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Vedr. Høring over ”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale 

uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 

forskellige andre love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne 

samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold mv.)” 

 

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har med mail af 26.8.2016 modtaget ovennævnte lovforslag i høring. Vi 

afgiver hermed vores høringssvar.  

Gymnasiernes Bestyrelsesforening vil gerne kvittere for arbejdet med reformen, som indeholder mange 

gode initiativer, men vi vil samtidig påpege en række forhold, som vi finder uklare eller direkte problematiske 

for at opretholde et tilstrækkeligt diversificeret og fagligt niveau for det almene gymnasium (stx) – ligesom vi 

gerne vil bidrage til at sikre, at der også fremtidigt findes mulighed for at gennemføre en stx-uddannelse i 

alle dele af landet.  

Følgelovforslaget fastlægger de politiske målsætninger i § 1, hvori der i stk. 4. foreslås indsat, at 

”Institutionen skal i sit samlede virke under ét og i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner medvirke 

til at sikre et nationalt sammenhængende og effektivt uddannelsessystem, herunder opfyldelse af nationale 

uddannelses- og institutionspolitiske mål.”  

I bemærkningerne uddybes og forklares dette: ”De foreslåede bestemmelser tydeliggør, at bestyrelserne på 

de enkelte institutioner - udover at være forpligtet på de konkrete uddannelsesformål som institutionen har 

- skal inddrage hensyn til, hvordan opfyldelsen af de konkrete uddannelsesformål sker henset til de nationale 

uddannelses- og institutionspolitiske mål, der er opstillet for de pågældende områder. Det vil hermed 

tydeligt fremgå af lovgivningen, at bestyrelserne kan og skal inddrage de målsætninger, som lovgivningen 

opstiller for uddannelsesområdet.  Det ændrer ikke ved, at institutionerne skal være uafhængige, dvs. at den 

enkelte institution skal indrette sin virksomhed alene med henblik på at varetage institutionens egne 

interesser til gavn for dens elever og kursister, og at den ikke må indgå i et styret fællesskab eller på anden 

måde være styret af uvedkommende eller udefrakommende interesser.” 

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har naturligvis forståelse for, at der fra politisk side opstilles målsætninger 

– også på ungdomsuddannelsesområdet, som man i øvrigt næppe kan være uenig i. Men den pågældende 

bestemmelse forekommer at have en meget lang, vag og upræcis formulering, tenderende til at være en 

gummiparagraf, hvor det synes uklart, hvad den reelt kan bruges til. Denne bekymring skal ses i forhold til en 

mulig indskrænkning i de selvejende institutioners uafhængighed og råderet.  

Gymnasiernes Bestyrelsesforening mener derfor, at ovennævnte § 1 stk. 4 i følgelovforslaget helt bør 

fjernes, da det i bedste fald skaber forvirring om de bestemmelser om ansvar for bestyrelser hhv. ledelse, 

der meget præcist fremgår af institutionslovene, og som vi antager videreføres uændret. Heri anskueliggøres 

ledelsesansvar og institutionerne uafhængighed meget præcist.  
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Med venlig hilsen 

 

Hans Peter Jensen  

Formand 

 

 


