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I forbindelse med behandlingen af (L 106 ) Forslag til Lov om ændring 
af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om 
institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om 
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksen-
uddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love 
(Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår det almene gym-
nasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannel-
ser samt voksenuddannelsescentre (VUC)) har Folketingets Uddannel-
sesudvalg i brev af 20. april 2005 stillet mig følgende spørgsmål: 
 
Spørgsmål 50:
”Vil ministeren give regionerne høringsret i forbindelse med ansøgninger 
om sammenlægning og afvikling af uddannelsessteder? Svaret bedes be-
grundet.” 
 
Svar: 
For så vidt angår sammenlægninger og spaltninger af institutioner skal  
initiativet efter lovforslagets § 1, nr. 1, (§ 6 b, stk. 1) og tilsvarende be-
stemmelser i § 3 og § 10 komme fra de enkelte institutioner. Grundlaget 
for, at ministeren kan tillade sammenlægninger eller spaltninger af insti-
tutioner, vil således altid være et ønske herom fra de involverede institu-
tioner selv. 
 
Institutionerne har efter lovforslagets § 1, nr. 8, (§ 7 a, stk. 3) og tilsva-
rende bestemmelser i § 3 og § 10 pligt til at samarbejde med regionsrådet 
om koordineringen af den samlede indsats i regionen for at sikre et til-
strækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regio-
nen.  
 
Det vil være naturligt at drøfte spørgsmål om sammenlægninger eller 
spaltninger i dette samarbejdsforum, hvor også regionsrådet er repræsen-
teret. 
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For så vidt angår placering og nedlæggelse af uddannelsessteder skal un-
dervisningsministeren i henhold til forslagets § 1, nr. 1, (§ 6 a, stk. 3) og § 
3, nr. 6, (ny § 17, stk. 4) godkende den stedlige placering af uddannelses-
steder for de gymnasiale uddannelser. Ifølge § 1, nr. 8, (§ 7 b) og § 3, nr. 
13, (§ 18 b) har regionsrådet indstillingsret om den stedlige placering af 
nye uddannelsessteder i regionen. Det vil i øvrigt være naturligt og som 
regel nødvendigt, at undervisningsministeren inddrager regionen i sine 
overvejelser om uddannelsessteders placering og nedlæggelse. 
 
Dette svar fremsendes i 5 eksemplarer. 
 

Med venlig hilsen 
 

Bertel Haarder 


