
Beslutningssag: Ny udbudsrunde og uddannelsesdækning af 
erhvervsuddannelser 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Regionsrådet skal ifølge lovgivningen afgive indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, når en 
erhvervsskole vil åbne eller lukke et grundforløb på et uddannelsessted. Derfor skal regionsrådet også afgive 
indstilling til ministeriet om placeringen af grundforløb, når ministeriet gennemfører et udbud af alle 
erhvervsuddannelser. Regionen skal i samarbejde med erhvervsskolerne koordinere udbuddet af grundforløbene. 
  
Ministeriet har i efteråret 2015 udbudt erhvervsuddannelserne til ikrafttræden i august 2017. Skolernes 
ansøgningsfrist er den 22. februar 2016 og regionsrådets indstilling skal være afgivet den 15. april 2016. 
  
Ministeriet har som led i udbuddet informeret om de kriterier, som ministeriet lægger til grund for sine afgørelser af 
ansøgningerne fra erhvervsskolerne. 
  
Administrationen har med afsæt i disse kriterier udarbejdet forslag til en regional samarbejdsmodel, ikke blot med 
erhvervsskolerne men også med kommunerne og har udviklet supplerende pejlemærker for den koordinerende 
indsats i Region Hovedstaden. 
  
Administrationen forelægger sagen for at sikre politisk forankring og godkendelse af samarbejdsmodellen og de 
udarbejdede pejlemærker. 
  
Ved forelæggelsen for erhvervs- og vækstudvalget vil direktør Claus Bjørn Billehøj introducere sagen med et kort 
oplæg. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 

1. at godkende administrationens forslag til Region Hovedstadens målsætninger for en regional 
samarbejdsmodel og supplerende pejlemærker for den koordinerende indsats i RH 
  

2. at administrationen arbejder videre med udbuddet af erhvervsuddannelserne inden for de beskrevne 
rammer 
  

3. at forretningsudvalget indstilling fra møde den 12. april 2016 sendes til ministeriet den 15. april 2016, 
(hvor der er deadline) med forbehold for en endelig politisk godkendelse i regionsrådet den 19. april 
2016. 

SAGSFREMSTILLING 

I forlængelse af reformen af erhvervsuddannelserne skal der gennemføres en ny udbudsrunde. Det betyder konkret, 
at alle nuværende uddannelsesudbud bliver annulleret, og at skolerne skal ansøge om nye godkendelser til at 
udbyde erhvervsuddannelser fra august 2017. 
  
Regionsrådet skal i henhold til loven koordinere den samlede indsats for at sikre sammenhæng i 
uddannelsesdækningen, bl.a. vedr. placeringen af grundforløbene på erhvervsuddannelserne. Koordineringen sker i 
samarbejde med skolerne. Administrationen lægger som noget nyt op til en proaktiv inddragelse af kommunerne om 
det forestående udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb fx om samlokalisering med 10. klasser. I 
udbudsrunden ansøger skolerne ministeren for Børn, Unge og Ligestilling om godkendelse til at udbyde 



erhvervsuddannelserne. Regionsrådet skal afgive indstillinger om placeringen af grundforløb til ministeren på 
baggrund af skolernes ansøgninger. Indstillingerne afgives til ministeren senest den 15. april 2016. 
  
Ministeriet har bedt regionerne om at tage en tidlig og faciliterende dialog med skolerne med udgangspunkt i 
fakta/analyser og den regionale vækst og udviklingsstrategi. Regionerne kan proaktivt appellere til skolerne om at 
oprette udbud, hvor regionerne ser et behov for uddannelsesdækning. Det er dog som nævnt i sidste ende skolernes 
bestyrelser, der beslutter, hvilke udbud skolerne ansøger om at udbyde, og ministeren, der godkender 
ansøgningerne. 
  
Kriterier for udbudsrunden udmeldt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
I udbudsrunden lægger Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling op til, at grundforløbene skal have en bred 
geografisk dækning. Der skal dog også tages hensyn til antallet af elever, kvaliteten og efterspørgslen efter faglærte. 
Endvidere er nedenstående kriterier meldt ud til skolerne. 

l Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer. 

l Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov. 

l Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede 
lokale/regionale praktikpladspotentiale. 

l Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål: Flere skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, 
trivslen skal øges og skolerne skal udvikle elever, så de bliver så dygtige som de kan. 

Administrationens forslag til målsætninger, pejlemærker og samarbejdsmodeller 
Administrationen foreslår, at regionens supplerende målsætninger tager afsæt i ministeriets prioriteringer. Analyser 
viser, at der er en sammenhæng mellem transportafstand til ungdomsuddannelse og andelen af unge, der har en 
ungdomsuddannelse. I Region Hovedstaden har de unge 50 % længere transportid til en erhvervsuddannelse end til 
de almene gymnasier, hhv. 30 og 20 minutter i gennemsnit. 
  
En bredere geografisk uddannelsesdækning forventes derfor at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Det er et 
mål i ReVUS, at 25 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen i Region 
Hovedstaden. I Region Hovedstaden har kun 14 % af eleverne valgt en erhvervsuddannelse direkte efter 
grundskolen i 2015 (19 % på landsplan). Derudover er der store kommunale forskelle, fx valgte under 3 % i Gentofte 
en erhvervsuddannelse i 2015, mens 25 % i Ishøj valgte denne vej. 
  
Et øget udbud kan også gøre det lettere for skoler og virksomheder at samarbejde om at sikre praktikpladser i hele 
regionen, ligesom et udbud kan bidrag med viden og arbejdskraft til virksomhederne i et område. 
Uddannelsesdækningen er et led i at styrke sammenhængen mellem erhvervsudvikling, uddannelse og 
beskæftigelse lokalt og regionalt og kan bidrage til at sikre virksomhederne en kompetent faglært arbejdsstyrke, 
som er et rammevilkår i ReVUS. 
  
En af udfordringerne for erhvervsuddannelserne er endvidere, at der på nogle skoler ikke er et attraktivt 
ungdomsuddannelsesmiljø. Campusdannelse, fx via samlokalisering af uddannelser, kan bidrage til et bedre 
ungdomsuddannelsesmiljø, hvor køn og fagligheder mødes. 
  
Administrationen anbefaler på den baggrund, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) lægges til 
grund for administrationens udarbejdelse af indstillinger til regionsrådet om placering af grundforløbene på 
erhvervsuddannelserne. Endvidere foreslås, at administrationens udarbejdelse af indstillinger baserer sig på 
nedenstående målsætninger: 

l Erhvervsuddannelser skal tættere på de unge - dvs. bedre geografisk uddannelsesdækning af grundforløb. I 7 
kommuner er der i dag ikke etableret et udbud af erhvervsuddannelse. I 12 kommuner har mere end 30 
procent af de 20-29 årige kun grundskolen som højeste uddannelsesniveau. 



l Uddannelsesmiljøerne skal forbedres, fx gennem samlokalisering af ungdomsuddannelser og 10. klasser.  

l Styrke sammenhæng i uddannelsesforløbet for de unge gennem styrket samarbejde mellem skoler, der 
udbyder hhv. grund- og relevant hovedforløb. 

Indstillinger om erhvervsuddannelsernes lokalisering af grundforløb bør ske ud fra en samlet vurdering af behovet for 
arbejdskraft, uddannelsesniveau, afstand til erhvervsuddannelse, erhvervsudvikling, elevgrundlag, 
befolkningsudviklingen mv. Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling tilvejebringer et stort datagrundlag til brug for 
ansøgningsrunden og administrationen har udarbejdet nogle analyser til brug for dialogen med skolerne. 
  
Den videre proces 
Udbudsrunden er startskuddet for en samlet drøftelse med erhvervsskolerne om, hvordan uddannelsesdækningen, 
uddannelsesmiljøet og transporttiden til erhvervsuddannelserne kan forbedres. Der forventes ikke de store 
ændringer af det nuværende udbud af erhvervsuddannelser i selve udbudsrunden, og regionsrådets reelle 
muligheder for at ændre i udbuddet er begrænset, da det er skolerne og ministeren, som er afgørende for udbuddet. 
Endvidere er erhvervsskolernes økonomi udfordret af besparelser og nye adgangskrav, der betyder, at færre elever 
vil komme direkte ind på skolerne og derved udløse færre tilskud fra staten. Den igangværende dialog på 
administrativt niveau indikerer dog vilje til samarbejde mellem skolerne om at etablere grundforløb enkelte flere 
steder end i dag. 
  
Det er aftalt, at regionsrådsformanden og formanden for erhvervs- og vækstudvalget inviterer direktørerne for 
erhvervsskolerne til en drøftelse af udbudsrunden og den fremtidig indsats for bedre uddannelsesdækning, 
tilgængelighed og uddannelsesmiljøer. Udbud og uddannelsesmiljø er endvidere et indsatsspor i programmet for 
flere, dygtigere faglærte Faglært til Vækst.  
  
Den politiske drøftelse suppleres af bilaterale møder med erhvervsskoledirektørerne på administrativt niveau. 
  
Skolerne har ansøgningsfrist den 22. februar 2016 og regionsrådet skal afgive indstilling til ministeren for Børn, 
Undervisning og Ligestilling senest den 15. april 2016. Ifølge den vedtagne mødeplan for politiske udvalgsmøder i 
2016 ligger det første møde i erhvervs- og vækstudvalget efter skolernes ansøgningsfrist den 29. marts 2016 med 
efterfølgende møder i forretningsudvalget den 12. april og i regionsrådet den 19. april 2016. Derfor er det først muligt 
for regionsrådet at behandle indstillingerne vedr. skolernes ansøgninger på mødet i regionsrådet den 19. april 2016, 
hvilket er efter ministeriets deadline. Derfor foreslår administrationen, at forretningsudvalgets indstillinger fra deres 
møde den 12. april 2016 sendes til ministeriet den 15. april 2016 med forbehold for endelig politisk godkendelse i 
regionsrådet den 19. april 2016. 
  
Konkret skal regionsrådet indstille om placeringen af grundforløb 1 og 2. Grundforløbene varer 20 uger hver. 
Grundforløb 1 er kun for elever, der kommer direkte fra grundskolen, mens grundforløb 2 er mere specialiseret og 
orienteret mod de konkrete erhvervsuddannelser (hovedforløb). 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. december 2015 og regionsrådet den 15. december 2015. 
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