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Regeringen har den 19. juni 2020 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke-

parti, Alternativet og Liberal Alliance om forlængelse af mulighed for lokale elev-

fordelingsregler ved fordeling af elever til de almengymnasiale uddannelser.  

 

Aftalepartierne indgik den 3. oktober 2019 aftale om at give mulighed for lokale 

elevfordelingsregler ved fordeling af elever til de almengymnasiale uddannelser for 

optagelse til skoleåret 2020/21. Det fremgår af aftalen, at der er tale om en midler-

tidig løsning, og loven, som implementerer aftalen, gælder kun i ét år indtil den 1. 

januar 2021. Det fremgår endvidere af aftalen, at aftalepartierne er enige om at 

drøfte en langsigtet løsning vedr. fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser, 

efter Ekspertgruppe vedrørende elevfordeling på de gymnasiale uddannelser har afleveret de-

res rapport. 

 

Ekspertgruppen afleverede deres rapport februar 2020. Politiske drøftelser om en 

langsigtet løsning vedr. elevfordeling på de gymnasiale uddannelser er imidlertid 

blevet forsinket på grund af covid-19, og en langsigtet løsning kan ikke træde i 

kraft til optagelse til skoleåret 2021/22. 

 

Aftalepartierne er derfor enige om at forlænge den midlertidige løsning med mu-

lighed for lokale elevfordelingsregler, så den også gælder for optagelse til skoleåret 

2021/22. En lovændring med forlængelse af den midlertidige løsning kan træde i 

kraft senest 1. januar 2021. Da der fortsat er tale om en midlertidig løsning, vil lo-

ven alene gælde for ét år indtil den 1. januar 2022. 
 

Aftalepartierne er endvidere enige om at drøfte en langsigtet løsning vedr. forde-

ling af elever på de gymnasiale uddannelser. Drøftelserne indledes efter sommer-

ferien 2020, så en eventuel aftale vil kunne have virkning fra skoleåret 2022/2023. 

I den forbindelse vil partierne også drøfte taxametersystemet for ungdomsuddan-

nelserne.  

 


