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Til de på vedlagte høringsliste anførte   

   

   

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institu-

tioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-

nelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

(Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved ovennævnte udkast til 

lovforslag i høring. 

 

Lovudkastet udmønter aftale af 3. oktober 2019 om mulighed for lokale 

elevfordelingsregler ved fordeling af elever til de almengymnasiale ud-

dannelser indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radika-

le Venstre, Socialistisk folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke-

parti, Alternativet og Liberal Alliance. 

 

Med lovudkastet foreslås der etableret den fornødne hjemmel til, at for-

delingsudvalg vil kunne fastsætte lokale elevfordelingsregler for at løse 

eller imødegå udfordringer af faglig, pædagogisk eller social karakter på 

grund af elevsammensætningen. En institution, som oplever sådanne 

udfordringer, kan kræve, at fordelingsudvalget fastsætter lokale elevfor-

delingsregler. Hvis man ikke kan blive enigt i fordelingsudvalget om det, 

vil der være klageadgang til regionen, som herefter vil have mulighed for 

selv at fastsætte de fornødne lokale elevfordelingsregler. 

 

I tillæg hertil foreslås det, at elevrådene på de institutioner, som indgår i 

fordelingsudvalget, i forening udpeger én repræsentant uden stemmeret 

til fordelingsudvalget. 

 

Endvidere foreslås det tydeliggjort i lov om institutioner for erhvervsret-

tet uddannelse, at bestemmelserne i lov om institutioner for almengym-

nasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. om fastsættelse af 

kapacitetslofter, elevfordeling og stedlig placering af nye udbud tilsva-

rende finder anvendelse for udbud af uddannelsen til almen studenterek-

samen og udbud af uddannelsen til hf-eksamen på institutioner for er-

hvervsrettet uddannelse. Herved tydeliggøres det, at disse regler også 
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gælder for stx- og hf-udbud på institutioner for erhvervsrettet uddannel-

se. 

 

Endelig foreslås det, jf. aftalen, at loven alene skal gælde for ét år indtil 

den 1. januar 2021 med undtagelse af de foreslåede ændringer i lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som i vid udstrækning fore-

slås videreført. 

 

Endeligt lovforslag forventes fremsat for Folketinget i november 2019. 

 

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsporta-

len. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet skal bede om at modtage eventuelle 

bemærkninger til lovudkastet senest fredag den 25. oktober 2019 kl. 

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

ring – elevfordeling” i emnefeltet.  

 

 

Med venlig hilsen 
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