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BILAG 3 

  

Notat om høring af forslag til ændret geografisk inddeling af forpligtende samar-

bejder i Region Hovedstaden 

Regionsrådet godkender den geografiske afgrænsning af de forpligtende samarbejder, 

inden for hvilke de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner (stx og hf) skal samar-

bejde om koordinering af kapaciteten på stx og hf.  

 

Forslaget til ændret inddeling i forpligtende samarbejder har til formål at sikre, at de 

offentlige institutioner i højere grad kan samarbejde om tilrettelæggelse af optageka-

paciteten i områder, hvor eleverne søger og optages, og hvor fordelingsudvalgene der-

for i højere grad kan sidestille elevernes prioritetsønsker med henblik på at opnå en 

samlet set hensigtsmæssig elev-/kursistfordeling for såvel ansøgere som institutioner. 

Derved er det administrationens vurdering, at en ændret inddeling kan styrke både de 

forpligtende samarbejder og fordelingsudvalgene.  

 

Det står klart, at en ændret inddeling i forpligtende samarbejder ikke vil løse alle ud-

fordringer omkring kapacitetsstyring og elevfordeling til stx og hf. Den ændrede ind-

deling skal derfor ses i sammenhæng med de andre handlemuligheder, som regionsrå-

det har i forhold til at sikre en passende kapacitet i hele Region Hovedstaden. 

 

Høringssvar fra de fire forpligtende samarbejder i Region Hovedstaden 

Forud for regionsrådets beslutning vedrørende den geografiske inddeling af forplig-

tende samarbejder, har ændringsforslaget været sendt i høring hos de fire eksisterende 

forpligtende samarbejder. I høringssvarene bemærker de forpligtende samarbejder 

især, at 

• Der til grund for ændringsforslaget ligger et grundigt analysearbejde, som af-

dækker sammenhængen mellem ansøgernes bopæl og 1. prioritetsønske. 

• De forpligtende samarbejder vil blive større, hvis der i stedet for fire bliver tre 

forpligtende samarbejder.  

• Sidestilling af prioritetsønsker ikke vil løse udfordringerne omkring elevforde-

ling, men kan medføre flere klager. Det fremstår uklart, hvad den præcise 

konsekvens for elevfordelingen i forhold til sidestilling af prioritetsønsker vil 

være. 
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• Institutionernes bestyrelser af tidsmæssige årsager ikke nødvendigvis har væ-

ret inddraget i høringen, og at det er den enkelte institutions bestyrelse, der 

fastsætter kapaciteten. 

• Forslaget til ændret inddeling i forpligtende samarbejder ikke vil løse alle for-

delingsudfordringer, herunder fordeling af elever på baggrund af fx etnicitet 

eller karakterer.  

• Udfordringerne med ledig kapacitet på Vestegnen bedst løses gennem aktiv 

kapacitetsstyring. 

 

Administrationen bemærker, at 

• De forpligtende samarbejder anerkender analysegrundlaget og er enige heri, 

men ønsker ikke at tage konsekvenserne heraf. 

• Der både indgår bemærkninger vedrørende kapacitetskoordineringen og elev-

fordeling, selvom elevfordelingen ikke vedrører de forpligtende samarbejder. 

• Det fremgår, at sidestilling af prioritetsønsker ikke ønskes brugt. 

• Det ikke tyder på, at de forpligtende samarbejders samarbejde omkring kapa-

citet er forpligtende for den enkelte institution i praksis, idet samarbejdet har 

lille betydning i forhold til bestyrelsernes individuelle fastsættelse af kapacite-

ten. 

• Administrationen anerkender, at en ændret inddeling ikke løser kapacitetsud-

fordringerne i Centrum eller udfordringer omkring en mere jævn fordeling af 

elever med forskellige socio-økonomiske baggrunde. 

• I et netop fremsat forslag til optagelsesbekendtgørelse, som skal gælde fra 1. 

januar 2019, er muligheden for at sidestille prioritetsønsker fortsat til stede, 

hvis det resulterer i en samlet set mere hensigtsmæssig elevfordeling, ligesom 

der fortsat ikke er mulighed for elevfordeling på baggrund af etnicitet.  

• Regionsrådet løbende træffer beslutninger med betydning for kapacitetsstyrin-

gen i Region Hovedstaden. 


