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Kapacitetsfastlæggelse 2020
Region Midtjylland fik den 24. marts 2020 ved 17-tiden meddelelse
om, at undervisningsministeriet havde fulgt regionsrådets indstilling
fra regionsrådsmødet den 29. januar 2020 vedrørende fastsættelse af
kapacitetslofter. Undervisningsministeren sender samtidig et brev til
regionsrådsformændene i de fem regioner, hvori hun fremhæver, at
det er nødvendigt at regulere kapaciteten på en række almene
gymnasier.
Administrationen har den 25. marts 2020 været i kontakt med
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen bekræfter, at
regionsrådet kan retter henvendelse til ministeriet, såfremt man
ønsker, at der ses på kapacitetslofterne igen på baggrund af de
faktiske søgetal. Styrelsen anbefaler, at der inviteres til et møde
mellem regionsrådsformanden og undervisningsministeren.
Opmærksomheden henledes på, at Regionsrådet fortsat har mulighed
for at komme med sin indstilling til ministeren uagtet ministerens
beslutning, idet det vurderes at ministerens udmelding ikke har
ændret på regionsrådets mulighed for at rette henvendelse til
ministeren om regionsrådets vedtagelse på mødet den 25. marts.
Ministeren vedtagelse var forventet allerede i februar, men er trukket
ud.
I øvrigt fremgår det af optagelsesbekendtgørelsens paragraf 10, at
fordelingsudvalget kan rette henvendelse til Styrelsen om
opregulering af kapaciteten: …." er det muligt at opregulere
optagelseskapaciteten på et gymnasium, hvis fordelingsudvalget
anmoder herom, for at tilvejebringe tilstrækkelig optagelseskapacitet.
Det skal dog godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet".
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Det fremgår af følgende tidslinje, hvordan processen har været fra regionsrådets beslutning af
kapacitetslofterne og til nu:
Tidslinje vedr. kapacitetsfastsættelsen 2020


6. januar 2020: Møde i udvalg for regional udvikling. Her gives en mundtlig orientering
om status vedrørende lokale fordelingsregler og kapacitetsfastsættelse.



14. januar 2020: Møde i forretningsudvalget. Her gives en mundtlig orientering om
status på området og forventninger til, om muligheden for at fastsætte lokale
fordelingsregler vil blive taget i anvendelse.



28. januar 2020: Ekstraordinært møde i udvalg for regional udvikling. Her drøftes de
forskellige indmeldinger fra gymnasierne om ønsker til lokale elevfordelingsregler og
kapacitetsfastsættelse. Baggrunden er en ny etårig lov, der giver gymnasierne
mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler. Ifølge reglerne kan et
fordelingsudvalg fastsætte lokale elevfordelingsregler med det formål at løse eller
imødegå udfordringer af faglig, pædagogisk eller social karakter, som har sammenhæng
med elevsammensætningen på én eller flere institutioner i området. Det skal ske
enstemmigt. Loven giver yderligere mulighed for, at en institution, som har anmodet
fordelingsudvalget om at fastsætte lokale elevfordelingsregler, kan klage til
regionsrådet over fordelingsudvalgets afgørelse. Regionsrådet skal endvidere indstille til
Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfastsættelse for de gymnasiale
institutioner i regionen.



29. januar 2020: Ekstraordinært møde i forretningsudvalget.



29. januar 2020: Møde i regionsrådet. Regionsrådet behandler klager vedr. lokale
elevfordelingsregler og fastsætter lokale elevfordelingsregler samt fastsætter
kapacitetslofter for gymnasier i fordelingsudvalg Øst. På regionsrådsmødet udtaltes, at
alle, der søger Skanderborg Gymnasium som 1. prioritet vil få en plads.



29. januar 2020: Møde i regionsrådet: Det fremgår af dagsordensmaterialet, (jf. bilaget
Udvikling i søgemønstre), at "det skal bemærkes, at hvis der kommer en markant
større søgning til gymnasierne i 2020, kan det have som konsekvens, at der ikke er
plads til alle elever i Aarhus. Men i dette tilfælde vil det være muligt, i henhold til
optagelsesbekendtgørelsen, at kapaciteten kan opreguleres. I henhold til § 10 i
bekendtgørelsen, er det muligt at opregulere optagelseskapaciteten på et gymnasium,
hvis fordelingsudvalget anmoder herom, for at tilvejebringe tilstrækkelig
optagelseskapacitet. Det skal dog godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet".



31. januar 2020: Regionsrådet offentliggør lokale elevfordelingsregler på regionens
hjemmeside.



3. februar 2020: Regionsrådet giver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besked om
den samlede kapacitetsfastsættelse.



3. februar 2020: Den første i en lang række henvendelser fra rektor på Skanderborg
Gymnasium, politikere, m.v. hvor der henvises til politiske udtalelser om, at alle, der
søger Skanderborg Gymnasium som 1. prioritet kan komme ind. F.eks. henvendelse fra
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rektor på Skanderborg Gymnasium, som samtidig sender brev til ministeren, hvor han
anmoder ministeren om ikke at følge regionsrådets indstilling.


4. februar 2020: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender regionens indstilling om
kapacitetslofter i høring til de berørte gymnasier.



5. februar 2020: Regionsrådsmedlem Steen Thomsen stiller en række spørgsmål til
beslutningen om kapacitetsfastsættelsen.



13. februar 2020: Henvendelse til regionsrådet fra Skanderborg Kommune om
kapacitetsfastsættelsen.



18. februar 2020: Høringsfrist for de berørte gymnasier til Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet vedrørende regionens indstilling om kapacitetslofter.



1. marts 2020: Ansøgningsfrist til ungdomsuddannelser- direkte fra Folkeskolen



6. marts 2020: Administrationen retter forgæves henvendelse til ministeriet for at få en
tilkendegivelse af, hvornår der kan forventes afgørelse fra ministeren vedrørende
fastlæggelse af kapacitetslofter.



9. marts 2020: Administrationen retter forgæves henvendelse til ministeriet for at få en
tilkendegivelse af, hvornår der kan forventes afgørelse fra ministeren vedrørende
fastlæggelse af kapacitetslofter



9. marts 2020: Henvendelse til udvalg for regional udvikling og Regionsrådet fra
Skanderborg Gymnasium med henblik på at få omgjort beslutning om kapacitetsloft.



9. marts 2020: Møde i Udvalg for regional udvikling. Udvalget behandler sag om ny
uddannelsespolitik og orienteres om rapport fra ekspertgruppen vedrørende lokale
elevfordelingsregler. Det fremgår af referatet fra mødet: Herunder redegjorde
administrationen for de foreløbige forventninger til ansøgere til stx pr. 1. marts 2020,
som er indhentet ved telefonisk henvendelse til gymnasierne, jf. vedlagte præsentation
og notat. Udvalget tog de foreløbige ansøgertal til efterretning, men konstaterede
samtidig, at det ikke er muligt at realitetsbehandle tallene, før de endelige ansøgertal er
kendte og behandlet i administrationen. Regionen forventer at modtage de endelige
ansøgertal fra gymnasierne tirsdag den 17. marts klokken 12.00. Udvalget besluttede
at holde ekstraordinært udvalgsmøde den 23. marts klokken 13.00.



12. marts 2020: Administrationen retter forgæves henvendelse til ministeriet, for at få
en tilkendegivelse af, hvornår der kan forventes en afgørelse fra ministeren vedrørende
fastlæggelse af kapacitetslofter.



12. marts 2020: Henvendelse til regionsrådet fra Steen Thomsen.



15. marts 2020: De endelige søgetal til gymnasierne foreligger.



17. marts 2020: Administrationen retter forgæves henvendelse til ministeriet for at få
en tilkendegivelse af, hvornår der kan forventes afgørelse fra ministeren vedrørende
fastlæggelse af kapacitetslofter



18. marts 2020: Henvendelse fra Steen Thomsen med opfordring til ændring af
regionsrådets beslutning.
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18. marts 2020: Henvendelse fra Danske Regioner til ministeriet for at få en
tilbagemelding på, hvornår der kan forventes en afgørelse fra ministeriet.



23. marts 2020: Ekstraordinært møde i Udvalg for regional udvikling. Det fremgår af
dagsordensteksten, at "Det er Undervisningsministeriet, der skal godkende
kapacitetsfastsættelsen og herunder de foreslåede kapacitetslofter. Ministeriet har haft
kapacitetslofterne i høring hos de berørte gymnasier med høringsfrist den 18. februar
2020, men ministeren har endnu ikke truffet endelig afgørelse. Danske Regioner har på
vegne af regionerne kontaktet ministeriet for at få en tilbagemelding på, hvornår der
kan forventes en afgørelse, da det ikke har været muligt for administrationen i Region
Midtjylland at få en tilbagemelding".



23. marts 2020: Udvalget for Regional udvikling indstiller på deres møde følgende:
Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget at regionsrådet indstiller til
ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej nedlægges, og at
regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet i stedet flyttes til
Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at
disse gymnasier får hver en ekstra klasse (jf. spor 2 i sagsfremstillingen).



24. marts 2020: Undervisningsministeren træffer afgørelse om kapacitetslofter og
følger regionsrådets beslutning fra 29. januar 2020 om kapacitetslofter på 7 gymnasier
i fordelingsudvalg Øst. Kapacitetsloftet gælder for 1 år.



Regionsrådet har fortsat mulighed for at komme med sin indstilling til ministeren uagtet
ministeren beslutning, idet det vurderes at ministerens udmelding ikke har ændret på
regionsrådets mulighed for at rette henvendelse til ministeren om regionsrådets
vedtagelse på mødet den 25. marts. Ministeren vedtagelse var forventet allerede i
februar, men er trukket ud.
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