gennem lokale
rejsebureauer og automobilklubber.

Samtidig

er der også åbnet

mulighed for, at den potentielle turist kan henvende sig personligt eller skriftligt eil udlandskontoret for at få yderligere information om Danmark.

I tilknytning til denne informationsvirksom-

hed udføres der endvidere korrespondance samt almindeligt kontorarbejde.

Ad 2 :

Turistbureauer

Turistbureauernes opgaver kan i store træk indplaceres under 3
hovedoverskrifter:

Service, propaganda og tilpasning.

Den væsentligste del af servicefunktionen er ved skranke, pr. telefon og pr. korrespondance at give information og praktisk hjælp
til såvel danske og udenlandske enkeltturister som rejsebureauer,
automobilklubber og trafikselskaber.

Et vigtigt led i denne infor-

mationstjeneste er udarbejdelse af informative tryksager for lokalområdet enten med generelt dækkende indhold eller med sigte på
specialinteresser (kirker, geologi,

ornitologi etc.)

Servicefunktionen kræver et indgående lokalkendskab på en lang
række felter - historie, arkæologi, topografi, geologi m.v.
parret med almenviden om samfundet og dets funktioner, men da
forespørgsler ofte går på emner uden for lokalområdet,

stilles

der endvidere krav til en vis overordnet viden om hele landet.

Propagandaaktiviterne,

som spænder fra hvervebrochuren over

annoncen til film og dias,

stiller krav til viden om reklame, tryk-

metoder og salgspsykologi, uanset om bureauet selv skal forfatte
tekster, udvælge fotos o. 1. ,

Blandt

eller bureauet står som bestiller.

turistbureauernes karakteristiske tilpasningsopgaver er

produktpleje og produktudvikling.

Produktplejen,

hvis primære formål er tilsikring af,

at modtage-

- 23 apparatet er i orden, forudsætter snævert samarbejde med og
kontakt til offentlige myndigheder (vejskiltning, lokaltrafik, anlæg
af naturstier o. 1.), og de mange led (hoteller, kroer, pensioner,
camping, bondegårdsværter,

sommerhusejere, restaurationer

m.v.), som den lokale overnatnings- og bespisningssektor består
af, og en deraf følgende indsigt i disse branchers problematik.

I

forbindelse med dette samarbejde påhviler det turistbureauet at
fremskaffe/udarbejde relevante statistikker og analyser.

Inden for de allerseneste år er der blevet lagt stadig større vægt
på udvikling af nye produkttilbud og tilpasning af gamle til tidens
krav (bondegårdsferie, ferie på landet, færdigpakkede cykel-,
trave- og bilferier, maleferie, ferie på hesteryg etc.)
Dette udviklingsarbejde har medført, at turistbureauerne for en
stor parts vedkommende foretager et direkte salgsarbejde og forvalter booking af disse produkter samt af sommerhuse, hotel- og
kroophold m. v.
Ad 3.

Rejsebureauer

Mens turistbureauernes opgave - som ovenfor anført - i stor udstrækning består i betjening af turister under opholdet på bestemmelsesstedet, beskæftiger rejsebureauerne sig med den forudgående tilrettelæggelse af rejsen og de enkelte led i dens gennemførelse, transport og opholdsarrangementer.
En række rejsebureauer beskæftiger sig med tilrettelæggelse af
indenlandske rejser - typisk udenlandske turisters

Danmarksbe-

søg - for så vidt kan rejsebureauernes og turistbureauernes virksomhed ses i forlængelse af hinanden.
For så vidt angår det udgående rejseliv kan der sondres mellem:
a)

billetudstedende rejsebureauer

b)

selskabsrejsearrangører (tur-operatører)

Denne sondringer langt fra skarp, men fremhæver dog et væsentligt moment i rejsebureaubranchens struktur.

- 24 a)

Billetudstedende rejsebureauer

Disse rejsebureauer kan,

som navnet siger, udstede billetter til

de ordinære transportmidler, hovedsagelig fly og tog.

Billetud-

stedelsen sker på grundlag af en særlig autorisation, der meddeles af henholdsvis IATA og DSB.
Billetudstedelse kræver, dels på grund af det store udbud af transportmuligheder, dels på grund af den elektronteknik, som i stadig
større udstrækning tages i brug på området, en særlig indsigt.
Hertil kommer en række ganske komplicerede regler for prisberegning og tarifering.

løvrigt påtager disse rejsebureauer sig tilrettelæggelse af individuelle rejser.

Man " skrædder syr" et produkt efter kundens ønske.

Endelig beskæftiger man sig i stadig større udstrækning med produktion af egne grupperejser, ligesom man optræder som agent for
andre "tur-operatører" ved salg på provisionsbasis af disses produkter.
b)

Selskabsrejsearrangører (tur-operatører)

Den centrale forskel mellem billetudstedende rejsebureauer og
tur-operatører består i, at de sidstnævnte sammenstykker produkter, "rejse-pakker", omfattende transport, ophold og forplejning,
der udbydes som grupperejser.

Kunderne køber et "alt inklusive"-

arrangement, hvor der kun i beskedent omfang er mulighed for individuelle korrektioner.

De funktioner, der udføres af de nævnte kategorier af rejsebureauer, er i vid udstrækning de samme.

De krav, der produktions-

mæssigt, markedsføringsmæssigt og administrativt må stilles til
medarbejdere på leder/ mellemleder-niveau, adskiller sig således
heller ikke væsentligt fra hinanden
Ad 4;

F. D. M.

FDM (Forenede danske motorejere) tilbyder bl.a.

service-funktio-

ner, tilsvarende funktioner ved turistbureauer og rejsebureauer.

- 25 Der henvises i denne forbindelse til omtalen omstående Ad 2) og Ad 3).
Ad 5.

Trafikselskaber

Denne del af rejselivsområdet omfatter bl.a.
a.

Luftfartsselskaber

b.

Jernbaner

c.

Rederier

d.

Turistvognmænd, biludlejning m. v.

Skønt disse virksomheder udbyder meget forskelligartede tjenesteydelser og i nogle tilfælde også ydelser, der ikke falder ind under
begrebet turisme eller rejseliv, er det udvalgets opfattelse, at en
del af de funktioner, der udføres på mellemlederniveau, i store
træk dækkes af den af arbejdsgruppen foreslåede uddannelse.

Der

tænkes her specielt på management og marketingfunktioner i forbindelse med personrejser.
Ad 6:

Hotel- og restaurantbranchen

Da der som tidligere nævnt parallelt med nærværende arbejdsgruppe har været etableret en gruppe, der har haft til opgave at udforme en uddannelse til hotel- og restaurantledelsesområdet, henvises til den derfra udgivne betænkning for så vidt arfgår en beskrivelse af denne branche.
Ad 7 og 8: Attraktioner og campingpladser
En vigtig del af det totale produktmix inden for rejselivet er de
mange attraktioner og seværdigheder.

Disse virksomheders le-

dere og mellemledere udfører i vid udstrækning de samme funktioner som de tidligere nævnte virksomhedstyper inden for rejselivet.

Dette gælder både i forbindelse med markedsføringen og

andre ledelses- og styringsmæssige opgaver.
Også for de største campingpladser gælder det, at ledelsesfunktionerne i nogen udstrækning vil falde inden for de rammer, der
er givet for nærværende uddannelse.

- 26 Ad 9:

Planlægning sorganer

Med planlægningsorganer tænkes der først og fremmest på offentlige myndigheder inden for kommuner, amter og ministerier samt
på private konsulentvirksomheder.
I forbindelse med den igangværende og forestående fysiske planlægning af de rekreative områder i Danmark vil det være af væsentlig betydning, at der tilvejebringes en uddannelse med et videregående kendskab til rejselivet.

Dette gælder specielt i forbin-

delse med planlægning af hoteller, feriehoteller, campingpladser,
sommerhusområder, attraktioner m.v. , hvor det er væsentligt,
at der tages både markedsføringsmæssige og re ssourcemæssige
hensyn.

5. 2

Det kvalitative behov
Som det allerede er nævnt under afsnit 1.1, kan de arbejdsfunktioner, der skal udføres inden for rejselivsområdet, grupperes

i

- planlægning og udvikling af turistområder og
re j se livsprodukter
- markedsføring af rejseliv
- betjening af rejsende.
I følgende oversigt er de enkelte arbejdsopgaver listet op i relation
til ovenstående funktionsopdeling, ligesom kravene til de deraf følgende kundskabsområder er medtaget.
En række af de nævnte kundskabsområder vil mellemlederen/lederen have fået dækket i sin grunduddannelse.
Arbejdsgruppen har i sit forslag til uddannelsesindhold derefter
søgt at dække de øvrige discipliner samt eventuelt uddybning af
g r und-discipliner.

- 30 5. 3

Vurdering af underlag
Som før nævnt er det af væsentlig betydning, at man'har overblik
over,
på

hvor mange der er ansat i re jselivse rhvervet (fordelt

organisationstyper),

ansat,

samt

på

hvilke niveauer disse er

inden man igangsætter en egentlig uddannelse,

ligesom det

er ønskeligt at kende branchens eget forventede behov for antal
ansatte på. de respektive niveauer.
chefagene skal opbygges,

Dette har relevans, når bran-

hvorimod det ikke har den store betyd-

ning for de generelle fag, der ikke er brancherettede, da elevgrundlaget for disse er "sikret" netop på grund af fagenes generelle karakter.

Der foreligger ikke nyere offentlig

statistik over antal ansatte

inden for de enkelte grupper i branchen.

På den korte tid,

gruppen har haft til sin rådighed,

har det ikke

været muLigt at lave en egentlig kvantitativ undersøgelse.

Imid-

lertid har man haft adgang til de foreløbige resultater fra en analyse, Rejsebureauforeningen har foranstaltet.

Endvidere har

man haft personlig kontakt til rejsebranchens 2 store virksomheder, Spies og Tjæreborg,

samt endelig haft adgang til et analyse-

materiale fra undersøgelser,

foretaget af Foreningen af danske

Turistchefer og Foreningen af medarbejdere ved danske Turistbureauer.
TABEL

3.

Be hov sunde r la g:
Antal ansatte 1977
Turistbureauer

ca.

Rejsebureauer

-

Hertil kommer ansatte med
tilsvarende funktioner ved
trafikselskaber, attraktioner,
hoteller m. v.

250
3.000

300-500

NB: Antal ansatte omfatter såvel fuldtidsansatte som deltidsansatte.
Skønsmæssigt vil 10-20% af de ansatte have behov for en "fuld"
kortere videregående uddannelse, medens op imod 40-50% vil

- 31 kunne have interesse for enkelt-moduler.

Underlaget er dog ikke den eneste faktor, der bestemmer en uddannelses succes.

Også forhold som markedsføringen af uddan-

nelsen, antal undervisningssteder og lærerkræfter spiller en vigtig rolle for modtagelsen.

5^4

Det kvantitative behov for personale med en videregående brancheuddannelse
Med udgangspunkt i de under kapitel 5. 3 anførte oplysninger om
antal ansatte har arbejdsgruppen søgt at kortlægge branchens eget
skønnede behov for videreuddannelse stilbud.
Behovet opdeles i
l)

Skønnet tilgang til en videregående brancheuddannelse
af personer med en studieforberedende uddannelse

Z)

Skønnet tilgang til en "fuld" videreuddannelse af personale beskæftiget i branchen

3)

Skønnet tilgang til et eller flere enkelt-moduler af personale beskæftiget i branchen.

Den forventede årlige tilgang til en videregående brancheuddannelse skønnes herefter at blive:
ad 1:

Årlig tilgang til en videregående

50 - 100

brancheuddannelse af personer med
en studieforberedende uddannelse
ad 2:

Årlig tilgang til den samlede uddan-

20 -

30

nelse fra brancheuddannede personer
ajd_3_:

Årlig tilgang til enkelt-moduler fra

100 - 300

uddannelsen
(regnet i antal deltagere ialt
på enkelt-moduler).
For receptionspersonale i hotel- og restaurantbranchen vil der
være visse moduler i rejselivs-uddannelsen, der skønnes at væ-

- 32 re af interesse, eventuelt som supplement til en hoteluddannelse«

Det anbefales, at man af forsigtighedsmæssige årsager i starten
dimensionerer kapaciteten til uddannelsen efter de nedre grænser.
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KAPITEL

6. 1

6.

UDVALGETS FORSLAG

Uddannelsens formål
Formålet med en videregående erhvervs-(branche-)uddannelse
inden for rejselivsbranchen er:
- at uddanne personer til at varetage markedsførings-, planlægnings- og administrationsfunktioner m. fl. inden for
branchen på et mellemleder-/lederniveau.

Uddannelsen

tilstræber dels at sætte deltageren i stand til at fungere på
et fagligt højt niveau, dels at bibringe deltageren viden om
generelle virksomhedsledelses- og markedsføringsmæssige
værktøjer.

6. 2

Uddannelsens opbygning og indhold
Arbejdsgruppen foreslår uddannelsen opbygget som en modulstruktureret uddannelse, hvor de enkelte moduler hver især udgør et
afrundet hele og afsluttes med en selvstændig eksamen.
Modulerne er grupperet i en 1. , en 2. og en 3. del.

Herudover

kræves der for elever uden en erhvervsmæssig uddannelse 12 måneders praktik.
Uddannelsens teoridele kan kort karakteriseres som
1. del:

grundlæggende erhvervsteoretisk del

2. del:

generel videregående erhvervsteoretisk del

3. del:

branchespecifik del

Som afslutning på den samlede uddannelse løser den studerende en
"sammenfattende hovedopgave", jf. nærmere herom i kapitel 6.9.
Uddannelsens struktur søger at imødekomme såvel behovet for en
sammenhængende videregående erhvervsuddannelse som behovet
for korte intensive specialkurser for de erhvervsbeskæftigede.

- 34 Som det ses af struktur skitsen, er uddannelsen overordentlig fleksibel, og der er mulighed for at tage dele af uddannelsen efter ønske og behov, ligesom uddannelsen er opbygget således, at ca.
70% af uddannelsens samlede omfang udgøres af elementer fra andre erhvervsuddannelser.

Den egentlige branche specialisering

sker i 3„ -delens branchespecifikke moduler og udgør ca. 30% af
den samlede uddannelse.

Gennem denne opbygning sikres den uddannelsessøgende en bred,
generel, videregående erhvervskompetence omfattende en højere
handelseksamen samt en merkonomuddannelse med 2 a 3 specialer.
Der henvises i øvrigt til betænkningens kapitel 2. 1 om arbejdsgruppens overve jelser om eventuel fælle sbetænkning med den parallelt
etablerede arbejdsgruppe for opbygning af en hotel- og restaurantlederuddannelse.
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Adgangsbetingelser
Det har været arbejdsgruppens explicit udtrykte jänske, at uddannelsens enkelte moduler - udover at indgå i en samlet uddannelse
- tillige skal være tilgængelige for branchens nuværende beskæftigede i forbindelse med ønsker om videre- og efteruddannelse parallelt med erhvervsbeskæftigelse.

Herefter fastsættes følgende adgangsbetingelser:
Til 1. -dels modulerne:
- En afsluttet erhvervsfaglig uddannelse inden for handels- og
kontorområdet eller
- studentereksamen eller
- HF eller
- tilsvarende.

Til 3. -dels modulerne:
Adgang til 3. -dels modulerne forudsætter minimum 12 måneders praksiserfaring fra rejselivsbranchen.

Elever, der ikke

opfylder dette krav, kan få adgang, når deres praksiserfaring
skpnnes at give en rimelig baggrund for at opnå et fagligt tilfredsstillende udbytte af undervisningen i 3. -dels modulerne.
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Elever, der ikke opfylder de nævnte krav, kan få adgang, når det
skønnes, at de kan opnå et fagligt tilfredsstillende udbytte af unde rvisningen i et givet modul.
Til Hovedopgaven
Adgang til at løse den afsluttende sammenfattende hovedopgave
forudsætter gennemgang af uddannelsens 1. , 2. og 3. del.
Der kan dog gives adgang til at løse hovedopgaven på et tidligere
tidspunkt, såfremt den pågældende har relevant baggrund for løsning af hovedopgaven.
Fritagelse
Elever, der læser højere handelseksamen, vil opnå fritagelse for
uddannelsens 1. del samt Erhvervsjura i uddannelsens 2. del.
Elever, der ved anden uddannelse har gennemgået ækvivalerende
kurser, kan fritages for det/de tilsvarende modul(er) ved denne
uddannelse.

6. 4

Relationer til beslægtede uddannelsesområder
I forbindelse med arbejdsgruppens overvejelser om struktur og
indhold har det også været væsentligt, at dimittender fra en videregående rejselivsuddannelse ikke var fastlåst i en snæver brancheuddannelse.

Derfor har man med den valgte struktur og det

valgte indhold sikret eleverne en stor grad af "merittering" til
andre brancher.

Det kan således nævnes, at eleverne efter en

gennemgået rejselivsuddannelse tillige er Merkonom i Markeds-

- 39 føring og i Regnskabsvæsen.

Endvidere giver rejseliveuddannel-

sens 1. del adgang til studier ved Handelshøjskolen.

6. 5

Uddannelsens praktiske gennemførelse
Som allerede nævnt er uddannelsen opbygget således, at uddannelsens enkelte moduler kan læses enkeltvis.

Denne mulighed vil an-

tagelig især blive benyttet af branchens nuværende beskæftigede
i forbindelse med videre- og efteruddannelse samt ved funktionsspecialisering.
I det følgende vil der til illustration af mulige gennemløb af uddannelsen blive vist eksempler på uddannelsens forløb.

Imidlertid er

antallet af mulige kombinationsforløb legio, og den enkelte studerende vil individuelt kunne planlægge sit uddannelsesforløb ud fra
det aktuelle udbud af moduler.
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Lærerkvalifikationer og -rekruttering
Af arbejdsgruppens forslag til uddannelsesindhold, jf. kapitel 6. 2,
fremgår det,
menter,

at uddannelsen foreslås opbygget af uddannelsesele-

aer for hovedpartens vedkommende er identiske med fag/

moduler ved handelsskolernes uddannelser.

Arbejdsgruppen reg-

ner endvidere med, at undervisningen af branchens potentielle og
nuværende medarbejdere i disse fag/moduler sker ved handelsskolernes ordinært etablerede kurser sammen med elever fra andre
brancher. -

Det forudsættes, at der kun i enkelte tilfælde vil være

basis for oprettelse af særlige branchehold i disse moduler.

I de branche specifikke moduler vil der være behov for oprettelse
af selvstændige hold.

For en uddannelse på et videregående niveau må lærerkvalifikationskravene fastsættes i overensstemmelse hermed.

I følgende oversigt kan kvalifikationskravene for undervisning i de
enkelte fag/moduler aflæses:
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l^del

2. del

3, del

TABEL 9.

Lærerkvalifikationskrav
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Uddannelsens placering
Uddannelsen foreslås placeret ved handelsskolerne med anvendelse af de tilsvarende kurser på de områder, hvor der er identitet.
De branchespecifikke kurser må påregnes gennemført som internat-kurser.

Sådanne kurser bør ligeledes afvikles ved handels-

skoler, idet dog elevunderlaget næppe giver basis for etablering
ved mere end 2 a 3 skoler (København samt 1 a 2 provinsskoler),

6. 8

Unde rvisningsmaterialer
I den udstrækning, uddannelsen består af fag fra handelsskolernes
enkeltfagskur ser og merkonomuddannelsen, forefindes umiddelbart
anvendeligt undervisningsmateriale.

Dette gælder endvidere de

to branche specif ikke moduler turistteknik og turistlære.
Til undervisningen i de øvrige moduler vil der derimod være behov
for, at de r udvikles det nødvendige undervisningsmateriale. -

Ar-

bejdsgruppen skal i den forbindelse indstille, at der åbnes mulighed for, at der stilles midler til rådighed for et sådant arbejde.
Der skal i den forbindelse peges på de vilkår, hvorunder der ved
efg-uddannelserne s start blev sat et tilsvarende arbejde i gang.

6. 9

Evaluering
6. 9. 1 Eksamen ved de enkelte moduler
Uddannelsen er opbygget ud fra den forudsætning, at hvert modul
afsluttes med en selvstændig eksamen, således at den studerende
for hvert modul opnår meritter til den samlede uddannelse og bevis for det enkelte modul.

Dette er en klar forudsætning for en

uddannelse, hvor de enkelte moduler kan tages som led i en videreuddannelse/efteruddannelse.

Der kræves minimumskarakteren

6 i hvert enkelt modul.

6. 9. 2 Hovedopgave
Som afslutning på uddannelsen løser den studerende en seminaropgave.

Denne er tænkt som en sammenfattende "hovedopgave", hvor

- 45 eleven dokumenterer en tværfaglig viden.

Emnet aftales mellem eleven og den lærer, der af undervisningsinstitutionen udpeges som vejleder for eleven under arbejdet med
hovedopgaven.
Der gives den studerende 6 uger til løsning af den pågældende opgave.

Ved bedømmelsen anvendes BESTÅET/IKKE BESTÅET.

6. 9t 3 Censorer
Arbejdsgruppen har forudsat, at der ved enhver eksamen deltager
eksterne censorer, og at de anvendte eksamensopgaver ved en given termin er fælles for alle elever i landet.
Den nævnte hovedopgave bedømmes af vejlederen og en ekstern
censor.

6.9.4

Bevis

Ved afslutning af den samlede uddannelse bør der udstedes et samlet "uddannelsesbevis".

6.10

Uddannelse sbetegnelse
Arbejdsgruppen finder, at det er nødvendigt, at den foreslåede uddannelse giver en uddannelsesbetegnelse, således at dimittender
overfor omverdenen kan differentieres.

Betegnelsen som turist-

tekniker, rejselivstekniker, rejsonom og lignende har været drøftet, men alle fundet uegnet for uddannelsen.

Arbejdsgruppen har

ikke kunnet finde en rimelig betegnelse, men mener, at det er af
væsentlig betydning i branchen samt for markedsføringen af uddannelsen, at en sådan betegnelse fastsættes.

- 46 -

KAPITEL

7. 1

7.

UDDANNELSENS

ETABLERING

OG

STYRING

Uddannelsens etablering
Umiddelbart synes det mindre realistisk at forvente, at der kan
etableres en 2-3 årig uddannelse for en så relativt beskeden årlig
tilgang.

Dette forhold har bl.a. været medvirkende årsag til den

struktur for uddannelsen,

som arbejdsgruppen har valgt.

Ved at

lade op imod tre - fjerdedele af uddannelsens indhold være identisk
med bestående uddannelser ved handelsskolerne har man sikret
sig muligheden af, at uddannelsen kan startes allerede i 1978, og
uden at der bliver tale om særlige økonomiske konsekvenser.

Kun i forbindelse med de branche-specifikke moduler gør den beskedne elevtilgang det nødvendigt at centralisere undervisningen
ved 1 a 2 skoler og sandsynligvis med internat-kurser.

Arbejds-

gruppen ønsker imidlertid her at pege på de muligheder, der ligge r i en vis samkøring af de tilsvarende moduler i den planlagte
hotel- og restaurantlederuddannelse.

7. 2

Uddannelsens styring
Arbejdsgruppen ønsker ikke at tage stilling til,

hvorledes den en-

delige udformning af uddannelsens styring bør se ud, men vil alene pege på, at det i en forsøgsperiode findes hensigtsmæssigt med
en styringsgruppe, der løbende holder Direktoratet for erhvervsuddannelserne orienteret om behov for justering af uddannelsens indhold m. v. , herunder udviklingen af undervisningsmaterialer. En
sådan styringsgruppe bør ved forsøgsperiodens afslutning udarbejde en rapport om erfaringerne fra forsøget.

Den nævnte styrings-

gruppe kan måske mest hensigtsmæssigt sammensættes af personer fra branchen, de involverede uddannelsessteder samt Direktoratet for erhvervsuddannelserne,
end 5-6 personer.

idet den næppe bør bestå af mere

Arbejdsgruppen skal dog pege på det hensigts-

mæssige i, at der sikres en koordination til branchens efteruddannelser.

Af hensyn til sikring af uddannelsens-nære tilknytning til

erhvervslivet henstiller arbejdsgruppen,

at den uddannelsespolitiske

styring varetages af direktoratets normale rådgivende organer.
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KAPITEL

8.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED UDVALGETS
FORSLAG

8. 1

Anlægsøkonomiske konsekvenser
Som nævnt er den foreslåede uddannelse opbygget af en række elementer, der dels stammer fra kursus til højere handelseksamen,
dels fra merkonom-uddannelsen.
Det har derfor været naturligt i kapitel 6. 5 at foreslå uddannelsen
placeret ved handelsskolerne.

De mere branche specifikke modu-

ler i uddannelsens 3. del foreslås afviklet på handelsskoler, men
på grund af det forholdsvis beskedne potentielle elevtal må det forventes at være nødvendigt med en vis centralisering.

Der vil næp-

pe være elever til at kunne etablere undervisning i 3. -dels-modulerne ved mere end Z a 3 skoler.

Som anført under kapitel 6. 8 vil det være nødvendigt, at der udarbejdes undervisningsmateriale til de branche-specifikke moduler
i uddannelsens 3. -del.

Arbejdsgruppen forudsætter som nævnt,

at dette materiale udarbejdes centralt, idet den relativt beskedne
elevtilgang næppe giver grundlag for, at der på det frie lærebogsmarked vil blive udbudt et sådant materiale.
Der skønnes at være behov for, at der pr. modul i denne kategori
allokeres midler til undervisningsmateriale-udvikling med ca. kr.
10. 000, - eller i alt ca. kr. 80. 000, -, idet der til modulerne turistlære og turistteknik foreligger anvendeligt materiale fra de nuværende fagprøver/ efteruddannelseskurser.
Da uddannelsen iøvrigt kan gennemføres uden særligt udstyr og i
nogen grad ved udnyttelse af lokaler og øvrige ressourcer ved
handelsskolerne, skønner arbejdsgruppen, at der kun i ganske specielle situationer vil blive tale om øvrige anlægsomkostninger.

- 48 8. 2

Driftsøkonomiske konsekvenser
De driftsøkonomiske konsekvenser er i høj grad afhængige af den
valgte form for afvikling af kurserne. -

Som anført i kapitel 6. 6

foreslår arbejdsgruppen, at uddannelsen etableres primært som
deltids-uddannelse.

Elever med en studieforberedende uddannelse

som baggrund anbefales at tage 2. -del via et gennemløb af højere
handelseksamen som dagskole.
På grund af det forventede elevtal til de branche-specifikke moduler i uddannelsens 3. -del, foreslår arbejdsgruppen disse moduler
gennemført som internat-kurser over 2-ugers perioder.
Modulerne i 1. og 2. -del: Det foreslås, at eleverne følger de pågældende kurser ved handelsskolernes ordinært oprettede hold, og
der skønnes derfor kun i grænsetilfælde at blive tale om etablering
af ekstra hold, forårsaget af denne mertilgang.

Med en årlig til-

gang på skønsmæssigt 200 "fuldtidselever" vil de skønnede marginalomkostninger andrage kr. 200. 000 - 400. 000.

De branche specifikke moduler i 3. -del vil skulle afvikles som
internat-kurser.

Der regnes med 10 hold pr. år, og de dermed

forbundne driftsudgifter til lærerløn m.v. , men excl. elevernes
opholdsudgifter, skønnes at andrage ca. kr. 200. 000.
Arbejdsgruppen har ikke fået til opgave at udtale sig om disse omkostningers dækning, men skal pege på det forhold, at alle 1,- delsmodulerne hentes fra uddannelser med 100% statstilskud, medens
de generelle 2. -dels-moduler hentes fra uddannelser med 84%
statstilskud (enkelte dog fra uddannelser med 100% statstilskud).
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KAPITEL 9.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER OG INDSTILLING

Nærværende betænkning dækker en videregående uddannelse inden
for rejselivs-branchen,

således som arbejdsgruppen finder den

hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt.
Arbejdsgruppen indstiller, at den foreslåede uddannelse etableres
som forsøg fra september 1978, idet der iøvrigt peges på, at uddannelsen hensigtsmæssigt kan etableres sammen med den tidligere
nævnte uddannelse for hotel- og restaurantledelse.

De 2 uddannel-

ser er opbygget med 1. -del og væsentlige områder af 2. -delene
fælles, ligesom disse elementer samtidig er identiske med handelsskolernes uddannelser inden for enkeltfagkurser og merkonom-uddannelsen.
Man skal endvidere pege på, at det er af afgørende betydning, at
uddannelsen markedsføres effektivt, da man bl.a. beskæftiger sig
med en branche, der savner traditioner for videregående uddannelse.,
Den 25. januar 1978

Knud Helm-Erichsen
(formand)

Frantz Buch Knudsen

Knud Ellesøe

Johan A, Asmussen

Bjørn Engen

Ole Mørch Thor

Ole Habæk
(sekretær)
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