
Beslutningssag: Indberetning af optagekapaciteten i 2016 på de gymnasiale 
uddannelser 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har ansvaret for kapaciteten på de gymnasiale uddannelser, og 
regionsrådet skal ifølge lovgivning hvert år senest den 1. februar indberette gymnasieuddannelsernes 
optagekapacitet for det kommende skoleår til ministeriet. 
  
Indberetningen til ministeriet omfatter alle fire gymnasiale uddannelser - stx, hf, hhx og htx - og skal være opdelt på 
skole henholdsvis uddannelsessted- og gymnasieuddannelse. Skolerne skal orientere Region Hovedstaden om 
deres kapacitet senest den 15. december, og på baggrund heraf indberetter regionen til ministeriet. Under hensyn til 
tidsfristen den 1. februar 2016 sender administrationen indberetningen til Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling umiddelbart efter mødet i forretningsudvalget den 26. januar 2016 med forbehold for efterfølgende 
godkendelse af regionsrådet. Administrationen indberettet optagekapaciteten til ministeriet i overensstemmelse 
med skolernes orientering af Region Hovedstaden. 
  
Sagen forlægges som led i regionsrådets koordinerende opgaver i forhold til kapaciteten på de gymnasiale 
uddannelser ifølge lovgivningen. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 
  
at godkende administrationens indberetning af optagekapacitet for 2016 på de gymnasiale uddannelser i 
Region Hovedstaden på baggrund af skolernes indberetninger til Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling. 

SAGSFREMSTILLING 

Administrationen har til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indberettet de fra institutionerne modtagne 
oplysninger om optagekapaciteten for 2016, jf. bilag 1. 
  
Den treårige studentereksamen (stx) og den toårige højere forberedelseseksamen (hf) 
De offentlige almene gymnasier og hf-kursussteder skal samarbejde forpligtende om planlægningen af 
optagekapaciteten inden for de geografiske områder, som fremgår af bilag 2, og skal indhente 
kapacitetsoplysninger fra de private institutioner i området. Den således indberettede kapacitet for 2016 indebærer 
oprettelse af følgende antal klasser: 

l Den treårige studentereksamen: Der er indberettet 356 stx klasser fordelt på de i alt 35 offentlige 
almengymnasiale uddannelsessteder. Klasserne er fordelt med 96 klasser i Nordsjælland, 108 klasser nord for 
København, 59 klasser vest for København og 84 klasser i København samt 9 klasser på Bornholm. - 
Derudover vil de i alt 11 private gymnasier oprette 43 klasser, fordelt med 10 klasser i Nordsjælland, 3 klasser 
Nord for København, 10 klasser vest for København og 20 klasser i København. 

l Den toårige højere forberedelsesekamen: Der er indberettet 93 hf klasser fordelt på de i alt 22 offentlige 
hf-kursussteder. Klasserne er fordelt med 18 klasser i Nordsjælland, 17 klasser nord for København, 21 
klasser vest for København og 35 klasser i København samt 2 klasser på Bornholm. - Derudover vil de i alt 2 
private hf-kursussteder oprette 5 klasser, fordelt med 2 klasser i Nordsjælland og 3 klasser i København. 

Den treårige højere handelseksamen (hhx) og den treårige højere tekniske eksamen (htx) 
Erhvervsskolerne som udbyder de to erhvervsgymnasiale uddannelser, hhx og htx, er ifølge lovgivningen ikke 
underlagt pligt til at samarbejde om optagekapaciteten inden for geografiske områder. Erhvervsskolerne vil ifølge 



den indberettede optagekapacitet for 2016 oprette følgende antal klasser: 

l Den treårige højere handelseksamen: Der er indberettet 72 hhx-klasser på 9 uddannelsessteder. 
Klasserne er fordelt med 15 klasser i Nordsjælland, 11 klasser nord for København, 13 klasser vest for 
København og 31 klasser i København samt 2 klasser på Bornholm. 

l Den treårige højere tekniske eksamen: Der er indberettet 66 htx-klasser på 11 uddannelsessteder. 
Klasserne er fordelt med 9 klasser i Nordsjælland, 9 klasser nord for København, 16 klasser vest for 
København og 30 klasser i København samt 2 klasser på Bornholm. 

Administrationens bemærkninger 
Administrationen bemærker på baggrund af den indberettede optagekapacitet for det kommende skoleår følgende: 
  
Den treårige studentereksamen (stx) og den toårige højere forberedelseseksamen (hf) 

l Den treårige studentereksamen: De offentlige gymnasiers indberetning af optagekapacitet for 2016 er 10 
klasser større end den indbrettede optagekapacitet for 2015, hvor der som led i fordelingen blev oprettet 
ekstra klasser i København og Nordsjælland. Den indbrettede optagekapacitet i København for 2016 ligger en 
klasse under det faktisk oprettede antal klasser i området i 2015. Fire gymnasier i København har 
tilkendegivet hver især at kunne oprette en ekstra klasse som led i fordelingsproceduren, hvis der bliver behov 
for det. I Nordsjælland svarer den indberettede kapacitet til den oprettede kapacitet i 2015. Tilsvarende er 
kapaciteten for 2016 en klasse større i området vest for København og 1 klasser større i området nord for 
København. 

l Den toårige højere forberedelsesekamen: De offentlige hf-kursussteders indberetning af optagekapacitet 
for 2016 er 3 klasser mindre end den indbrettede optagekapacitet for 2015, hvor der som led i fordelingen 
blev oprettet én ekstra klasse i København. Den indbrettede optagekapacitet i København for 2016 ligger to 
klasser under det faktisk oprettede antal klasser i området i 2015. To hf-kursussteder i København har 
tilkendegivet hver især at kunne oprette en ekstra klasse som led i fordelingsproceduren, hvis der bliver behov 
for det. I Nordsjælland og i området nord for København svarer den indberettede kapacitet til den oprettede 
kapacitet i 2015, medens kapaciteten i vest ligger to klasser under 2015. 

Den treårige højere handelseksamen (hhx) og den treårige højere tekniske eksamen (htx) 
Administrationen har ikke kendskab til søgning til de erhvervsgymnasiale uddannelser. 

l Den treårige højere handelseksamen: Den indberettede optagekapacitet på 72 hhx-klasser er fordelt på 9 
uddannelsessteder, hvilket er 4 klasser mere end i 2015. 

l Den treårige højere tekniske eksamen: Den indberettede optagekapacitet på 66 htx-klasser er fordelt på 
11 uddannelsessteder, hvilket er et uddannelsessted mere end i 2015, fordi KTS har fået tilladelse til at 
etablere htx på Julius Thomsens Plads fra august 2016.. 

Med denne sag indberetter Region Hovedstaden ovenstående kapacitet til Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling. Administrationen udarbejder dertil sag om regionens rolle og muligheder på det gymnasielle område til 
drøftelse i regionsrådet i foråret 2016. 
  
Af hensyn til tidsfristen den 1. februar 2016 sender administrationen indberetningen til Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling umiddelbart efter mødet i forretningsudvalget med forbehold for efterfølgende 
godkendelse af regionsrådet. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

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

KOMMUNIKATION 

Administrationen offentliggør de gymnasiale uddannelsers optagekapacitet for 2016 på Region Hovedstadens 
hjemmeside. 



TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 26. januar 2016 og regionsrådet den 2. februar 2016. 
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