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Til de på vedlagte liste anførte 

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for 

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 

lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private 

institutioner for gymnasiale uddannelser og lov om de gymnasiale 

uddannelser (Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymna-

siale ungdomsuddannelser) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved ovennævnte udkast til 

lovforslag i høring. 

 

Nærværende lovudkast har i forlængelse af lov nr. 2532 af 22. december 

2021 til formål at udmønte de resterende dele af den politiske aftale af 

10. juni 2021 om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ung-

domsuddannelser, som forudsætter lovændring. 

 

Med lovforslaget foreslås rammerne for en ny elevfordelingsmodel etab-

leret, herunder Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdoms-

uddannelser. Den nye elevfordelingsmodel omfatter ud over de almen-

gymnasiale ungdomsuddannelser også de erhvervsgymnasiale ungdoms-

uddannelser. Modellen medfører, at landet inddeles i zoner, og at forde-

lingen af ansøgerne sker efter forskellige kriterier i afstandszoner og for-

delingszoner.  

 

Der foreslås endvidere indført en strammere kapacitetsstyring med fast-

sættelse af en minimumskapacitet. Samtidig foreslås det sikret, at der i 

forbindelse med tilsyn kan stilles krav om udarbejdelse af en genopret-

ningsplan, og at børne- og undervisningsministeren kan nedlægge en in-

stitution, hvis de unge over en periode på 3 år fravælger institutionen.  

 

Endelig foreslås det, at kompetencen til at godkende profilgymnasier 

overgår fra Børne- og Undervisningsministeriet til regionerne, og at hen-

visningstaxametret afskaffes. 
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Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2022 med henblik på, at 

elevfordelingsmodellen har virkning for skoleåret 2023/24. 

 

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsporta-

len. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet skal bede om at modtage eventuelle 

bemærkninger til lovudkastet senest mandag den 14. februar 2022, kl. 

12.00. Høringssvar bedes sendt til aarjk@uvm.dk med angivelse af ”Hø-

ring – elevfordeling” i emnefeltet. 

 

De modtagne høringssvar, herunder kontaktoplysninger på afsender af 

høringssvaret, offentliggøres på Høringsportalen og sendes til Folketin-

gets Børne- og Undervisningsudvalg med henblik på offentliggørelse på 

Folketingets hjemmeside i forbindelse med lovforslagets fremsættelse for 

Folketinget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karen-Iben Perelman 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33925482 

Karen-Iben.Perelman@uvm.dk 
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