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Regionsrådet 

Sag 15 om ”Forhåndsgodkendelse 
af kompetence til fastsættelse af lo-
kale elevfordelingsregler i 2021”  

Hermed en varsling om at regionsrådsformanden i forbindelse med åbningen 

af regionsrådets møde på tirsdag den 15. december 2021 vil foreslå, at sag 15 

på dagsordenen om ”Forhåndsgodkendelse af kompetence til fastsættelse af 

lokale elevfordelingsregler i 2021” udgår af dagsordenen.  

Forslaget om at tage sagen af dagsordenen sker på anbefaling fra administra-

tionen, da det ikke længere er relevant for regionsrådet at tage stilling til ind-

stillingen.   

Fristen for gymnasierne til at anmode fordelingsudvalgene om at træffe afgø-

relse vedrørende lokale fordelingsregler er udløbet. Ingen gymnasier har hen-

vendt sig og derfor er der heller ingen gymnasier, der har mulighed for at 

klage over et fordelingsudvalgs afgørelse. Derfor er der ikke længere grund til 

at regionsrådet tager stilling til at delegere regionsrådets afgørelse over klager 

vedrørende lokale fordelingsregler til Udvalget for forskning, innovation og ud-

dannelse. 

Uddybet om processen omkring fastsættelse af lokale fordelingsregler og 

gymnasiernes klagemulighed til fordelingsudvalg 

Muligheden for at fastsætte lokale elevfordelingsregler for STX- og HF-stude-

rende er forlænget. Det betyder, at regler for skoleåret 2020/21 også er gæl-

dende i 2021/22. 

Processen omkring fastsættelse af lokale fordelingsregler er, at bestyrelsen på 

en STX- eller HF-uddannelse kan anmode et fordelingsudvalg om at fastsætte 

lokale fordelingsregler på visse betingelser. 

Hvis bestyrelsen, der har sendt anmodningen, er uenig i fordelingsudvalgets 
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beslutning, kan de klage til regionsrådet. Klageretten gælder ikke hvis besty-

relsen ikke har anmodet fordelingsudvalget om lokale fordelingsregler forin-

den. 

I bekendtgørelsen om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale 

elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22, kan bestyrelser senest den 3. de-

cember 2020, anmode fordelingsudvalg om at fastsætte lokale elevfordelings-

regler. 

Da der ikke er nogen af bestyrelserne, der har henvendt sig til de lokale forde-

lingsråd, er der heller ikke længere klageret. Derfor er nærværende sag om 

uddelegering af kompetencen til afgørelse af klager og fastsættelse af lokale 

fordelingsregler ikke længere aktuel.  
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