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Region Hovedstaden 
Center for regional udvikling 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 

Att. Centerchef Mads Monrad 

30. juni 2017 

Høringssvar af 30. juni 2017 i forbindelse med Rungsted Gymnasiums ansøgning om at udbyde HHX fra 2018 

Erhvervsskolen Nordsjælland er af RegH den 23. juni 2017 blevet bedt om at uddybe evt. konsekvenser for elevoptaget 
på Esnord, i så fald der kommer endnu et HHX-udbud samt at forholde os til prognosen for søgetal til HHX de kom-
mende år. 

a) Esnord henviser indledningsvis til vores tidligere svar i ovennævnte sag.  

b) Esnord udbyder HHX i Helsingør, som tiltrækker elever fra det nordøstsjællandske område. På nuværende tidspunkt 
har vi færre HHX-elever end det vi har kapacitet til (en detaljeret redegørelse for vores kapacitet findes i vores kapaci-
tetsindberetning fra december 2016).  

Den demografiske udvikling i det nordsjællandske område (jf. RegH’s ”Kapacitetsudredning for STX” af oktober 2016) 
er negativ. Det kan derfor ikke forventes, at søgningen til HHX vil stige frem mod 2025. Hvis der kommer endnu et 
udbudssted med HHX, må vi forvente at antallet af HHX-elever i Helsingør vil falde til et kritisk lavt niveau.  

Dette er særligt kritisk, fordi Esnords udbud af HTX i Helsingør er afhængigt af et udbud af både HHX og HTX. I yderste 
konsekvens, vil både HHX og HTX i Helsingør skulle nedlægges.  

c) Vi henviser i øvrigt til de lovgivningsmæssige forhold, som Knord anfører i sit høringssvar af 28. juni 2017 til samme 
sag, idet vi ser de samme problemer i den henseende. 

d) Elever i grundskolen har mange gymnasiale uddannelser i det Nordsjællandske område og endnu en vil betyde, at 
den samlede mængde af elever spredes på for mange udbudssteder, hvilket kan få betydning for opretholdelse af den 
samlede mængde af udbudssteder. 

På baggrund af ovenstående vil jeg derfor fraråde, at der oprettes yderligere gymnasiale tilbud i det nordøstsjælland-
ske område, da efterspørgslen er fuldt imødekommet og endda med en vis overkapacitet. 

Venlig hilsen 
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