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Høringssvar i forbindelse med ”Evaluering af kommunalrefor-
men" 

Gymnasieskolernes Lærerforening har i høringssvaret fokuseret på regioner-
nes opgaver i forbindelse med regional udvikling/uddannelse. GL skal henvi-
se til det allerede afgivne høringssvar vedrørende ”Analyse af fordelingsud-
valgenes rolle og praksis”.  
 
Uddannelsesområdet berøres desværre meget lidt i evalueringen. Dog foreslås 
det, at regionernes nuværende indstillingsret i forbindelse med oprettelse af 
nye udbud af ungdomsuddannelser udvides til også at omfatte nedlæggelse af 
eksisterende udbud. GL kan støtte forslaget, da der er brug for en uafhængig 
instans med lokal/regional indsigt til at koordinere uddannelsesudbuddet. GL 
mener dog at høringsretten bør udvides til også at omfatte ændringer i kapaci-
tet på den enkelte ungdomsuddannelsesinstitution – samt indstille til midlerti-
digt kapacitetsloft uden begrænsninger. Udbyderne af ungdomsuddannelser 
kan i dag udvide og nedlægge kapacitet/klasser uden indblanding. Udvidel-
ser/nedlæggelser kan være til gavn for den enkelte institution, men er ikke al-
tid til gavn for samfundet. Samtidig kan høringsretten ændres til en beslut-
ningskompetence, så Ministeriet for Børn og Undervisning ikke skal tage stil-
ling til enkeltsager.    
 
I forhold til selve evalueringen efterlyses et afsnit om regionernes rolle i ud-
viklingsprojekter på ungdomsuddannelsesområdet; herunder også regnskabs-
tal for de seneste års projekter og ikke kun budgettal for 2012.  
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Høring om optagelsesbekendtgørelsen og vejledning om forplig-
tende samarbejder/fordelingsudvalg 

Gymnasieskolernes Lærerforening har modtaget optagelsesbekendtgørelse og 
vejledning om forpligtende samarbejder og fordelingsudvalg til høring.  
 
Begge høringer bygger på ændringer som følge af analysen/rapporten: Analy-
se af fordelingsudvalgenes rolle og praksis – hvor GL var en del af den ned-
satte følgegruppe.  
 
GL tager ændringerne til optagelsesbekendtgørelsen til efterretning. 
 
I forhold til vejledningen om forpligtende samarbejder og fordelingsudvalg 
følger vejledningen op på analysens konklusioner. Dog er en vejledning i or-
dets forstand kun en vejledning som de involverede parter ikke er forpligtet til 
at følge. For de fleste anbefalingers vedkommende kan dette være tilstrække-
ligt da – som analysen konkluderer – samspillet langt hen ad vejen understøt-
ter målet.  
 
Analysen påpeger dog at koordineringen af fag og retninger ikke fungerer 
hensigtsmæssigt. Ifølge analysen kan sammenlægningen af opgaver fra de 
forpligtende samarbejder og fordelingsudvalget give en bedre koordinering af 
fag og studieretninger, en koordinering der er vigtig for elever, skoler og den 
faglige mangfoldighed. Denne ændring bør derfor indarbejdes i lovgivningen 
på området.  
 
Desuden mener GL at det nu vil være fornuftigt at sidestille alle de gymnasia-
le uddannelser og derfor lade dem alle være omfattet af elevfordelingsregler 
og koordinering af kapacitet og fag. 
  
For at give regionerne de bedste betingelser for at koordinere kapaciteten i re-
gionen bør man, ud over sammenlægningen og koordineringen af opgaver, 
også sikre at det midlertidige kapacitetsloft der gives for et år ad gangen ikke 
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som nu er begrænset af kun at kunne gives en institution et begrænset antal 
gange.  
 
Endelig vil GL opfordre til at ministeriet udsender et brev til skoler, regioner 
og UU for at informere om elementerne i den nye vejledning og ændringerne i 
bekendtgørelsen. 
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