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Høring over udkast til bekendtgørelse 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hermed vedlagte udkast til 

bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale 

elevfordelingsregler for skoleåret 2020/21 i høring.  

 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og 

Liberal Alliance indgik den 3. oktober 2019 aftale om mulighed for loka-

le elevfordelingsregler ved fordeling af elever til de almengymnasiale ud-

dannelser. 

 

I forlængelse heraf er lov om ændring af lov om institutioner for almen-

gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af 

lokale elevfordelingsregler) blevet fremsat for Folketinget den 13. no-

vember 2019.  

 

Med lovudkastet foreslås der etableret en mulighed for, at fordelingsud-

valg i forhold til skoleåret 2020/21 kan fastsætte lokale elevfordelingsreg-

ler for at løse eller imødegå udfordringer af faglig, pædagogisk eller social 

karakter på grund af elevsammensætningen. Bestyrelsen for en instituti-

on, som oplever sådanne udfordringer, kan kræve, at fordelingsudvalget 

fastsætter lokale elevfordelingsregler. Hvis fordelingsudvalget ikke kan 

blive enige om dette, vil bestyrelsen kunne klage til regionsrådet, som 

herefter vil have mulighed for selv at fastsætte de fornødne lokale elev-

fordelingsregler.  

 

Samtidig foreslås det i lovudkastet, at børne- og undervisningsministeren 

bemyndiges til at fastsætte regler om fristerne for fastsættelse af lokale 

elevfordelingsregler og for at klage samt regler om offentliggørelse og 

information om lokale regler. Det følger af lovbemærkningerne til den 

foreslåede bemyndigelse, at det forventes, at fordelingsudvalget får en 



 2 

uge til at blive enigt, og at regionsrådet ved uenighed i fordelingsudvalget 

får 14 dage til at træffe afgørelse.  

 

På denne baggrund indeholder nærværende bekendtgørelsesudkast i for-

hold til skoleåret 2020/21 

- en frist for, hvornår institutionens bestyrelse senest kan anmode 

fordelingsudvalget om at fastsætte lokale elevfordelingsregler, 

- en frist for, hvornår fordelingsudvalget skal have fastsat eventuel-

le lokale elevfordelingsregler af egen drift eller have truffet afgø-

relse på baggrund af bestyrelsens anmodning, 

- en frist for bestyrelsens klage til regionsrådet,  

- regionsrådets frist for at træffe afgørelse på baggrund af en klage 

samt 

- regler om og frist for offentliggørelse af lokale elevfordelingsreg-

ler og information til de kommende ansøgere. 

 

Bekendtgørelsesudkastet er udarbejdet ud fra den forudsætning, at det 

fremsatte forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almen-

gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af 

lokale elevfordelingsregler) vedtages som fremsat.  

 

Proces 

Styrelsen skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

Senest den 29. november 2019 kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til camilla.abel.trier@stukuvm.dk og 

GTK@stukuvm.dk med angivelse i emnefeltet af ”Høring – bekendtgø-

relse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevforde-

lingsregler for skoleåret 2020/21 [afsenders navn]”. 

 

Udkast til bekendtgørelsen vil ligeledes blive offentliggjort på Hørings-

portalen. 

 

Under forudsætning af ændringslovens vedtagelse forventes endelig be-

kendtgørelse udstedt i december 2019 med ikrafttræden den 1. januar 

2020. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Abel Trier 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 54 55 

Camilla.Abel.Trier@stukuvm.dk 
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