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1 Hovedkonklusioner
og anbefalinger
Region Nordjylland har bedt COWI undersøge baggrunden for og konsekvenserne af fusioner af
de nordjyske uddannelsesinstitutioner. I denne rapport præsenterer vi resultaterne af analysen
og giver vores anbefalinger til, hvordan Region Nordjylland, i samarbejde med de nordjyske
uddannelsesinstitutioner, kan sikre et uddannelsesudbud af høj kvalitet i hele regionen.
For at undersøge interessefeltet nærmere har vi sammen med Region Nordjylland formuleret to
overordnede undersøgelsesspørgsmål, som analysen vil forsøge at give svar på:
› Hvorfor vælger institutioner at fusionere og sker der et stigende antal fusioner?
› Hvilke konsekvenser har fusionerne haft og har det medført, at de unges uddannelsesmuligheder
centraliseres?
Overordnet betragtet er det tydeligt, at rammevilkårene og den indbyrdes konkurrence har stor
betydning for uddannelsesinstitutionernes motivation og adfærd. Derfor afventer aktørerne på
området også den igangværende revision af taxametersystemet. Samtidig er det også tydeligt,
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at der er interesse for et tværgående samarbejde med Region Nordjylland i en koordinerende
funktion. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem den store interesse for at bidrage til denne
analyse, som vi har konstateret blandt de nordjyske uddannelsesinstitutioner og andre aktører på
uddannelsesområdet.
For at give en nuanceret besvarelse af de to undersøgelsesspørgsmål har vi benyttet os af både
kvantitative og kvalitative metoder i analysen. De kvantitative metoder omfatter registeranalyser,
der blandt andet afdækker den faktiske befolkningsudvikling og institutionsudviklingen. Den
kvalitative dataindsamling er foretaget gennem en interviewundersøgelse blandt 28 nordjyske
beslutningstagere og andre centrale aktører, der tilsammen repræsenterer forskellige typer
institutioner, uddannelser og geografier i de 11 nordjyske kommuner. Foruden at udpege historiske
årsager til fusionerne i Nordjylland, giver de rektorer, direktører, borgmestre, bestyrelsesmedlemmer
og -formænd vi har talt med, deres bud på, hvordan ungdomsuddannelsesområdet udvikler sig
fremover og kommer med input til, hvordan området kan støttes politisk.

1.1

HOVEDKONKLUSIONER

Antallet af uddannelsesinstitutioner er faldet, men udbuddet er opretholdt via lokale
afdelinger. Vi har undersøgt, hvordan institutionsudviklingen har været siden 1995, og det er vores
konklusion, at man ikke, som i resten af landet, kan tale om en egentlig fusionsbølge i Nordjylland.
Der er godt nok blevet færre institutioner og CVR-numre, men ikke færre afdelinger og dermed
steder, hvor de unge kan tage en uddannelse.
I modsætning til resten af landet, har der, bortset fra et mindre eksempel, ikke været fusioner mellem
gymnasier. I den sammenhæng er det dog væsentligt at fremhæve, at overgangen fra institutioner
til afdelinger kan have betydning for lokalt engagement og muligheder for at skabe attraktive
lokalsamfund. Forventningen er endvidere, at der kommer flere fusioner fremover. En gennemgående
observation fra de gennemførte interviews er, at det er mange “fusionstilbud” ude, og at
mulighederne for at indgå i fusioner er på dagsordenen hos de nordjyske uddannelsesinstitutioner.
Disse omfatter alt fra flerfaglige fusioner inden for geografisk afgrænsede områder til store
monofaglige institutioner, der dækker hele regionen. Imidlertid er det i de gennemførte interviews
blevet tydeligt, at ingen institutioner ønsker at lade sig indfusionere i en anden institution og hermed
få den anden institutions processer, ledelsesstruktur og systemer udrullet over sig. De fleste kan
derimod godt se for sig, at de overtager andre institutioner.
Fald i antallet af elever presser uddannelsesinstitutionernes økonomi og ansporer til fusioner.
I analysen har vi undersøgt, hvilke bagvedliggende mekanismer, der er årsagerne til de nordjyske
fusioner og sammenlægninger. Vi kan konkludere, at de gennemførte fusioner i Nordjylland fortrinsvis
skyldes institutioners økonomiske situation. Nogle institutioner bliver så trængte økonomisk, at de
ikke føler, at de har andre valg, hvis de vil sikre en fortsat arbejdsplads for deres medarbejdere og en
lokal uddannelsesmulighed for deres unge. En trængt økonomisk situation forværres af et faldende
elevgrundlag, fordi indtægten følger eleven. For den økonomisk robuste institution er fusionen
en investeringsmulighed og en måde at sikre et fremtidigt elevgrundlag. Forventningen blandt de
interviewede aktører er, at konkurrencen om de færre elever vil tage til, og at forskellen mellem små
og store institutioner i den kommende tid vil blive større. Denne udvikling vil gøre præmisserne for
de små institutioner endnu sværere og dermed forstærke virkningen. Det gennemgående indtryk fra
de gennemførte interviews er, at aktørerne oplever presset som ressourcekrævende og uproduktivt i
forhold til deres kerneopgaver. Udviklingen med det faldende elevtal er mest udtalt udenfor Aalborg
og omegn, og institutioner placeret der vil opleve et relativt større fald i antallet af elever. Det vil
fremme en geografisk skævhed institutionerne imellem.
Fusioner af uddannelsesinstitutioner har ikke medført fald i kvalitet, men kvaliteten er
under pres i den tid, hvor fusionsprocessen står på. Vi har undersøgt det centrale spørgsmål
om, hvorvidt de nordjyske fusioner har betydet, at unge får dårligere uddannelser. Det er vores
konklusion, at der indtil nu ikke har været sammenhæng mellem størrelsen på en institution og
kvaliteten på uddannelsestilbuddet. Store institutioner er i dag lige så gode som små institutioner
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til at sikre kvalitet, og de gennemførte fusioner kan derfor ikke i sig selv siges at have påvirket
kvaliteten negativt. Til gengæld er det tydeligt på baggrund af vores gennemførte interviews,
at kvaliteten kan forringes i den periode, hvor fusionsprocessen står på, fordi medarbejdernes
arbejdsmiljø forringes. Hvor meget kvaliteten påvirkes, og hvor lang tid denne proces tager,
afhænger af lederens evne til at sikre arbejdsmiljø og integration af forskellige kulturer, og
nogle mener, at det tager helt op til 10 år at høste gevinsterne af en fusion. Selvom vi ikke kan
konstatere en sammenhæng mellem fusioner og kvalitet, er der efter vores vurdering risiko
for, at kvaliteten fremover vil falde i takt med, at flere institutioner bliver meget små grundet de
små ungdomsårgange. Ifølge vores interviewpersoner lader der til at være en nedre grænse på
300-400 elever for, at et gymnasium kan opretholde kvaliteten og være attraktiv for ansatte og
de unge. Denne vurdering må anses for at være bedste bud på en nedre grænse, da der ikke er
datagrundlag for at fastlægge den mere præcist.
De gennemførte fusioner har ikke reduceret udbuddet, men de små ungdomsårgange
skaber pres på de små uddannelsesinstitutioner og afdelinger. I forlængelse af den
forrige konklusion har vi undersøgt om de nordjyske fusioner har medført, at de unge får færre
uddannelsesmuligheder. Vi kan konkludere, at ingen afdelinger i Nordjylland er lukket som følge
af en forudgående fusion. Historisk har de nordjyske fusioner betydet, at uddannelsessteder
er opretholdt, men nu som en afdeling i en større institution. Dvs. at centralisering af
uddannelsesinstitutioner indtil nu ikke har betydet centralisering af uddannelsesmulighederne.
Der er imidlertid forventninger om, at udbud kan lukke i nær fremtid, hvor elevgrundlaget
falder yderligere grundet den demografiske udvikling. Forventningen er således, at der i de
kommende ti år vil ske flere fusioner, men også at små afdelinger lukker. Hvis ikke institutioner
sammenlægges, tyder fremskrivningerne på, at elevgrundlaget bliver så spinkelt i nogle
institutioners primære optageområder, at det nødvendigvis må gå ud over kvaliteten og
institutionens mulighed for at rekruttere medarbejdere. Dermed kan man betegne den aktuelle
situation som et kritisk tidspunkt i forhold til at opretholde udbuddet og kvaliteten i de nordjyske
uddannelser. De interviewede aktører er generelt enige om, at uddannelsesinstitutionerne står
overfor en skillelinje, hvor det faldende elevgrundlag i de næste ti år vil forøge den indbyrdes
konkurrence. Realiseres de aktuelle udsigter, vil det formentlig få betydelige konsekvenser for
de unges lokale uddannelsesmuligheder. I et uændret scenarie vil situationen efter 2030 også
give en række udfordringer. Her viser fremskrivningerne, at antallet af unge igen vil stige, men
samtidig er der risiko for, at en række lokale uddannelsesinstitutioner og afdelinger er lukkede,
som følge af det ringe optagegrundlag.
Det er entydigt et faldende elevgrundlag, der ansporer til fusioner, men opretholdelsen
af et decentralt udbud har en afsmittende effekt på bosætning og attraktivitet. Som
sidste del af analysen har vi undersøgt, hvordan sammenhængen er mellem udviklingen
i elevgrundlaget og fusioner. I Nordjylland har det indtil nu entydigt været det faldende
elevgrundlag, der fører til fusioner og ikke fusioner, der fører til faldende elevgrundlag.
Forventningen er, at de fremtidige ændringer i institutionsstrukturen med nedlæggelse
af afdelinger vil presse det decentrale udbud. Et af argumenterne for lokale
uddannelsesmuligheder er, at det bidrager til bosætning, fordi jo længere uddannelsesstedet
er fra hjemkommunen, jo færre unge vender tilbage efter endt uddannelse. Nedlagte institutioner
betyder også tabte arbejdspladser, bl.a. til højtuddannet arbejdskraft. Alt i alt kan det starte,
eller forstærke, en negativ spiral, hvor bosætning og erhverv gradvist flytter nærmere større
byer. I sidste ende vil færre uddannelsesinstitutioner i områder derfor give socioøkonomiske
effekter i form af færre beskæftigelsesmuligheder, mindre bosætning, og dermed et mindre
fremtidigt elevgrundlag.
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1.2

ANBEFALINGER TIL ET DECENTRALT UDDANNELSESUDBUD

På baggrund af analysen har vi opstillet en række anbefalinger til, hvordan Region Nordjylland
kan imødegå de kommende års udfordringer og fortsat understøtte et uddannelsesudbud af høj
kvalitet i hele regionen.
I de gennemførte interviews har vi blandt andet spurgt om, hvilken rolle Region Nordjylland bør
have, og hvordan Regionen kan understøtte udviklingen af institutionslandskabet i fremtiden.
Selvom det generelt er holdningen, at Regionen er en mindre aktør sammenlignet med
Børne- og Undervisningsministeriet, som uddannelsesinstitutionerne er økonomisk forpligtede
overfor, peger de interviewede personer alligevel på en række punkter, hvor Regionen kan
være medspiller og sikre en sammenhængende sektor. Selvom der er konkurrence mellem
uddannelsesinstitutionerne, ser vi også velvilje til at samarbejde. Faktisk eksisterer der, efter
vores opfattelse, generelt en regional identitet hjulpet på vej af den nordjyske tradition for at
samarbejde og af at være en mindre, yderligt beliggende region, hvor mange institutioner står
med en række fælles udfordringer.
Da en stor del af dataindsamlingen er baseret på kvalitative interviews, er det efter vores
opfattelse vigtigt at finde en balance mellem de forskellige aktørers interessevaretagelse
og normative holdninger på den ene side og fakta på den anden. Vi har i udarbejdelsen af
anbefalingerne bestræbt os på at finde denne balance ved at udarbejde anbefalinger, der
tilgodeser aktørerne så bredt som muligt og ved at tydeliggøre, for hvem og hvordan en
implementering af anbefalingerne vil gavne. Desuden tager anbefalingerne udgangspunkt i
Regionens handlemuligheder og visioner. Nogle anbefalinger kan Regionen iværksætte inden
for det nuværende handlingsrum, mens andre vil kræve, at Regionen får nye beføjelser omkring
planlægning af decentral struktur.
Anbefaling 1

Investere i forarbejdet med grundige og gennemsigtige fusionsprocesser. Forud for en
eventuel fusion følger nogle faser, hvor der genereres idéer, og forskellige løsningsmuligheder
analyseres. Flere af vores interviewpersoner har en oplevelse af, at netop disse faser og
beslutningsgangene i fusionsprocesser kan være uigennemskuelige. Dette medfører, efter
vores opfattelse, en risiko for, at beslutningsgrundlaget for fusionen bliver uklart og potentielt
mangelfuldt. Fra en samfundsmæssig betragtning bør den legitime motivation for at gennemføre
en fusion eller sammenlægning være uddannelsesformålet, dvs. kvaliteten i uddannelsen.
Dette skaber et behov for at understøtte kommende fusions- eller sammenlægningsprocesser,
så sammenhængen er tydelig, og kan lægges til grund for en legitim fusions- eller
sammenlægningsproces.
Regionen kan udfylde en relevant rolle ved at støtte processen og sikre dens grundighed.
Først og fremmest ved at investere i, at skolerne laver forundersøgelser af potentielle
samarbejdsmuligheder og fusioner. Analyse- og undersøgelsesprocessen skal give et indgående
indblik i grundlaget for en fusion eller et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner.
Derudover vil et vigtigt formål være at sikre, at årsagen til en eventuel fusion er
uddannelseskvalitet. Støtte til forundersøgelser af fusioner har traditionelt ikke opfyldt kriterierne
for at modtage midler fra Regionens Uddannelsespulje. Ofte vil det også være et kriterium for at
modtage midler, at de anvendes mere direkte til elever og ikke sker på institutionsniveau, men vi
kan konstatere, at man i andre regioner har valgt at støtte denne type analysearbejde.

Anbefaling 2

Investere i implementeringen af fusioner. Fusioner mellem to uddannelsesinstitutioner er
ressourcekrævende og vil under alle omstændigheder have konsekvenser for institutionernes
identitet, kultur, organisering, ledelse og en langt række praktiske forhold. Vores analyse
viser, at i den periode en fusionsproces står på påvirker de ovenstående forhold arbejds- og
undervisningsmiljøet, hvilket kan have en direkte negativ afsmitning på kvaliteten af uddannelsen
på de enkelte fusionerende institutioner. Des større forskelligheder, des større påvirkning. Med
sigte på at opretholde undervisningens kvalitet under en fusionsprocessen, er der et potentiale
for støtte til selve implementering af en besluttet fusion, f.eks. ved at støtte opbygningen af nye
elevfælleskaber, nye undervisnings- og læringsmiljøer og nyt fagligt samarbejde.
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I lighed med anbefaling 1 noterer vi os, at denne type støtte til fusionsprocesser traditionelt
ikke har opfyldt kriterierne for at modtage midler fra Regionens Uddannelsespulje med
den begrundelse, at midlerne kun indirekte ville være rettet mod eleverne. Vi er dog af den
opfattelse, at der er en klar kobling mellem denne type bevillinger og udbytte for eleverne, der
understøtter Uddannelsespuljens elevfokus. Således kan denne form for støtte være med til at
sikre, at kvaliteten på uddannelserne ikke daler under processen, ligesom en fusion kan være
med til at sikre en strategisk udvikling af uddannelsesinstitutionerne f.eks. hvis det betyder, at
den indfusionerede institution kan opretholdes som et uddannelsesudbud frem for potentielt at
være lukningstruet.
Anbefaling 3

Fremme samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner på campus. Frem for egentlige
fusioner, som er juridiske sammenlægninger af tidligere selvstændige institutioner, kan
institutioner indgå i campussamarbejder, hvor institutioner samlokaliserer sig fysisk og indgår i
forskellige typer samarbejde. Der vil typisk være tale om forskellige grader af administrativt og/
eller fagligt samarbejde.
Potentielt er der økonomiske og synergimæssige gevinster at hente ved at indgå i et campussamarbejde. Det kan være alt fra samarbejder om én indgang til campus-miljøet via fælles
hjemmeside, vejledning og fælles rekrutteringsindsatser i grundskolen eller samarbejde om
frafaldstruede elever og fleksible skift mellem uddannelserne på campus. Det kan også være
fælles faglige arrangementer, oprettelse af valgfag på tværs af uddannelser eller samarbejder
med erhvervsliv. Hertil kommer også muligheden for at skabe bedre ungemiljøer, hvilket dog
synes at have vanskelige præmisser.
Derfor kan Regionen i lighed med anbefaling 1 og 2 støtte både i undersøgelsesfasen og
etableringsfasen af en campus og vigtigst støtte udviklingstiltag, der øger de former for
samarbejder mellem institutionerne, der ligger ud over det rent administrative f.eks. projekter,
der øger den faglige og sociale kvalitet. Foruden Uddannelsespuljen kan Regionens andre puljer
komme i spil til projekter, der har krydsflader over til f.eks. kunst og kultur, sundhed eller grøn
omstilling, ligesom Regionen kan arbejde for, at virksomheder og institutioner samarbejder med
campus om projekter, viden og udstyr.

Anbefaling 4

Støtte udviklingsprojekter om fjern- og parallelundervisning. Det fortsat faldende
elevgrundlag i store områder af Nordjylland placeret udenfor Aalborg og omegn vil i endnu
højere grad udfordre små skoler i fremtiden. Samtidig er de tekniske muligheder for at
gennemføre virtuel undervisning i hastig udvikling, senest accelereret under nedlukningen
af institutionerne, som følge af corona-udbruddet. Vi er af den opfattelse, at der findes
videoløsninger, der fungerer så godt, at der kan gennemføres tydelig kommunikation, men også
at nye løsninger på området understøtter meningsfuld interaktion og reelt samarbejde. Dette
skaber nye muligheder for at anvende disse redskaber til at understøtte uddannelsesudbuddet,
der hvor elevgrundlagt ikke kan oppebære traditionel undervisning i alle fag.
Vores anbefaling er at udnytte de digitale muligheder for mere fleksible uddannelsesmuligheder.
Mange af institutionerne eksperimenterer allerede med forskellige digitale løsninger – nogle med
midler fra Uddannelsespuljen. Alle er enige om, at digital undervisning ikke kan erstatte egentlige
udbudssteder, men at det kan bidrage til at opretholde decentral undervisning og fastholde/
tiltrække nogle elever. F.eks. kan en potentiel elev i Frederikshavn få at vide, at personen kan
tage sin uddannelse lokalt i Frederikshavn, men at enkelte af fagene er som fjernundervisning
fra Aalborg. Det giver muligheder for at opretholde et bredere udbud af fag – ofte de mere
specialiserede fag. Fjernundervisning kan også være en mere fleksibel løsning for især ældre
elever eller elever, der er enlige forsørgere, og som kan have logistiske udfordringer ved at
møde op. Samtidigt bemærker vi, at individuel digital undervisning formentligt er vanskeligere jo
yngre eleverne er, da behovet for sociale rammer er større. Vi noterer os også eksempler på, at
institutioner har gode erfaringer med digital parallelundervisning, hvor en lærer er fysisk tilstede
hos halvdelen af holdet den ene undervisningsgang, mens den anden halvdel af holdet deltager
virtuelt, men samlet i en klasse og omvendt gangen efter. Konkret kan Regionen støtte denne
type initiativer med både Uddannelsespuljen og Teknologipagten.
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Anbefaling 5

Fremme nye mobilitetsløsninger til og fra ungdomsuddannelsesinstitutioner. Der er en
udbredt holdning blandt de interviewede aktører, at en af Region Nordjyllands vigtigste opgaver
er at sørge for at infrastrukturen muliggør, at de unge kan komme til og fra uddannelsessteder. I
dag samarbejder Regionen med bl.a. nordjyske kommuner og trafikselskaber om sammenhæng
i den fysiske og digitale infrastruktur og kollektiv trafik bl.a. med regionale udviklingsmidler.
Traditionelt tænker uddannelsesinstitutionerne i skolebusser og gængs offentlig transport,
når de forholder sig til mobilitet. Og her har flere oplevelsen af, at der er udfordringer, og at
den kollektive trafik er blevet forringet, og flere steder opleves en 1:1 sammenhæng mellem
forringelser i kollektiv trafik og et faldende elevgrundlag. Infrastruktur kan ændre et elevgrundlag
og trækker tråde over kommunegrænser. En anden institutions skolebus kan f.eks. pludseligt
fjerne noget af elevgrundlaget- eller give så lang transporttid fra det, som en institution definerer
som sit naturlige optage-område, til at området reelt indgår i skolens elevgrundlag. Generelt er
der ikke forventninger i hverken Region eller Kommuner om flere midler til nye bus- og togruter,
og vi mener derfor, at der må findes andre mobilitetsløsninger, der støtter op om den kollektive
trafik- især i øst-vest-gående retninger. Spørgsmålet om mobilitet får en ekstra dimension
ved, at flere af de interviewede beskriver, hvordan god mobilitet øger attraktiviteten ved et
lokalområde, og dermed også indirekte er med til at understøtte tiltrækningen af elever.
Fra andre sammenhænge har vi kendskab til projekter mellem uddannelsesinstitutioner og
mobilitetsaktører om nye løsninger, der giver mobilitet på tværs af transportformer eller giver
information om transportmuligheder f.eks. blaffernationen eller NaboGO. Vi kan bl.a. konstatere,
at Region Sjælland har succes med at lade et trafikselskab styre en pulje for øget mobilitet, der
understøtter kommuner i at udvikle mobilitetstiltag, f.eks. udvikling af en samkørsels-platform,
der er direkte integreret med skoleskemaet samt inddragelse af de unge i udvikling af nye og
lokale mobilitetsløsninger.
Foruden den inspiration Regionen evt. kan hente fra ovennævnte initiativer, kan Regionen
facilitere dialog og plan for uddannelsesmobilitet. I den sammenhæng efterspørger
institutionerne, at Regionen har kendskab til deres udfordringer med den kollektive trafik
og konsekvensen for deres elevgrundlag, f.eks. ved at indsamle viden om, hvad det gør
for uddannelsen og de unge, når der er ufleksible offentlige transportmuligheder, samt
løsningsforslag blandt både skoler og ved borgerinddragelse.

Anbefaling 6

Udarbejde en egnsvis, regional plan for ungdomsuddannelserne om 5-10 år. Fælles
for de nordjyske uddannelsesinstitutioner er, at de står overfor en fremtid med faldende
elevgrundlag. Det kommer oveni i en årrække med allerede faldende elevgrundlag, og for
nogle, en allerede udfordret økonomi eller udfordringer i forhold til at opretholde kvalitet. Der er
selvfølgelig variationer både på tværs af geografi og uddannelser. Geografi fordi den forventede
befolkningsudvikling er mere markant i nogle områder af Regionen, mens institutioner placeret
nær Aalborg forventeligt bliver mindre hårdt ramt. Uddannelser fordi nogle uddannelser rammes
hårdere, jf. anbefaling 7. Ifølge fremskrivninger stiger elevgrundlaget igen efter 2030. Til den tid
viser den anden side af udfordringen sig, hvis uddannelsesudbuddet i mellemtiden er reduceret.
Det faldende elevgrundlag forstærker en tendens til øget konkurrence mellem
uddannelsesinstitutionerne. Imens den generelle holdning synes at være, at lidt konkurrence
kan være godt, fordi institutionerne gør sig umage, er der også blandt de interviewede en
forventning om, at konkurrencen om eleverne kan blive mere aggressiv og kontraproduktiv.
Som respons på den generelle holdning om at der er behov for en plan for handlemulighederne
i et femårigt perspektiv, anbefaler vi, at Regionen vurderer mulighederne for en aktiv stillingtagen
til, om udviklingen skal fortsætte på ‘markedsvilkår’, eller om der er behov for enten en fælles
forståelse eller en ny politisk prioritering.
› Ideelt set kunne der være tale om at indgå en nordjysk “pagt” mellem uddannelsesinstitutionerne,
hvor den politiske ambition forankres i den regionale udviklingsstrategi. Pagten skulle fastlægge
nogle rammer for det fremtidige udbud under de givne nationale rammebetingelser.
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› Region Nordjylland kan facilitere udarbejdelsen af en nordjysk plan, evt. som input til en
national masterplan. Regionen kender de enkelte institutioner og kan være med til at tale
for alle uddannelsesinstitutionernes synspunkter, og kan bidrage med specifik viden om
de nordjyske forhold. I dag er oplevelsen, at for meget bliver besluttet ud fra situationen
i København og Aarhus. Dialogen skal tage afsæt i en fælles forståelse af, hvilket udbud
og uddannelsesniveauer man ønsker i Regionen, men kan også handle om at påvirke de
nationale beslutninger i forbindelse med det igangværende eftersyn af institutionsstrukturen.
Det kan f.eks. dreje sig om ændringer i taxameter- og tilskudssystemet eller mere styring, eller
idéer, hvor der tænkes helt nyt- også lovgivningsmæssigt. Afgørende elementer i dialogen vil
være et tværkommunalt forum, så der kan identificeres punkter med konsensus på tværs af de
nordjyske kommuner, samt involvering af relevante interesseorganisationer og faglige udvalg,
der ofte har gode muligheder for at påvirke den nationale dagsorden.
› Det vil være en klar fordel, hvis planen nedbrydes i mindre geografiske enheder, bundet
sammen af elevgrundlag, mobilitet og erhvervsstrukturer. Områderne vil derfor ikke
nødvendigvis følge kommunegrænser, men kunne f.eks. inddeles i:
1. Aalborg og omegn, der går fra Støvring i syd til Brønderslev i nord.
2. Vendsyssel
3. Himmerland, fra Støvring i nord og nedover
4. Thy-Mors, der går ned over regionsgrænsen til Skive og Struer.
Anbefaling 7

Tage fordelingsregler- og praksis op til genovervejelse og andre tiltag ift. til STX.
Behovet for en plan, jf. anbefaling 6, aktualiseres af, at der i den regionale udviklingsstrategi1
er opstillet en målsætning om, at mindst hver tredje folkeskoleelev i 2025 vælger en EUD direkte
efter 9. eller 10. klasse. I dag er det godt hver fjerde, der har en erhvervsuddannelse som
førsteprioritet. Målsætningen og de indsatser, som Regionen og andre iværksætter til fordel
for EUD-uddannelser, betyder, at elevgrundlaget til især de almene gymnasier og VUC´er bliver
endnu mere spinkelt end fremskrivningsmodeller tilsiger. Alle interviewpersoner er enige om, at
faldende ungdomsårgange rammer STX hårdere, også STX-institutioner placeret i Aalborg. Det
skyldes, at STX alene henter sine elever blandt det unge segment, og derfor ikke kan balancere
aktiviteterne med ældre kursister på f.eks. efteruddannelsesområdet. Derudover har STXuddannelserne over flere år oplevet et vedvarende fald i søgningen blandt drenge.
Det er derfor vores anbefaling, at Regionen iværksætter en række tiltag på området, der
kan omfatte:
› Revision af regler og praksis for fordelingen af STX-elever. De fleste institutionerne oplever,
at der er udfordringer med fordelingsprocessen, f.eks., at de fordelte elever gradvist bliver
trukket tilbage til det gymnasium, der oprindeligt søgte. Det gør det til en dyr løsning for det
gymnasium, der får fordelte elever, og som tilrettelægger deres kapacitet efter et for højt antal
elever.
› Undersøge mulighederne for mere fleksible uddannelsestilbud, der om muligt er mindre
forankrede i mursten og i stedet mere ad hoc, herunder også, som tidligere omtalt, ved at
udnytte mulighederne for virtuel undervisning.
› Anvende den tidligere foreslåede mulighed for at afdække perspektiverne i at fusionere særligt
udsatte gymnasier. Her kan Regionen, efter vores opfattelse, spille en vigtig rolle i forhold til at
undersøge konsekvenserne for kvaliteten på uddannelserne og for de unge.

1

http://publikationer.rn.dk/rn/461/
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Anbefaling 8

Regionen som vidensbank. Uddannelsesinstitutionerne varetager først og fremmest
egeninteresser, men vi kan samtidig konstatere, at der også findes et ønske om at sikre
uddannelser i hele Nordjylland. Tværgående initiativer skal balancere mellem disse to hensyn.
Det er derfor vores anbefaling, at Regionen tilgodeser det tværgående hensyn ved at prioritere
ressourcer til at opbygge en vidensbank – noget som mange institutioner efterspørger.
Fordelen ved at opgaven placeres hos Regionen er, at det er en aktør med en vis neutralitet,
hævet over kommunale spørgsmål, og som desuden har løbende drøftelser med alle
uddannelsesinstitutioner, f.eks. i forbindelse med fordelingsudvalget på gymnasieområdet. Vi
anbefaler en todelt funktion:
› Opsamling af viden om hvilke projekter og samarbejder, der er i gang i Nordjylland, samt hvilke
idéer der er.
› Udarbejdelse af et statistisk overblik over situationen på ungdomsuddannelsesområdet.
Regionen råder over analysekapacitet og har allerede en række opgaver med at overvåge
udviklingen inden for en række områder. Konkret kan Regionen udmønte anbefalingen ved at
opstarte en systematisk overvågning af de unges uddannelsesmuligheder uanset institution og
uddannelse. En sådan opgørelse er først anvendelig, når det holdes op mod tilgængeligheden
til uddannelsesstedet med offentlige transportmidler og andre mobilitetsløsninger, og
måske også muligheden for at tage hele eller dele af uddannelsen som fjernundervisning.
Det statistiske overblik skal danne grundlag for at følge især de geografiske forskelle i
uddannelsesmulighederne og søgningen hertil.

Anbefaling 9

“Ungdomsuddannelsernes visionsdag” Selvom de nordjyske uddannelsesinstitutioner
samarbejder i forskellige sammenhænge, er der mange i sektoren, der oplever, at de
ikke bruger hinandens viden nok. På tværs af de gennemførte interviews giver flere aktører
udtryk for, at de ofte skal “genopfinde den dybe tallerken”. I forlængelse af baggrunden for
anbefaling 8 efterspørger flere i sektoren i højere grad at bruge Regionen som sparringspartner
og vidensbank.
En anden konkret anbefaling, som vi foreslår for at tilgodese dette ønske er, at Regionen skaber
en tilbagevendende regional “ungdomsuddannelsens visionsdag”. Dagen kan anvendes til at
drøfte en række tværgående perspektiver som f.eks.:
› Udfordringer i den nordjyske ungdomsuddannelsessektor baseret på data fra vidensbanken
(anbefaling 8), andre analyser samt indsamlet viden om skoler og borgeres udfordringer og
løsningsmuligheder til øget mobilitet (anbefaling 5).
› Hvordan sikrer man gode uddannelsesmuligheder for nordjyderne og gode rammer for
institutionerne.
› Synliggørelse af Regionens muligheder for at støtte konkrete projekter, og formidling af
eksempler på støttede projekter, der har virket eller ikke virket. Regionen indsamler forslag til
kommende puljer for at opretholde decentralt udbud.
› Videndeling om igangværende udviklingsprojekter og potentielle samarbejdsmuligheder.
Institutioner inviteres til at videndele om projekter og tiltag, evt. ved en fysisk eller virtuel
fremvisning af en case, f.eks. ift. virtuel parallelundervisning.
› Forummet kan også anvendes til at tage andre strategiske emner op for at inddrage
institutionerne i at skabe en bred sammenhæng i Nordjylland. F.eks. ambitionen om at blive
Danmarks grønneste region, herunder hvilke satsninger og puljer, som uddannelsesinstitutioner
kan søge for at bidrage til at omstille Regionen i en grønnere retning eller skabe de fremtidige
grønne kompetencer, der er behov for. Det kan også være emner som sundhed, trivsel,
kultur, STEM (science, technology, engineering, math) eller mobilitet, ligesom det kan være
samarbejde om at “låne” de unge til hackathons eller andre innovationssprints om vigtige
samfundsmæssige problemstillinger, der kræver nye løsninger.
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Anbefaling 10

Skabe en tættere kobling mellem den regionale udviklingsstrategi og
uddannelsesinstitutionernes bestyrelser. På den ene side kan uddannelsesinstitutionernes
selveje betyde, at de i højere grad drives som private virksomheder med fokus på økonomi,
herunder evt. fusionsovervejelser. På den anden side kan selvejet også være det, der forhindrer
fusioner, hvis der er stærke lokalpolitiske interesser på spil eller måske personlige interesser eller
overbevisninger hos f.eks. ledelsen, som påvirker bestyrelsens beslutninger. Problematikken
omkring behovet for at tøjle de lokalpolitiske interesser i en bestyrelse, har været nævnt
af flere af vores interviewpersoner. Fra et regionalt perspektiv kan begge dele betyde, at
uddannelsespolitiske mål, såsom et bredt, geografisk dækkende uddannelsesudbud af høj
kvalitet, må vige for andre interesser som økonomi og lokalpolitik.
På ministerielt niveau er der udtrykt bekymring om de negative konsekvenser af selvejet og
den indbyrdes konkurrence mellem institutionerne. En bekymring der deles af flere af de
repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, som vi har interviewet. Hovedparten ønsker
imidlertid ikke at gå væk fra selvejet, både fordi det er mindst bureaukratisk selv at bestemme,
og fordi konkurrence skaber incitamenter til at gøre sig umage. Flere har dog givet udtryk for, at
Regionen med fordel kan udfordre selvejet.
Vores anbefaling er, at Regionen stille sig i spidsen for en indsats, der skaber større
samhørighed mellem de lokale prioriteringer og det regionale niveau, som det kommer til udtryk
i den regionale udviklingsstrategi. Et forholdsvis vidtrækkende forslag, der er fremkommet i
flere af de gennemførte interviews er, at en større sammenhæng mellem det regionale niveau
og det lokale niveau kan opnås ved, at der sidder en regional repræsentant i institutionernes
bestyrelse, der udøver regionalpolitik og bidrager til at sikre gennemsigtige og grundige
beslutningsprocesser om eventuelle fusioner. Omend intentionen bag forslaget underbygger
vores overordnede anbefaling, er det, efter vores opfattelse, relativt vidtgående, og intervenerer
i et vist omfang med institutionens autonomi. En alternativ mulighed er, at der sidder
repræsentanter fra to kommuner i lighed med organiseringen omkring FGU (forberedende
grunduddannelse). En anden mulighed, der efter vores opfattelse vil være mere realistisk er, at
frem for, at Regionen “kommer ud i bestyrelserne” kan institutionens bestyrelser komme “ind
i Regional Udvikling”, f.eks. ved at bestyrelsernes næstformænd årligt inviteres til Regional
Udvikling for at drøfte den regionale udviklingsstrategi og knytte strategien tættere sammen med
institutionerne.
Alternativt har enkelte i sektoren foreslået, at Regionen evaluerer bestyrelsernes arbejde mere.
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2 Indledning
Ændringer i
institutionsstrukturen

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner er en national tendens, som har præget
udviklingen i institutionsstrukturen de sidste 25 år. Den seneste analyse2 på området konkluderer, at
på landsplan har institutionslandskabet udviklet sig markant over de seneste to årtier. Mens nogle
institutioner har oplevet elevfremgang, har andre institutioner oplevet tilbagegang. Institutionerne
har i varierende grad taget initiativ til nye former for institutionssamarbejder og fusioner med
andre uddannelsesinstitutioner – fusioner, som i nogle tilfælde har resulteret i store institutioner,
der spænder over mange afdelinger og dækker store geografiske områder. I Nordjylland er
der ligeledes set en række fusioner de seneste 25 år, og nogle taler i den forbindelse om en
centraliseringstendens3.

Nationalt eftersyn

Emnet centralisering er blevet endnu mere aktuelt efter, at Børne- og Undervisningsministeren i
starten af året satte en stop for fusioner for gymnasier, VUC’er og institutioner for erhvervsrettede
uddannelser. Stoppet var motiveret af en bekymring for centralisering af uddannelsestilbud, men
fusions-stoppet gælder ikke for fusioner, der medfører bedre uddannelsesudbud i tyndt befolkede
områder4. Stoppet gælder indtil resultaterne og den politiske drøftelse af det igangværende

2

3

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200521-nye-eftersyn-institutionslandskabethar-aendret-sig-markant-paa-undervisningsomraadet

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/319795512/2019_05_03_Hvad_vil_vi_med_uddannelserne_i_Nordjylland.pdf
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsudvikling-og-institutionsstruktur/fusioner-og-spaltninger
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institutionseftersyn5 er slut. Kommissoriet for arbejdet er bl.a. at pege på, hvordan
finansieringssystemet kan indrettes, så det giver institutioner incitamenter til at prioritere
kvalitet, understøtte uddannelsespolitiske målsætninger, sikre geografisk nærhed, dækning
og fordeling af udbud, herunder en balanceret fordeling mellem udbud af almene uddannelser
og erhvervsrettede uddannelser. Desuden er det hensigten, at eftersynet skal resultere i
tilskyndelser til langsigtet strategisk udvikling, herunder mulighed for kapacitetstilpasninger til
demografi og søgemønstre. Desuden har Regeringens nedsatte ekspertgruppe vedrørende
fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser6 offentliggjort deres analysearbejde og
anbefalinger i februar 2020.
Fusioner og
Begrebet centralisering kan forstås som centralisering af de unges uddannelsesvalg omkring
centralisering af
de større byer, dvs. urbanisering. For institutioner kan begrebet centralisering dække over
uddannelsesmuligheder? flere aspekter – fra lukninger af institutioner, sammenlægning i større enheder, centralisering
af beslutningskompetencer eller campusdannelse. I denne analyse anvender vi begrebet
centralisering om mindre geografisk spredning af fysiske uddannelsessteder og dermed den
situation, hvor der bliver længere til et forskelligartet uddannelsesudbud for den unge.
Boks 1 – fusioner og samarbejder7

Der er flere måder institutioner kan samarbejde, herunder administrative fællesskaber,
samarbejder knyttet til ikke-administrative opgaver, herunder fx samlokaliseringer (campus) og
frivillige netværk omkring kvalitetsudvikling, samt andre typer af mere eller mindre formaliserede
samarbejdsformer. Blandt de formelle samarbejdsformer skelner vi mellem fusion, spaltning,
campussamarbejder og administrative fællesskaber:
› Fusion af uddannelsesinstitutioner betyder, at institutioner sammenlægges i en ny juridisk
enhed. Der vil altid være tale om én ny institution med fælles målsætninger og én fælles
ledelse uanset, om den fusionerede institution har flere uddannelsesretninger og afdelinger
placeret på forskellige adresser. En fusion omfatter derfor ikke nødvendigvis en fysisk
sammenlægning. Fusionen kan bestå af institutioner fra den samme sektor – for eksempel
en fusion af to almene gymnasier eller af institutioner fra forskellige sektorer – for eksempel
en fusion mellem en erhvervsskole og et alment gymnasium, eller en fusion mellem en
erhvervsskole og et VUC.
› Spaltning af uddannelsesinstitutioner betyder, at institutioner kan fraspalte dele af
institutionen til en eller flere uddannelsesinstitutioner. Ved en spaltning overdrager
en uddannelsesinstitution dele af sine aktiviteter, aktiver og passiver til en anden
uddannelsesinstitution. I analysen behandler vi fusioner og spaltninger under ét.
› Campussamarbejder er ikke en selvstændig reguleret samarbejdsform, men aftaler om
i fællesskab at eje og drive bygninger. Det vil typisk være i form af en fælles bygning eller
som bygninger, der grænser op til hinanden. Et campussamarbejde kan bestå af forskellige
selvejende uddannelsesinstitutioner og kommunale institutioner, f.eks. med et alment
gymnasium, en erhvervsskole, et VUC, en produktionsskole og andre kommunale tilbud.
Campusdannelsen er ofte motiveret i at skabe et mere sammenhængende og attraktivt
uddannelsesmiljø i lokalområdet. Derudover giver en campus mulighed for bedre udnyttelse
af lokale- og andre bygningsmæssige faciliteter f.eks. ved fælles udnyttelse af kantine,
idrætsfaciliteter m.v.
› Administrative fællesskaber kan etableres mellem samme institutionstype eller på tværs
af institutionstyper. Institutionerne kan samarbejde lokalt, regionalt og på tværs af landet
og formålet er at løse fælles tekniske og administrative opgaver samt driftsfunktioner
og på den måde sikre den størst mulige effektivisering og kvalitet i den administrative
opgavevaretagelse, men også f.eks. løsning af rekrutteringsproblemer. Der er to typer
samarbejdsmodeller. Samarbejdsmodellen består af en værtsinstitution og et antal partnere.
Modellen indebærer, at partnerne overlader administrative opgaver og støttefunktioner
til fælles varetagelse hos værtsinstitutionen. Leverandørmodellen indebærer, at en
uddannelsesinstitution udliciterer, og en uddannelsesinstitution varetager.

5
6

Igangsat under Regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/feb/200221-ekspertgruppe-om-elevfordeling-fremlaegger-analyse-og-modeller
7
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsudvikling-og-institutionsstruktur/fusioner-og-spaltninger,
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsudvikling-og-institutionsstruktur/administrative-faellesskaber
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På den ene side kan fusioner medføre, at uddannelserne
fysisk centraliseres, hvilket kan betyde, at de unge får
længere transporttid til uddannelserne. Bliver afstanden for
stor kan det betyde, at nogle unge helt fravælger bestemte
ungdomsuddannelser, hvilket forringer udbuddets
eksistensberettigelse. På den anden side kan fusioner
være løsningen, der sikrer, at en te som en afdeling, og
dermed opretholde et lokalt uddannelsestilbud til de
unge i nærområdet. Fusioner kan derfor i princippet være
et alternativ til, at tilbud lukker. Det er med andre ord
spørgsmålet om hønen og ægget, og spørgsmålet om,
hvorvidt fusioner medfører centralisering af de unges uddannelsesmuligheder, der medfører
mindre bosætningen og øget fald i elevgrundlag eller, om det er det faldende elevgrundlag, der
medfører, at institutioner fusionerer. Denne sammenhæng vil vi klarlægge på baggrund af de
fusioner, der er fundet sted de sidste 25 år.
Faldende
elevgrundlag

Efter år med faldende elevtal og besparelser på uddannelsesområdet er flere
ungdomsuddannelser truet af økonomiske årsager. Foruden det generelle faldende
elevgrundlag, er de unge i de senere år i stigende grad begyndt at søge mod uddannelsessteder
i de større byer. Både den demografiske udvikling, de unges ændrede søgemønstre samt
det tidligere krav om årlige besparelser og den nuværende finansieringsmodel, har presset
uddannelsesinstitutionerne økonomisk. Det gælder især de institutioner, der er beliggende uden
for de større byer. Region Nordjylland har store områder præget af faldende elevgrundlag og
er den region, der står overfor de største udfordringer8. På det gymnasiale område presser det
faldende elevgrundlag alle institutioner, men der ses samtidigt en stigende ulighed mellem by og
land, hvor gymnasiale uddannelser vokser i byerne, især i Aalborg, og tiltrækker unge fra andre
institutioners geografiske områder.

Fremtidsudsigterne øger risikoen for, at institutionerne må lukke afdelinger og udbud i nær
Betydningen af lokale
uddannelsesmuligheder fremtid. Administrerende direktør for tænketanken DEA9, der producerer viden om bl.a.
ungdomsuddannelser, udtalte i 2018, at mange uddannelsesinstitutioner de kommende år, vil
blive tvunget ud i fusioner og sammenlægninger, som følge af faldende elevtal og økonomisk
hårde år. Bliver det tilfældet, vil de forringede muligheder for at tage en uddannelse lokalt
og den øgede transporttid til et uddannelsessted have konsekvenser. Ikke kun for den
enkeltes søgning og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, og dermed den videre færd
i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet, men også for den bredere udvikling i et
område. Danske Regioner har vist, at ca. 70 pct. af alle nyuddannede bliver i den region, hvor
de blev uddannet, og ca. 40 pct. bliver i kommunen10. Analysen indikerer derfor, at manglende
lokal forankring af ungdomsuddannelser har betydning for senere bosætning i området. Mindre
bosætning betyder mindre udbud af arbejdskraft, som videre har negative konsekvenser for
vækst og derfor kan bidrage til en negativ spiral. Med til den negative spiral hører også, at en
uddannelsesinstitution i sig selv genererer arbejdspladser i lokalområdet, som jo også forsvinder.

8
9

Se f.eks. ekspertgruppen vedrørende fordeling af elever på gymnasiale uddannelser, 2020.

https://nordjyske.dk/plus/uddannelser-tvinges-til-sammenlaegning/c1851ad3-3365-4388-a0d1-825957bfac00

Kilde: Danske Regioner, Fremtidssikrede ungdomsuddannelser. Et let, ligestillet og lokalt valg for alle unge i Danmark

10
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Regionens rolle

Regionen arbejder derfor for at sikre, at Nordjyllands unge har de bedst mulige
uddannelsesmuligheder, også i yderområder, som det også fremgår af Region Nordjyllands
strategier og planer:
“I Nordjylland vil vi sikre, at alle unge som gerne vil have en uddannelse, også kan
komme til en uddannelsesinstitution i nærområdet. Derfor arbejder vi aktivt på at
sikre, at vi bevarer det gode decentrale ungdomsuddannelsesudbud, som findes
i dag”. Uddannelsesplan 2019-2022
”Det er essentielt for udvikling i hele den nordjyske region, at der er balance og
mulighed for at tage en uddannelse, selvom man er bosat langt fra Aalborg”.
Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
”I vores region skal alle have adgang til uddannelsestilbud”.
Masterplan for Nordjylland, fælles om bæredygtig mobilitet, 2040
Konkret har Regionen forskellige direkte og indirekte handlemuligheder i deres værktøjskasse.
Regionen kan, f.eks. via Danske Regioner, påvirke den nationale dagsorden, så den reflekterer
de nordjyske behov og indgå i forskellige relevante fora. Regionen har også en lovbunden
opgave i at fordele elever på gymnasierne og sidder dermed for bordenden i Fordelingsudvalget.
Region Nordjylland investerer også i projekter, der direkte eller indirekte bidrager til at udvikle
ungdomsuddannelserne strategisk. Det kan f.eks. være projekter om digitalisering eller
efteruddannelse af lærere med midler fra uddannelsespuljen, eller projekter inden for bosætning,
mobilitet og infrastruktur fra de regionale udviklingsmidler. Regionen råder også over midler
til analyse.

Afgrænsning

Det er netop som led i de regionale opgaver og i lyset af det nationale eftersyn, at
Regional Udvikling har bedt COWI udarbejde en analyse af centraliseringen af de
nordjyske ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelser afgrænser sig i denne analyse til
kompetencegivende ungdomsuddannelser til erhverv eller til videregående uddannelser, dvs.
STX, HF, HTX, HHX, EUX og EUD. Uddannelserne kan tages på enten en erhvervsskole,
herunder handelsgymnasier, tekniske gymnasier, SOSU og AMU, eller på gymnasier,
HF-kurser og voksenuddannelsescentre. Private institutioner og landbrugsskoler indgår ikke,
og der ses ikke på den 2-årige STX, IB eller Den maritime grunduddannelse. Som et led i at
belyse centralisering af uddannelsesinstitutionerne ser vi på, hvordan institutionslandskabet
og elevgrundlaget har udviklet sig, hvilke årsager der ligger til grund for fusioner, og hvilke
konsekvenser det har haft for de decentrale uddannelsesmuligheder. Herudover har vi indsamlet
de nordjyske institutioners forventninger til fremtiden og hvilke andre løsninger, de griber til
eller overvejer for at fortsætte med at eksistere. Hensigten er at komme med inspiration og
anbefalinger til konkrete handlemuligheder til Region Nordjylland for at sikre et fremtidigt
decentralt udbud.
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3 Institutionslandskab og
uddannelsesdækning
I dette afsnit ser vi på, hvordan institutionslandskabet og udbuddet af uddannelser har udviklet sig
de sidste 25 år med det overordnede formål at tydeliggøre, hvorvidt der er sket en centralisering
af de unges muligheder eller ej. Konkret ser vi på udviklingen i institutionstyper, herunder hvilke
nordjyske fusioner, der har fundet sted, afdelinger, uddannelsesudbud/typer for forskellige områder
af regionen. Afsnittet baseres på registerdata så langt tilbage i tid, som det har været muligt, og er
ellers suppleret med oplysninger fra interviews og vores websearch. Det er således en usikkerhed
forbundet med kortlægningen af afdelinger og udbud af uddannelser før 2006.
Konklusionen er, at:
› Det er hovedsageligt erhvervsskoler, der har fusioneret, når der ses bort fra en politisk, bestemt
fusion af VUC´erne. Kun et enkelt nordjysk gymnasium har gennemført en mindre fusion.
› Man kan ikke, som i resten af landet, tale om en egentlig fusionsbølge i Nordjylland. De seneste ti
år har der kun været en fusion.
› Der er blevet færre institutioner og CVR-numre, men generelt ikke færre afdelinger og dermed
steder, hvor de unge kan tage en uddannelse. Antallet af fysiske uddannelsessteder er vokset
lidt i perioden, men de er blevet samlet under væsentlig større enheder, dvs. administrative og
ledelsesmæssige centre.

17

CENTRALISERING AF UDDANNELSER I NORDJYLLAND

› Der er ikke sket en centralisering af steder, hvor de unge kan tage en af de fem overordnede
uddannelser: EUD/EUX, HTX, HHX, STX og HF, idet:
› Udbuddet af almengymnasiale uddannelser, STX, har været konstant siden 1995 og er geografisk
spredt i Regionen. Der er i dag lidt flere steder man kan tage en HF-eksamen eller HF-enkeltfag.
› HTX er den uddannelse man kan tage færrest steder i regionen. Der er dog kommet et yderligere
sted i nyere tid. Udbuddet af HHX er ligeledes vokset en smule.
› EUD-udbud er samlet set stadig geografisk spredt.

3.1

UNGDOMSUDDANNELSERNE

Der er to store hovedgrupper af ungdomsuddannelser: erhvervsuddannelser og gymnasiale
uddannelser. Blandt de gymnasiale uddannelser fndes fre typer, nemlig merkantil studentereksamen
(HHX), teknisk studentereksamen (HTX), almen studentereksamen (STX) og HF-eksamen (HF). De
tre første er treårige og retter sig bredt mod lange videregående uddannelser, mens den boglige del
af HF er toårig og målrettet professions- og erhvervsakademiuddannelser, som dog kan rettes mod
de lange videregående uddannelser med en udvidet fagpakke. HF kan være treårig i kombination
med praktiske fag, som f.eks. surf, maritim eller håndværk, og både STX, HTX, HHX tilbyder også
4-årige forløb til f.eks. eliteidrætsudøvere. Derudover fndes der toårige STX og IB (international
baccalaureate)11.
Erhvervsuddannelser, også kaldet EUD, er bygget op af et etårigt grundforløb og et hovedforløb af
varierende længde. Mange af erhvervsuddannelserne kan suppleres med fag på gymnasialt niveau til
en EUX. Derudover er der maritime ungdomsuddannelser til skibsassistent eller kystskipper.
Flere af ungdomsuddannelserne kan tages på forskellige typer institutioner, der overordnet opdeles
i tre typer: Gymnasier og HF-kurser, Voksenuddannelsescentre (VUC) og erhvervsskoler. I dag i
Nordjylland udbyder både gymnasier og VUC´er HF for unge, mens de nordjyske erhvervsskoler
udbyder erhvervsrettede uddannelser, dvs. de erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX, HTX), EUX,
EUD, herunder SOSU-uddannelser. Også på AMU-institutioner kan unge tage en EUD-uddannelse.
En erhvervsskole kan også udbyde undervisning på f.eks. en gymnasial institution.
Nedenfor har vi oplistet de forskellige uddannelser og givet eksempler på hvilke institutioner, der
udbyder dem.

ug.dk

11
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KOMPETENCEGIVENDE
TIL ERHVERV ELLER
VIDEREUDDANNELSE

INDHOLD

EKSEMPEL PÅ UDBYDENDE
INSTITUTION:

Merkantil studentereksamen
(HHX)

3-årig erhvervsgymnasial uddannelse,
målrettet videregående uddannelse

Handelsgymnasier, f.eks. EUC Nord,
Aalborg Handelsskole

Teknisk studentereksamen
(HTX)

3-årig erhvervsgymnasial uddannelse,
målrettet videregående uddannelse

Tekniske gymnasier, f.eks. Aalborg
Tekniske Gymnasium (TECHCOLLEGE)

Almen studentereksamen
(STX)

3-årig, samt 2-årig, målrettet videregående
uddannelse

Almene gymnasier, f.eks. Brønderslev
Gymnasium og HF

HF-eksamen (HF)

2-årig almen gymnasial, 3-årig i
kombination med f.eks. maritim.
Målrettet erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser. Med
udvidet fagpakke også videregående
uddannelse.

Almene gymnasier,
HF-kurser og voksenuddannelsescentre
(VUC), f.eks. HF&VUC Nord

EUD (erhvervsuddannelse)

2-5-årig praktisk uddannelse vekslende
mellem praktik og skole. Målrettet erhverv.

Erhvervsskoler, f.eks. AMU Nordjylland,
EUC Nord eller
SOSU Nord

EUX (erhvervsuddannelse
med erhvervsfaglig
studentereksamen)

EUD suppleret med fag på gymnasialt
niveau. Målrettet erhverv og visse
videregående uddannelser.

Erhvervsskoler har fra 2015 kunnet
udbyde EUX. Bortset fra AMU
Nordjylland, udbyder alle nordjyske
erhvervsskoler EUX på de EUDuddannelser, de er godkendt til

Den grundlæggende maritime
ungdomsuddannelse

3-årig

I Nordjylland på MARTEC

GYMNASIALE UDDANNELSER

ERHVERVSUDDANNELSER

Kilde: Uddannelsesguiden.dk

3.2

UDVIKLING I INSTITUTIONSSTRUKTUREN

Flere analyser fastslår, at institutionslandskabet har ændret sig i Danmark – især siden
strukturreformen i 2007, hvor de offentlige gymnasier, voksenuddannelsescentre og social- og
sundhedsskolerne efterfulgte erhvervsskolerne og blev selvejende statslige institutioner.
I dette afsnit viser vi udviklingen i institutionsstrukturen i Nordjylland de seneste 25 år. Opgørelserne
er baseret dels på data fra institutionsregistret og suppleret kvalitativt, hvor det er mangelfuldt.

3.2.1

Udviklingen i antal institutioner

Antallet af institutioner opgøres som institutionens juridiske enhed og svarer til en virksomheds
hovedsæde. Institutionen kan enten være en “Hovedskole, institution med enheder” og dermed
have afdelinger under sig, der evt. er placeret på andre geografske lokationer. Eller den kan
være en “institution uden enheder”, dvs. institutionen har i dette tilfælde ikke afdelinger under
sig. De to er slået sammen i nedenstående Figur 1 for at give et billede af udviklingen i antallet af
selvstændige institutioner i Nordjylland for hver af de tre forskellige institutionstyper: erhvervsskoler,
voksenuddannelsescentre samt almene gymnasier og HF-kurser.
Som det fremgår af Figur 1 er antallet af erhvervsskoler faldet jævnt frem til 2011, fra 19 institutioner
i 1995 til de nuværende ni skoler. Antallet af VUC´er er faldet fra ni til to skoler, mens antallet af
gymnasier har ligget stabilt på 14 skoler over hele perioden.
Samlet set er Nordjylland derfor gået fra at have 39 forskellige hovedinstitutioner i 1995, til 25 i 2019.
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Figur 1 – Udvikling i antal skoler (hovedinstitutioner) i Region Nordjylland, 1995-2019

Note: Der ses på enhedsart: “Institution uden enheder” og “Hovedskole, institution med enheder” og ejerforhold:
Selvejende offentlig. Kilde: COWI på baggrund af Danmarks Statistik Forskningsservice.

3.2.2

Fusioner og fraspaltninger

Det faldende antal institutioner skyldes, at skoler er blevet sammenlagt til større juridiske enheder.
Rockwoolfonden12 fastslår, at der har været en omfattende fusionsbølge i Danmark, hvor antallet
af erhvervsskoler er halveret inden for de seneste 15 år, og at der er sket langt fere fusioner på
erhvervsuddannelsesområdet end gymnasieområdet.
Som det fremgår af oversigten over de nordjyske fusioner siden 1995 på næste side, har
hovedparten af fusionerne fundet sted mellem erhvervsskoler, mens der kun er sket en enkelt mindre
fusion, der har involveret et alment gymnasium. Fusionerne mellem VUC-institutioner er politisk
besluttede fusioner. De enkelte fusioner gennemgås mere detaljeret senere i afsnittet.
Af de oprindelige 39 nordjyske institutioner i 1995, har 20 været involveret i fusioner. Nogle af dem
dog ikke som egentlige juridiske fusioner, men i stedet udspaltninger af en institutions aktiviteter
til en anden institution, som det f.eks. er tilfældet med Ranum Seminariums udspaltning af HF til
Vesthimmerlands Gymnasium i 2003.
Ifølge opgørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet13 har 9 pct. af de fusioner, der er fundet
sted siden 1999, involveret nordjyske institutioner. Af oversigten fremgår det også, at man ikke kan
tale om en egentlig fusionsbølge i Nordjylland. Bortset fra en igangværende fusion, er der ikke set
fusioner de seneste ti år.

https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2015/12/97513_styring_P.pdf

12

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsudvikling-og-institutionsstruktur/fusioner-og-spaltninger

13
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Figur 2 – Oversigt, nordjyske fusioner siden 1995

Note: i oversigten har vi også afbildet fusionen mellem Try og Lundbæk landbrugsskoler (Nordjyllands
Landbrugsskole) i 2005, hvor alle aktiviteter blev samlet i Lundbæk. Afdelingen i Try blev nedlagt året efter.
Kilde: COWI på baggrund af UVM, websearch og interviews
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3.2.3

22

Udviklingen i antal afdelinger

Selvom fusionerne har medført færre institutioner, er der ikke nødvendigvis blevet færre
uddannelsessteder. Enten hvis skoler har valgt at oprette en ny afdeling, eller hvis tidligere
institutioner har fået status som en afdeling i forbindelse med en fusion. Nedenfor gennemgår vi
derfor for hver af de tre institutionstyper, erhvervsskoler, gymnasier og voksenuddannelsescentre,
udviklingen i både antallet af institutioner og antallet af afdelinger under en institution.
VOKSENUDDANNELSESCENTRE (VUC)
Tilbage i 1995 og frem til 2001 fandtes der ni VUC-institutioner i Nordjylland (blå søjler). Antallet
steg en smule de følgende år for herefter at falde brat til to institutioner i 2005, men nu med fere
afdelinger (røde søjler), jf. Figur 3.
Figur 3 – Voksenuddannelsescentre i Region Nordjylland. Efter 2002 opdelt på institution eller afdeling,
1995-2019

Note: ‘Institution eller hovedskole’ dækker over enhedsart: “Institution uden enheder” og “Hovedskole,
institution med enheder”. Kilde: COWI på data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

Udviklingen dækker over en storfusion, der fandt sted i 2004 under det daværende Nordjyllands
Amt. Her besluttede Amtet at samle de syv, dengang amtsligt ejede, selvstændige VUC´er til én
institution14. De blev samlet under navnet VUC & HF Nordjylland, der sidenhen skiftede navn til
HF & VUC Nord, og bestod af fre små VUC’er: VUC-Hadsund/Østhimmerland, VUC Hobro, VUC
Brovst (Hanherred, Jammerbugt) og VUC Aars. To mellemstore: VUC Hjørring (Vestvendsyssel), VUC
Nordøstvendsyssel (Frederikshavn) og en stor i Aalborg.
Da institutionsregistret, hvor data er hentet fra, er ufuldstændigt, er der usikkerhed om, hvor
mange afdelinger de tidligere VUC-institutioner havde. Via den kvalitative dataindsamling ser det
ud til, at VUC Aars har haft undervisningssteder i Farsø, Løgstør, Nibe, Ranum og Støvring. VUC
Nordøstvendsyssel, Frederikshavn, har haft undervisningssteder i Skagen, Sindal, Læsø og Sæby.
VUC-Aalborg har haft undervisningssted i Dronninglund.

https://nordjyske.dk/nyheder/protester-mod-ny-skolefusion/817531cd-0679-4b8d-a625-50e6db0c97e7
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Figur 4 – Fusionshistorik HF&VUC Nord

Det betyder, at der formentligt har været op til ni afdelinger, eller andre former for
undervisningssteder15, foruden de ni institutioner, dvs. i alt 18 undervisningssteder, og dermed
lidt fere end det samlede antal undervisningssteder i dag. Det er dog ikke sikkert, at der er
blevet undervist i HF på de anførte steder. Ifølge vores interviewpersoner har lukninger af
afdelinger ikke haft konsekvenser på ungdomsuddannelsesområdet, men i stedet voksenområdet, herunder ordblinde- og forberedende undervisning og almen-voksenuddannelse
(OBU, FVU, AVU). I opgørelsen indgår også HF & VUC Nords afdelinger i Hirtshals og Brovst,
som lukkede pr. august 2019. Afdelingerne har dog ikke haft HF i fere år16, 17.
I perioden 2002 til 2004 viser Figur 3, at der registreres yderligere tre institutioner. Det sker som
led i omstruktureringen. De tre afdelinger, der oprettes i 2002, er nye og beliggende i Åbybro,
Hirtshals og Brønderslev, hvor der ikke tidligere var afdelinger.
I regionens vestlige egne viser registrene, at der har eksisteret to selvstændige VUC´er i Thisted
og Nykøbing Mors, som på et tidspunkt er lagt sammen til VUC Thy-Mors, måske i forbindelse
med kommunalreformen i 2007 og VUC´ernes overgang fra at være amtskommunale
institutioner til selvejende institutioner i staten. Vi har dog ikke kunnet få bekræftet disse
oplysninger. I 2011 skifter institutionen navn til Thy-Mors HF&VUC.
Alt i alt er der på VUC-ungdomsuddannelsesområdet nok blevet færre administrative enheder,
men de enkelte geografske lokationer er i vid udstrækning opretholdt i form af underafdelinger.
I 2019 fndes der således to statsligt selvejende VUC-institutioner; Thy-Mors HF & VUC og HF &
VUC Nord, der tilsammen har 13 afdelinger rundt omkring i regionen.
Kortene nedenfor viser den geografske fordeling i 1995 (kun institutioner) og i 2019 (både
afdelinger og institutioner).

F.eks. angiver Thy-Mors HF&VUC på deres hjemmeside, at de har undervisningssted i Klitmøller på HF Cold Hawaii,
selvom undervisningen foregår i Thisted.

15

https://edocfler.rn.dk/Regionsr%C3%A5det/2019-03-26%2013.00/Dagsorden/Dagsorden/
Internet/2019-03-21%2010.06.35/Attachments/3856624-5854447-1.pdf

16

https://www.tv2nord.dk/nordjylland/ny-regeringsaftale-handsraekning-til-nordjyske-vuc-afdelinger

17
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Figur 5 – VUC-institutioner uden afdelinger i Region Nordjylland, 1995.

Note: ‘Institution eller hovedskole’ dækker over enhedsarterne: “Institution uden enheder”, samt
“Hovedskole, institution med enheder”. Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik
Forskningsservice.

Figur 6 – VUC-institutioner i Region Nordjylland, primo 2019, afdelinger og hovedskoler (enhedsart)

Note: Afdelingerne i Brovst og Hirtshals er efterfølgende lukkede. ‘Institution eller hovedskole’ dækker over
enhedsarterne: “Institution uden enheder”, samt “Hovedskole, institution med enheder”. Kilde: COWI på
baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.
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ALMENE GYMNASIER
Der er ikke sket nogle nævneværdige ændringer på gymnasieskole-området bortset fra, at
de overgik fra amterne til at være selvejende under staten i 2007. Over alle årene er der det
samme antal institutioner, alle uden underafdelinger. Dog er der en mindre fusion mellem Ranum
Seminariums HF-aktiviteter og det tidl. Vesthimmerlands Gymnasium, en såkaldt fraspaltning, til
det nuværende Vesthimmerlands Gymnasium og HF.
Figur 7 – Fusionshistorik (fraspaltning) Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Kortet nedenfor viser, hvordan gymnasierne er placeret i regionen. Kortet dækker både
1995 og 2019.
Figur 8 – Gymnasier- og HF -institutioner i Region Nordjylland, 1995-2019

Note: ‘Institution eller hovedskole’ dækker over enhedsart: “Institution uden enheder” og”Hovedskole,
institution med enheder”. Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.
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ERHVERVSSKOLER
Antallet af erhvervsskoler er faldet fra 19 institutioner i 1995 til ni institutioner i 2019. Selvom
institutionerne er samlet i større administrative enheder, er der nu fere steder, hvor der kan tages
en uddannelse, idet der er kommet fere afdelinger, som det fremgår af Figur 9 nedenfor.
Figur 9 – Erhvervsskoler i Nordjylland opdelt på afdelinger eller institution, 1995-2019

Note: ‘Institution eller hovedskole’ dækker over enhedsart: “Institution uden enheder” og “Hovedskole,
institution med enheder”. Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

Der er ingen erhvervsskoler, der er lukkede som sådan, men tidligere selvstændige
erhvervsskoler er ind-fusionerede i andre institutioner, nu som afdelinger, ligesom der også
er oprettet helt nye afdelinger. Det stigende antal afdelinger i 2002, skyldes bl.a. at Aalborg
Handelsskole registrerede en del nye afdelinger.
EUC Nordvest har den mest omfattende fusionshistorik bag sig og samler i dag syv
erhvervsuddannelser, to erhvervsgymnasiale og to videregående uddannelse. EUC Nordvest
er et resultat af en fusion mellem Nordvestjysk Uddannelsescenter og Nordvestjysk
Handelsgymnasium i 2006. Handelsgymnasiet er selv opstået som på baggrund af en tidligere
fusion. Uddannelsescenteret opstod i 2001 som en fusion af Teknisk Skole & Tekniske
Gymnasium Thy-Mors og AMU-center Thy-Mors. Senere blev Morsø Landbrugsskole
indfusioneret og i 2009 Danmarks Fiskeriskole, der dog er placeret i Region Midtjylland.
Figur 10 – Fusionshistorik, EUC Nordvest

AMU Nordjylland er oprettet i 2001, som følge af en sammenlægning af de 3 tidligere AMUcentre i Vendsyssel, Sandmosen og Aalborg, og en senere fraspaltning af aktiviteterne i
Vendsyssel i 2003. AMU Nordjylland havde tidligere afdelinger/aktiviteter i Hobro og Aars.
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Figur 11 – Fusionshistorik, AMU-Nordjylland

SOSU Nord hed tidligere Skolen i Hammer bakker. Skolen åbnede i 1995 en afdeling i Hammer
Bakker samt en afdeling i Svenstrup (SOSU Nord Aalborg/Himmerland). I 2002 åbnede skolen
en afdeling i Hjørring, der nu hedder SOSU Nord Vendsyssel. Foruden afdelingerne i Aalborg
og Hjørring, har skolen satellitudbud på andre skoler i Frederikshavn, Fjerritslev, Hobro og
Vesthimmerland (Aars). Geografsk er SOSU derfor blevet mere decentralt over årene.
Social- og Sundhedsskolen i Thisted har altid eksisteret som en afdeling under det, der indtil
strukturreformen hed Social- og Sundhedsskolen, Viborg Amt, og herefter skiftede navn til
Social- og Sundhedsskolen STV, Thisted afd.
EUC Nord blev oprettet i 2000 ved en sammenlægning af de tekniske skoler i Vendsyssel,
samt handelsskolen i Hjørring. I 2003 overtog skolen AMU Nordjyllands udspaltede afdelinger i
Frederikshavn og Hjørring.
Figur 12 – Fusionshistorik, EUC Nord

TECHCOLLEGE har åbnet mange afdelinger i løbet af perioden, men har en kort fusionshistorik,
idet der kun er sket en mindre fusion, da Seminaret for Kunsthåndværk og Design blev lagt
under institutionen.
Figur 13 – Fusionshistorik, TECHCOLLEGE

I Mariagerfjord åbnede Hadsund Uddannelsescenter (tidl. Hadsund Tekniske Skole) i 2011
en afdeling i Hobro og fyttede gradvist sine aktiviteter fra Hadsund over til Hobro, som
TECHCOLLEGE overtog. Det er også i Mariagerfjord, at den seneste fusion er sket. Det var i
2010, hvor Handelsskolen Minerva fusionerede med Randers Tekniske Skole til Tradium, og
hvor aktiviteterne i Mariagerfjord nu blev drevet som en afdeling under den Randers-baserede
Tradium. Tradium er i øvrigt ved at fusionere med Erhvervsskolerne Aars. Det er ikke en fusion
i traditionel forstand, men en udspaltning af Tradiums aktiviteter i Mariagerfjord (HHX, EUD,
eux) til Erhvervsskolerne Aars samtidig med, at Erhvervsskolerne Aars overtager og fytter
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TECHCOLLEGEs tidligere HTX-aktiviteter på Mariagerfjord Gymnasium over til egen lokation
i Hobro. Der er således tale om en lidt atypisk fusion, hvor der “hakkes” nogle aktiviteter af to
store institutioner, der i stedet ligges ud til den mindre Erhvervsskolerne Aars. Når Børne- og
Undervisningsministeren giver fraspaltningen sin endelige godkendelse, får fusionen gyldighed
med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 202018.
Figur 14 – Fusionshistorik, Tradium/Erhvervsskolerne Aars

Kortene nedenfor viser, hvordan erhvervsskolerne er placeret i regionen i hhv. 1995 og 2019.
Figur 15 – Erhvervsskoler, 1995, fordelt på afdelinger og hovedskoler (enhedsart)

Note: ‘Institution eller hovedskole’ dækker over enhedsart: “Institution uden enheder” og “Hovedskole,
institution med enheder”. Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

https://tradium.dk/kontakt/tradium-mariagerfjord/
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Figur 16 – Erhvervsskoler i Nordjylland, 2019, afdelinger og hovedskoler (enhedsart)

Note: I Aalborg Kommune er afdelinger, der hører under TECHCOLLEGE, Aalborg Handelsskole, AMU
Nordjylland eller SOSU Nord for læsbarheden skyld ikke vist med navnemærkat, men med røde prikker.
‘Institution eller hovedskole’ dækker over enhedsart: “Institution uden enheder” og “Hovedskole, institution
med enheder”. Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

3.2.4

Uddannelsesdækningen

I forrige afsnit har vi vist, at der ikke er sket en centralisering i antallet af steder, hvor der ligger
en uddannelsesinstitution, fordi tidligere selvstændige institutioner nu ofte er en afdeling i en
anden institution. Institutioner kan imidlertid udbyde forskellige uddannelser, og det er derfor
relevant at se på om antallet af steder, hvor der udbydes uddannelser er faldet, og der er sket
en centralisering af forskelligartede uddannelsesmuligheder. Nedenfor gennemgår vi derfor
antallet af steder, hvor unge kan tage hhv. en STX, HTX, HF, HHX eller EUD/(EUX)-uddannelse19.
STX – DET ALMENE GYMNASIUM
I hele den periode, som vi kigger på, er der blevet udbudt STX på 14 forskellige lokationer i
Nordjylland. I Aalborg Kommune er der fre almene gymnasier, to i Brønderslev Kommune og ét i
hver af de øvrige nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø. Langs Regionsgrænsen ligger
også midtjyske gymnasier. Vi henviser til kortet i forrige afsnit for et geografsk overblik (Figur 8).
HF - HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN
HF udbydes i dag på 10 af Nordjyllands i alt 14 almene gymnasier og på de to
voksenuddannelsescentre. På HF&VUC Nord kan unge f.eks. tage den 2-årige HF i Aalborg og
Hjørring, men kan også tage en HF som enkeltfag på fere af institutionens andre afdelinger, dog
kan der være forskelle i udbuddet af de konkrete fag. HF-enkeltfag kan sammensættes til en
komplet HF, svarende til den 2-årige HF.
19
Analysen er lavet på baggrund af institutionsregisteret og det komprimerede elevregister (KOTRE), hvor elever er koblet på
en institution, der har beliggenhedsadresse i regionen. Kategoriseringen af de udbudte uddannelser bygger på variablen UDD
(uddannelseskode) i elevregisteret og er efterfølgende blevet kørt op mod institutionen eller uddannelsen og hvorvidt den udbyder
den type uddannelse i det pågældende år. Tydelige afvigelser er herefter blevet fordelt, ud fra princippet at uddannelseskoden har
været den trumfende faktor. Dette betyder, at elever der er registeret med uddannelseskoden for HHX på en afdeling, der ikke
udbyder HHX, er blevet fyttet over på en anden afdeling, hvor HHX udbydes.
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Det er usikkert, hvor stort udbuddet af HF har været på VUC, men vi ved med sikkerhed, at der
har været HF på VUC i Hjørring og Aalborg, ligesom en interviewperson har fortalt, at der var HF
på alle VUC´er i det tidligere Nordjyllands Amt. I en analyse20 fra 2017 fastslås det, at udbuddet
af HF er vokset de senere år, hvilket også fremgår af nedenstående kort, hvor der er fere
institutioner, der udbyder HF i 2019 end i 1995. Fraværet af HF i Vesthimmerlands Kommune i
1995 skyldes, at HF før 2011 blev udbudt af Ranum Lærerseminarium, og derfor ikke indgår i
denne opgørelse.
Figur 17 – Udbud af HF i Region Nordjylland, 1995

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

20

https://rn.dk/regional-udvikling/analyser-og-rapporter/-/media/Rn_dk/Regional-Udvikling/Analyser-og-rapporter/Uddannelseog-kompetence/Nordjyske_unges_geografske_soegemoenstre_til_gymnasiale_uddannelser_2017.ashx
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Figur 18 – Udbud af HF i Region Nordjylland, 2019

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

HTX - DET TEKNISKE GYMNASIUM
Den gymnasiale ungdomsuddannelse, HTX, udbydes på seks tekniske gymnasier rundt omkring
i Nordjylland. De ligger i Hjørring, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted, Vesthimmerland og
Aalborg. HTX er den ungdomsuddannelse, der udbydes færrest steder i Regionen, og hvor de
unge har længst transportafstand.
Flere af stederne har skiftet navn siden 1995. Frederikshavn Tekniske Skole & Tekniske
Gymnasium og Teknisk Skole Hjørring var selvstændige institutioner, men er nu afdelinger i EUC
Nord. Også i Thisted er det tidligere Teknisk Skole & Tekniske Gymnasium Thy-Mors blevet til en
afdeling i EUC Nordvest.
I perioden 1995-2019 er der kommet et yderligere udbudssted i Hobro. Der har været udbudt
HTX på Mariagerfjord Gymnasium siden 2011. Først var det TECHCOLLEGE, der udbød det
i samarbejde med Mariagerfjord Gymnasium, mens Erhvervsskolerne Aars overtog udbuddet
fra 2020, og i samme ombæring valgte at være alene om at drive HTX-uddannelsen, nu på
Erhvervsskolerne Aars lokation i Hobro frem for på Mariagerfjord Gymnasium.
Kortene nedenfor viser den geografske spredning i de nordjyske udbudssteder med HTX i hhv.
1995 og 2019.
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Figur 19 – Udbud af HTX-uddannelser i Region Nordjylland, 1995

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

Figur 20 – Udbud af HTX-uddannelser i Region Nordjylland, 2019

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.
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HHX – ERHVERVSGYMNASIET
Den studieforberedende HHX-uddannelse udbydes på otte handelsskoler i Nordjylland.
Ligesom med HTX, er der over perioden kommet et yderligere udbudssted til, nemlig Fjerritslev
Gymnasium, hvor EUC Nordvest siden 2007 har udbudt HHX. Fra 2020 er det Erhvervsskolerne
Aars, der udbyder HHX i Hobro, og ikke Tradium.
Figur 21 – Udbud af HHX-uddannelser i Region Nordjylland, 1995

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.
Figur 22 – Udbud af HHX-uddannelser i Region Nordjylland, 2019

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.
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EUD – ERHVERVSUDDANNELSER
Antallet af erhvervsskoler er faldet fra 19 institutioner i 1995 til ni institutioner i 2019, samtidig
med, at der er kommet fere afdelinger. Der kan tages en EUD mange steder, men for de
specifkke uddannelser, er der ofte tale om, at de kun udbydes på enkelte skoler. F.eks. kan
en fuld uddannelse til entreprenør- og landbrugsmaskin-mekaniker kun tages på
Erhvervsskolerne Aars.
Figur 23 – Udbud af EUD-uddannelser i Region Nordjylland, 1995

Figur 24 – Udbud af EUD-uddannelser i Region Nordjylland, 2019

Note: I Aalborg Kommune er afdelinger i institutionerne TECHCOLLEGE, Aalborg Handelsskole, AMU
Nordjylland og SOSU Nord, ikke vist med navnemærkat for læsbarhedens skyld. Kilde: COWI på baggrund
af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.
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4 Udvikling i befolkning
og optag
I dette afsnit ser vi på udviklingen i antallet af unge er i de områder, hvor de enkelte institutioner og
afdelinger typisk henter deres elever fra, og institutionernes faktiske optag. Det gør vi for at få et
billede af sammenhængen mellem institutionsudviklingen i forrige kapitel og udviklingen i skolernes
elevgrundlag. Konkret ser vi på udviklingen blandt de 15-19-årige, da det typisk er i den alder, hvor
man starter på en ungdomsuddannelse.
Konklusionen er, at:
› Nordjylland er hårdere ramt af et faldende elevgrundlag end resten af landet. I perioden 1995 til
2019 er antallet af 15-19-årige faldet 8 pct. i Nordjylland, mens det er vokset 9 pct. på landsplan,
inkl. Nordjylland. Det er især efter 2008, at denne udvikling tager til. Overordnet betragtet,
burde Nordjylland i det lys, have oplevet relativt flere fusioner eller institutioner, der er lukkede, i
betragtning af den ugunstige udvikling i elevgrundlaget.
› Yderområde-kommuner er ramt af en mere negativ udvikling. Bortset fra VUC-fusionerne, ses der
en tendens til, at fusioner i overvejende grad har fundet sted i områder med ugunstig udvikling i
unge-befolkningen.
› Internt i kommunerne ses der også en centralisering/(mikro-)urbanisering af de unge langs
motorvejslinjerne. På mikro-niveau bliver det særligt tydeligt, at Nordjyllands vestlige- og nordligste
egne er relativt hårdere ramt af et faldende elevgrundlag, hvor der også er sket flest fusioner.
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› Generelt er der faldende tilgang til STX og nogle institutioner har oplevet langt større fald
i antal elever end befolkningsudviklingen i institutionens nærområder tilskriver. Der er ikke
nødvendigvis sammenhæng mellem det faldende elevgrundlag og det faktisk optag på
institutionerne, idet flere yderområde-institutioner har haft et bedre optag end man kan
forvente ud fra deres primære rekrutteringsområder. På trods af dette, har alle skoler
beliggende uden for Aalborg de seneste ti år oplevet vigende elevtal, der nødvendigvis har
konsekvenser for økonomi, og evt. fremtidige beslutninger om fusioner.
› Alle HF-udbud har oplevet en mere positiv udvikling i det faktiske optag end hvad man kunne
forvente baseret på befolkningsudviklingen.
› Generelt vokser tilgangen til HTX og størsteparten af HHX-udbydere har oplevet en større
tilgang end befolkningsudviklingen tilskriver.

4.1

UDVIKLINGEN BLANDT DE 15-19-ÅRIGE

Der har i perioden 1995-2019 været et fald i antal 15-19-årige i Region Nordjylland på ca.
3.000 unge, fra ca. 37.500 til ca. 34.500, svarende til et fald på 8 %. På landsplan har der i
samme periode været en stigning på 9 % i antal 15-19-årige. Dette fremgår af Figur 25. Fra
1995 til omkring 2008 er udviklingen på landsplan og i Region Nordjylland stort set den samme,
hvorefter der sker et skifte.
Figur 25 – Indekseret udvikling i 15-19-årige i Region Nordjylland og hele landet, 1995-2019 (1995=100)

Kilde: COWI på data fra Danmarks Statistik Forskningsservice og Statistikbanken, Tabel BEF5.

Selvom Region Nordjylland følger den samme udvikling i forhold til årgangsstørrelser, som ses
på landsplan, ses stadig et generelt fald blandt de unge og derved et fald i antallet af potentielle
elever på ungdomsuddannelserne.
Figur 26 viser den indekserede udvikling blandt de 15-19-årige for de fem regioner samt for hele
landet fra 2008 og frem. Her ses det også, at Region Nordjylland er den region, der har haft det
relativt største fald i antallet af unge. Region Nordjylland og Region Syddanmark er de eneste to
regioner, der i 2020 har færre 15 til 19-årige end i 2008.
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Figur 26 – Indekseret udvikling i 15-19-årige, 2008-2019 (2008=100)

Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FOLK1A.

Der er dog forskelle på de enkelte kommuner i regionen. Således har der i Aalborg Kommune
været en stigning på 4 % i antallet af 15-19-årige i perioden 1995-2019, mens der i
Frederikshavn og Læsø Kommuner har været et fald på over 20 %, hvilket fremgår af Figur 27
nedenfor.
Figur 27 – Udvikling i antal 15-19-årige i nordjyske kommuner i perioden 1995-2019.

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.
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Indenfor de 11 nordjyske kommuner er der imidlertid også store lokale forskelle i udviklingen
inden for kommunegrænsen. Nedenstående kort viser derfor udviklingen i antal 15-19-årige i
de enkelte sogne for perioden 1995-2019, hvor de røde farver angiver et fald i antallet, mens
de grønne sogne er de, hvor der er fere i aldersgruppen i 2019, end der var i 1995. Som det
fremgår, er der også områder af Aalborg Kommunes østlige egne, der har et faldende antal
unge på trods af, at kommunen samlet set har oplevet fremgang. Der ses også en vis tendens
til en positiv befolkningsudvikling nær motorvejs-linjerne.
Figur 28 – Udvikling i antal 15-19-årige i nordjyske sogne i perioden 1995-2019

Note: Stigninger og fald på mere end 100 personer er i fguren visualiseret med farven for +/- 100. Kilde:
COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

Opgør vi i stedet ændringen sognets unge i forhold til, hvor mange unge sognet havde i 1995,
bliver det endnu tydeligere, hvilke områder, der er relativt hårdest ramt. Det ses i nedenstående
kort, der viser den procentvise udvikling i antal 15-19-årige fra 1995 til 2019. Som det fremgår,
er det især i regionens vestlige og nordlige yderområder, der er relativt hårdere ramt af et
faldende antal unge. I områderne omkring de større byer ses derimod en relativ stigning i
antallet af unge, hvilket tyder på en mikrourbanisering.
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Figur 29 – Procentvis udvikling i antal 15-19-årige i sogne fra 1995 til 2019

Note: Stigninger og fald på mere end 100 % er i fguren visualiseret som -/+ 100 %. Kilde: COWI på
baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

I betragtning af, at Nordjylland har oplevet en markant anderledes og mere negativ udvikling i
antallet af unge sammenlignet med resten af landet, er det tankevækkende, at der ikke er sket
fere fusioner end der faktisk er. Samtidig ser vi, ud fra ovenstående fgurer, en tendens til, at
de nordjyske fusioner, oplistet i forrige kapitel, i overvejende grad har fundet sted i regionens
vestlige og nordlige egne - områder med en mere negativ befolkningsudvikling.

4.2

PRIMÆRE REKRUTTERINGSOMRÅDER OG OPTAG

For at få en indikator på, hvordan befolkningsudviklingen potentielt har påvirket de enkelte
institutioner, ser vi i dette afsnit nærmere på udviklingen i antallet af unge i institutionernes
primære rekrutteringsområder, alternativt kaldet typiske optageområder, som vi holder op mod
det faktiske optag på institutionen. De primære rekrutteringsområder er opgjort ved at afgrænse
hvilke områder – helt ned på sogneniveau – der sender særligt mange elever til de enkelte
institutioner. Konkret har vi defneret en institutions primære optageområde, som følger:
For hver af de fem uddannelsestyper udregnes, hvilken institution som fest af sognets
15-19-årige har søgt mod. Hvis f.eks. 100 unge i et sogn går på HF på tre forskellige
HF-institutioner, så vil den institution, hvor fest af de 100 går, få tildelt sognet som
“primære rekrutteringsområde”. De primære rekrutteringsområder siger derfor noget om
befolkningsudviklingen i en institutions vigtigste rekrutteringsområder. I de områder, hvor
datagrundlaget er for lille, eller hvor to institutioner har en lige stor andel af sognets unge, vil
sognet forblive ufarvet. En skole kan derfor godt være repræsenteret i et sogn, uden at få tildelt
sognet, som det primære rekrutteringsområde.
De primære rekrutteringsområder for de enkelte institutioner er vist i dette afsnit ved hjælp af
kort, grafer og tabeller. For hver uddannelsestype vises der først to kort med de sogne, som
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har været deres primære rekrutteringsgrundlag i hhv. summen af 1995-1997 og summen
af 2017-201921. Efter kortene vises der for hver institution eller hovedskole en tabel, hvor
udviklingen blandt de 15-19-årige i rekrutteringsområder for årene 2008-2019 vises. I tabellerne
fremgår ligeledes udviklingen i den faktiske tilgang til institutionerne i årene 2008-2019, der
ud over befolkningsændringer, bedre siger noget om ændringer som følge af søgetrends
og institutionens evne til at tiltrække elever. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at
sammenstillingen mellem udviklingen i institutionernes primære optageområder og det faktiske
optag af elever, ikke skal ses som en performance-ranking, idet udviklingen har mange
forklaringer, herunder årsager, der ikke kan tilskrives en institutions performance, såsom
ændrede aktiviteter som følge af reformer.
STX
Beliggenhed og antallet af steder, hvor der er udbudt STX-uddannelser har i perioden 19952019 ikke ændret sig. Der ses ligeledes ikke de store ændringer i rekrutteringsområderne
mellem årene 1995-1997 og 2017-2019, hvor de primære rekrutteringsområder i stor
udstrækning er de nærliggende sogne omkring institutionen. Dog fremgår det, at Hasseris
Gymnasium har fået et større rekrutteringsområde, som Aalborg Katedralskole tidligere havde.
Figur 30 – Rekrutteringsområder for STX-institutioner i Region Nordjylland 1995-1997

Inden for de enkelte uddannelsestyper er sognene så vidt muligt fordelt til institutionerne ud fra hvor der er fest 15-19-årige fra
sognet, som er startet på en uddannelse. Hvert sogn kan således kun være elevgrundlag for en institution inden for den enkelte
uddannelsestype. Der er samlet oplysninger for tre årgange for at give datagrundlaget den nødvendige tyngde.

21
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Figur 31 – Rekrutteringsområder for STX-institutioner i Region Nordjylland 2017-2019

Note: Baseret på tilgangen blandt de 15-19-årige. Diskretionerede sogne er vist uden farve. Kilde: COWI på
baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

Ud af de 14 STX-institutioner, har syv oplevet en større negativ tilgang i perioden 2008-2019,
end hvad der har været tilfældet for deres rekrutteringsområde. Det betyder, at deres faktiske
optag umiddelbart har været lavere end befolkningsudviklingen i institutionens nærområde
tilskriver. Alle institutionerne, med undtagelse af Aalborg Katedralskole, har i perioden 20082019 oplevet lille eller negativ vækst i tilgangen.
Især Brønderslev, Dronninglund, Frederikshavn, Nørresundby og Vesthimmerlands gymnasier
har optaget færre end man kan forvente ud fra befolkningsudviklingen i deres typiske
rekrutteringsområder. Omvendt gælder det for især Aalborg Katedralskole, mens også Støvring,
Morsø og Thisted har haft en stabil udvikling i optaget set i forhold til befolkningsudviklingen.
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Tabel 1 – Udvikling i rekrutteringsområder og tilgang (faktisk optag) for STX-institutioner

Udvikling i antal
15-19-årige i
rekrutteringsområder

Udvikling i
tilgang (faktisk optag)

2008-2019

2008-2019

Brønderslev Gymnasium og HF

-4%

-28%

Dronninglund Gymnasium

-13%

-31%

Fjerritslev Gymnasium

-18%

-20%

Frederikshavn Gymnasium og
HF-Kursus

-20%

-34%

7%

1%

Hjørring Gymnasium/STX og HF

-17%

-17%

Mariagerfjord Gymnasium

-12%

-14%

Morsø Gymnasium

-18%

-17%

Nørresundby Gymnasium og HF

-4%

-15%

Støvring Gymnasium

-2%

2%

Thisted Gymnasium, STX og HF

-20%

-17%

Vesthimmerlands Gymnasium og HF

-15%

-21%

Aalborg Katedralskole

3%

33%

Aalborghus Gymnasium

-7%

-3%

STX

Hasseris Gymnasium

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice og Statistikbanken,
Tabel INST11.
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HF
Billedet for hvilke sogne, de forskellige HF-uddannelser typisk rekrutterer fra, er i perioden blevet
mere fragmenteret. Dette ses blandt andet i Thisted og Morsø Kommuner. I perioden 19951997 var Thisted Gymnasium, den primære uddannelsesinstitution i området, mens der i nyere
tid også søges mod Thy-Mors HF og VUC i Thisted og Nykøbing afdelingerne. Dette fremgår af
Figur 32 og Figur 33.
Figur 32 – Rekrutteringsområder for HF-institutioner i Region Nordjylland 1995-1997
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Figur 33 – Rekrutteringsområder for HF-institutioner i Region Nordjylland 2017-2019

Note: Baseret på tilgangen blandt de 15-19-årige. Diskretionerede sogne er vist uden farve. Kilde: COWI på
baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

I modsætning til STX har alle institutioner, der udbyder HF, haft en mere positiv udvikling
i elevoptaget, end hvad befolkningsudviklingen tilskriver i deres typiske optageområder. I
analysen ses kun på 15-19-årige, selvom HF også har ældre aldersgrupper i deres målgruppe.
Tilgangen til HF-uddannelserne har i perioden 2008-2019 været stigende på trods af faldene
antal unge. Særlig stor stigning ses i tilgangen til Thy-Mors HF & VUC, hvilket fremgår af Tabel 2.
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Tabel 2 – Udvikling i rekrutteringsområder og tilgang (faktisk optag) for HF-institutioner i Region Nordjylland
Udvikling i
15-19-årige i
rekrutteringsområder

Udvikling i tilgang

2008-2019

2008-2019

Brønderslev Gymnasium og HF

-6%

21%

Fjerritslev Gymnasium

-20%

-

Frederikshavn Gymnasium og
HF-Kursus

-19%

4%

HF & VUC NORD

-21%

79%

Hjørring Gymnasium/STX og HF

-16%

7%

Mariagerfjord Gymnasium

-12%

72%

Nørresundby Gymnasium og HF

-2%

60%

Thisted Gymnasium, STX og HF

-18%

77%

Thy-Mors HF & VUC

-15%

148%

Vesthimmerlands Gymnasium og HF

-11%

-6%

Aalborg Katedralskole

0%

1%

Aalborghus Gymnasium

-6%

13%

HF

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice og Statistikbanken,
Tabel INST11.

HTX
Af Figur 34 og Figur 35 fremgår det, at der er sket et skifte i rekrutteringsområderne for det
tidligere Frederikshavn Tekniske Skole og Teknisk Skole Hjørring, der i dag begge hører under
EUC Nord. I perioden 1995-1997 har der været større søgning mod Frederikshavn-lokationen,
mens der i perioden 2017-2019 er en mere klar geografsk opdeling for de to EUC Nord
afdelinger.
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Figur 34 – Rekrutteringsområder for HTX-institutioner i Region Nordjylland 1995-1997

Figur 35 – Rekrutteringsområder for HTX-institutioner i Region Nordjylland 2017-2019

Note: Baseret på tilgangen blandt de 15-19-årige. Diskretionerede sogne er vist uden farve. Kilde: COWI på
baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.
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Med undtagelse af TECHCOLLEGE, har den relative udvikling i antal 15-19-årige i
institutionernes primære rekrutteringsområder været mere eller mindre den samme i perioden
2008-2019. På trods af dette er der stor forskel i udviklingen i institutionernes faktiske optag.
Mens EUC Nord, EUC Nordvest og TECHCOLLEGE alle har oplevet en positiv udvikling i
tilgangen – og særligt de to sidstnævnte –, har Erhvervsskolerne Aars oplevet en tilbagegang.
Dette fremgår af Tabel 3.
Tabel 3 – Udvikling i rekrutteringsområder og tilgang for HTX-institutioner i Region Nordjylland
Udvikling i
15-19-årige i
rekrutteringsområder

Udvikling i
tilgang

2008-2019

2008-2019

Erhvervsskolerne Aars

-17%

-29%

EUC Nord

-18%

2%

EUC Nordvest

-14%

136%

TECHCOLLEGE

-4%

12%

HTX

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice og Statistikbanken,
Tabel INST12.

HHX
På HHX-området er den største ændring mellem 1995 og 2019 sket i Aalborg Handelsskoles
primære rekrutteringsområde, der er vokset over perioden, og dermed henter elever fra
områder, der tidligere primært ville have søgt f.eks. til Mariagerfjord. Dog har åbningen af en
HHX-uddannelse i Fjerritslev betydet, at nogle områder, der tidligere søgte mod Thisted, nu
primært søger herhen.
Figur 36 – Rekrutteringsområder for HHX-institutioner i Region Nordjylland 1995-1997
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Figur 37 – Rekrutteringsområder for HHX-institutioner i Region Nordjylland 2017-2019

Note: Baseret på tilgangen blandt de 15-19-årige. Diskretionerede sogne er vist uden farve.
Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice.

For Erhvervsskolerne Aars har nedgangen i elevtilgangen på HHX-området været større end
befolkningstilbagegangen i skolens primære rekrutteringsområde, hvilket tyder på, at der søges
mod andre steder eller uddannelser. Modsat har Frederikshavn Handelsskole og Aalborg
Handelsskole begge oplevet en øget tilgang på trods af faldende antal unge i deres primære
rekrutteringsområder.
Tabel 4 – Udvikling i rekrutteringsområder og tilgang for HHX-institutioner
Udvikling i
15-19-årige i
rekrutteringsområder

Udvikling i
tilgang

2008-2019

2008-2019

Erhvervsskolerne Aars

-16%

-48%

EUC Nord

-17%

-10%

EUC Nordvest

-19%

-17%

Fjerritslev Gymnasium

-24%

-

Frederikshavn Handelsskole

-19%

8%

Tradium

-8%

-

Aalborg Handelsskole

-4%

26%

HHX

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice og Statistikbanken,
Tabel INST12.
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EUD
EUD-uddannelserne adskiller sig fra de andre uddannelsestyper ved at være mere specialiseret
i det udbudte indhold. Der er f.eks. forskel på de unge, der søger mod TECHCOLLEGE Style
& Wellness og dem, der søger mod Nordjyllands Landbrugsskole, samt hvilke uddannelser og
hvor mange pladser de forskellige uddannelsessteder tilbyder.
Figur 38 og Figur 39 viser, at der på de store linjer ikke er forskelle i rekrutteringsområderne
mellem de to perioder. Blandt de fusionerede institutioner, ses dog en omfordeling mellem
afdelingerne.
Figur 38 – Rekrutteringsområder for EUD-institutioner i Region Nordjylland 1995-1997
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Figur 39 – Rekrutteringsområder for EUD-institutioner i Region Nordjylland 2017-2019

Note: Institutioner med fere afdelinger i samme kommune er slået sammen. Baseret på tilgangen blandt
de 15-19-årige. Diskretionerede sogne er vist uden farve. Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks
Statistik Forskningsservice.

Tilgangen af de 15-19-årige til EUD-uddannelserne (yderste kolonne) er på tværs af
institutionerne er lavere i 2019 end i 2008. Dette ses særligt hos Frederikshavn Handelsskole
samt EUC Nord og EUC Nordvest. Udviklingen følger til en vis grad befolkningsudviklingen i de
primære rekrutteringsområder (kolonnen til venstre). Igen er det dog vigtig at være opmærksom
på, at det er langt sværere at give et retvisende billede af EUD-uddannelsernes primære
rekrutteringsområde, hvorfor befolkningsudviklingen i de primære rekrutteringsområder skal
tolkes meget forsigtigt. Samtidigt viser analyser, at andelen af unge, der søger en EUD direkte
efter folkeskolen er stigende22.

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/klare-maal

22
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Tabel 5 – Udvikling i rekrutteringsområder og tilgang for EUD-institutioner i Region Nordjylland

Udvikling i
15-19-årige i
rekrutteringsområder

Udvikling i
tilgang

2008-2019

2008-2019

-

-16%

Erhvervsskolerne Aars

-17%

-14%

EUC Nord

-16%

-38%

EUC Nordvest

-18%

-34%

Frederikshavn Handelsskole

-20%

-59%

Nordjyllands Landbrugsskole

-23%

-32%

Social- og Sundhedsskolen
Skive-Thisted-Viborg, afd. Thisted

-35%

-5%

SOSU Nord

-10%

-5%

TECHCOLLEGE

-5%

-29%

Tradium, HHX og EUD/EUX Business

-7%

-28%

Aalborg Handelsskole

-4%

-3%

EUD

AMU Nordjylland

Note: - angiver, at det primære rekrutteringsområde er for lille til meningsfyldt at opgøre den procentvise
udvikling. For EUD-institutionerne ses kun på tilgang for elever under 20 år. For Social- og Sundhedsskolen
Skive-Thisted-Viborg og Tradium ses på tilgang til hele institutionen og ikke kun afdelinger i Region
Nordjylland.
Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik Forskningsservice og Statistikbanken,
Tabel INST15.
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5 Nordjyske fusioner –
årsager
I dette kapital afdækker vi de primære årsager til uddannelsesinstitutionernes fusioner i Nordjylland.
Vi ser både på konkret nordjysk fusionshistorik, dvs. de parametre, der var årsag til beslutningen
om en fusion, men også på de nordjyske institutioners nuværende eller tidligere overvejelser om
fusion. Det gør vi fordi, overvejelser om eventuelle fusioner ofte er de samme, som de årsager, der
ligger til grund for især de nyere, faktisk gennemførte fusioner. Datagrundlaget er først og fremmest
interviews med centrale beslutningstagere i de enkelte fusioner, men kortlægningen underbygges
også af eksisterende litteratur.
Incitamenter til
fusioner

Afsættet for analysen er en gennemgang af de faktorer, der påvirker institutionernes incitament til
at fusionere23. I nedenstående fgur har vi rubriceret de forskellige parametre i eksterne og interne
faktorer, dvs. faktorer udløst af ydre “pres” eller af interne drivkræfter i institutionen, samt på den
lodrette akse, faktorer, der motiverer til, eller nødvendiggør en beslutning om fusion.

F.eks. “Analyse af fusioner og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner”, 2009. Pluss Leadership

23
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Figur 40 – Incitamenter for uddannelsesinstitutioners fusioner.

Som det fremgår, er der forskellige typer incitamenter, lige fra de dybereliggende incitamenter,
der opstår pga. de institutionelle rammevilkår til overvejelser om sociale ungemiljøer.
Alle de oplistede årsager indgår i overvejelserne i forbindelse med beslutning om fusion, men
via de gennemførte interviews er det blevet tydeligt, at fere af faktorerne kun tillægges mindre
betydning i opgørelsen af potentielle fordele og ulemper ved en fusion. Interviewene giver
anledning til at udpege tre hovedårsager til de nordjyske fusioner:
› Ekstern faktor/push: Centralpolitisk beslutning, enten hvis det politisk besluttes, at
skoler skal fusionere, som det var tilfældet med VUC-fusionerne, før de blev selvejende
institutioner. Alternativt, hvis det politisk besluttes at ændre lovgrundlag, der flytter aktiviteter
fra bestemte uddannelsesinstitutioner, som det f.eks. sås i 2002, da Undervisningsministeriet
fjernede lovgrundlaget for Skolen for kunsthåndværk og design og tog initiativ til fusion med
TECHCOLLEGE.
› Defensiv tilgang - ekstern/push: drivkræft, der udspringer af institutionens trængte økonomi
f.eks. som følgende af faldende elevtal. Vi har kaldt det en defensiv strategi, fordi den baserer
sig på en reaktiv, bagudskuende beslutning og fordi institutionen ofte venter til der absolut ikke
er andre udveje end at lade sig indfusionere, hvis ikke stedet skal lukke.
› Proaktiv tilgang– intern/pull: Motivation, der udspringer af institutionernes ønske om en
strategisk sikring af fremtidig økonomi og elevgrundlag, ønsket om at opnå stordriftsfordele,
synergimuligheder og evt. frigøre midler til forbedret kvalitet – selvfølgelig understøttet af de
incitamenter, som finansieringssystemet eller andre eksterne faktorer skaber.
Med til den proaktive tilgang hører også de fusioner, der overvejes eller besluttes, som et
modtræk for at undgå at “blive slugt”, tvunget ud i samarbejder i fremtiden og stå stærkere ved
en eventuel national beslutning om ændring af strukturen. Umiddelbart kan denne form lyder
defensivt, men er i sagens natur et proaktivt træk for at undgå at komme i nød.
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Alle tre hovedårsager vedrører økonomi, og for både den defensive og proaktive tilgang indgår
også argumenter for at opretholde uddannelsesudbud. I praksis er de to svære at adskille og en
fusion er ofte begrundet i både økonomiske og uddannelsespolitiske ønsker. Til spørgsmålet om
økonomi, ligger selvfølgelig også implicit betragtninger om kvalitet, idet besparelser eller større
institutioner, kan være det, der gør at der kan opretholdes en vis faglighed. Imidlertid kan fere af
vores interviewpersoner fortælle om fusioner – ikke nødvendigvis i Nordjylland – hvor den offcielle
begrundelse har handlet om kvalitet, men hvor den reelle begrundelse er ønsker om vækst og
positionering. Samspillet mellem økonomi og kvalitet som en forklarende faktor gøres tydeligt i
dette citat fra to af de interviewede aktører:
“Udgangspunktet skal altid være i elevernes eller virksomhedernes behov og ikke
økonomi. Men det er klart, at hvis økonomien ikke holder, så droppes det.”
“Det er altid de kvalitative og de uddannelsespolitiske årsager, der bliver vægtet
udadtil – den reelle årsag er altid økonomi. Det tør man bare ikke sige. … Alle vil
gerne tale om kvalitet. Det er bare så langt fra virkeligheden. (Repræsentanter for
uddannelsessektoren).
Vi ser dog kvalitet og økonomi, som to sider af samme sag, idet det for den indfusionerede part,
hvis denne er økonomisk trængt, handler om at opretholde udbud, mens det for den robuste
institution handler om økonomi, evt. kombineret med argumenter om opretholdelse af udbud af
høj kvalitet. Desuden vil det fra et samfundsfagligt perspektiv i høj grad handle om kvalitet.

5.1

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMEVILKÅR

Der er to vigtige grundlæggende rammevilkår, der påvirker beslutningen om fusion;
fnansieringssystemet og selvejemodellen. Begge er beskrevet nærmere i boksen herunder. I sig
selv giver taxametersystemet et incitament til at søge stordriftsfordele, fordi fere elever betyder fere
indtægter, mens der omvendt i resten af tilskudssystemet ses modsatrettede elementer ift. fusion.
Figur 41 – Forklaring af Taxameter- og tilskudssystemet for uddannelsesinstitutioner.

TAXAMETER- OG TILSKUDSSYSTEMET
Ungdomsuddannelser får et aktivitetsafhængigt tilskud samt et grundtilskud. De
aktivitetsafhængige tilskud (taxametertilskud) gives som et fastsat tilskud (takst) per studieaktiv
årselev på en given uddannelse. Taxametertilskuddet udgør størstedelen af institutionernes
fnansiering (ca. 90%). Derudover gives et lille beløb for hver elev, der gennemfører uddannelsen,
og gymnasier får f.eks. et udkantstilskud, hvis der er over 20 km til nærmeste andet gymnasium
og højst 400 elever. Ligesom gymnasierne er erhvervsskolerne fnansieret med et grundtilskud
(der er mindre end gymnasiernes), et aktivitetsbeløb og et lille færdiggørelsestilskud, dog er
fnansieringen væsentlig mere kompliceret, da det er differentieret på langt fere uddannelsestyper.
Foruden de nævnte tilskud, eksisterer der “fusionstilskud”. Reglerne er komplekse, men
overordnet gælder, at hvis to erhvervsskoler går sammen, opnås en økonomisk gevinst, fordi
tilskuddet bliver forøget. Det er uanset, om det er to tekniske skoler, to handelsskoler eller en
kombination af disse som sammenlægges. Og det er typisk det sidste, som er tilfældet, ligesom
det på landsplan netop er på erhvervsskoleområdet, der er gennemført mange fusioner. Hvis
der derimod indgår et alment gymnasium i fusionen, så mistes grundtilskud, også hvis den ene
institution er en erhvervsskole. Sker fusionen mellem to almene gymnasier mistes endnu mere.
Hvis institutionerne er placeret i et yderområde, vil de typisk også miste den ene institutions
udkantstilskud. Tilskudssystemet har således både elementer, der kan give økonomiske
gevinster ved visse fusioner, og elementer, som giver færre incitamenter til fusion, fordi
udsatte institutioner, dvs. institutioner placeret i udkanter, som er små eller er socialøkonomisk
skævvredet, omvendt kompenseres. Taxametersystemet derimod giver i sig selv et incitament
til at øge antallet af elever, da faldende marginalomkostninger giver bedre økonomi jo fere elever.
Tilsammen giver taxameter- og tilskudsmodellen således modsatrettede incitamenter til fusioner,
og generelt eksisterer der færre incitamenter til fusioner for gymnasier, især dem i tyndt befolked
områder i Danmark.
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Selveje-modellen medfører, at institutioner opnår fere ligheder med en privat virksomhed, hvor
uddannelsesinstitutionen ses som en forretning og ledelsen har vækstambitioner for bl.a. at få
bedre mulighed for indfydelse, lettere ved at rekruttere, frigøre midler til investeringer og til en
evt. voksende organisation. Tidligere analyser24, 25 har ligeledes konkluderet, at selvejet giver –
især erhvervsskoler – incitament til at fusionere over større geografske afstande for at trænge
ind på konkurrenters ‘naturlige’ opland og skabe en bredere profl.
Figur 42 – Forklaring af selvejende uddannelsesinstitution.

SELVEJE
Institutionerne er selvejende i staten, og træffer selv beslutning om at indgå i fusioner, men
fusionen skal altid godkendes af ministeren. Før 2007, var det kun erhvervsskolerne, der
havde selveje og taxameterstyring, mens social- og sundhedsskoler (nuværende SOSU),
gymnasier, HF- og studenterkurser, samt VUC var amtslige. Siden 2007 er alle offentlige
ungdomsinstitutioner statslige selvejende institutioner.
At institutionerne er regulerede selvejende institutioner betyder, at de har en selvstændig
bestyrelse som øverste ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens virke, og skal varetage
institutionens interesser og træffe beslutninger inden for de lovgivningsmæssige rammer i
den lokale og regionale kontekst, som institutionen er del af. Det betyder, at institutionen
gerne skal engagere sig uddannelsespolitisk i institutionens virke og udvikling, være med til at
sikre, at kvaliteten i undervisningen er så høj som overhovedet muligt, og holde sig opdateret
med ministeriets uddannelsespolitik Især når det handler om institutionsudvikling, herunder
samarbejds- og fusionsspørgsmål, skal en bestyrelse gerne kunne hæve sig over særinteresser,
der ofte bliver manifesteret i sådanne. situationer og se behovene i et samlet lokalt og regionalt
uddannelsesperspektiv og forholde sig til fremtidens institutionsstruktur.
For institutioner med erhvervsrettede uddannelser (tekniske skoler, handelsskoler, SOSU-skoler,
landbrugsskoler og AMU-centre), består bestyrelsen, foruden kompetencer fra det private
erhvervsliv, bl.a. af repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, der skal have
tilknytning til det geografske område og til det arbejdsmarked, som institutionen dækker, en
kommunal repræsentant, evt. en regional repræsentant. For gymnasier, HF-kurser og VUC skal
bestyrelsen ligeledes sammensættes med fortrinsvis lokale kompetencer, men der er ikke regler
om arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentation. Institutionslederen er sekretær og har ikke
stemmeret. Den daglige leder skal ikke ligesom bestyrelsen se behovene i et samlet lokalt og
regionalt uddannelsesperspektiv og forholde sig til fremtidens institutionsstruktur.
Hertil får institutioner et incitament til at vokse for at blive en større aktør og opnå større
indfydelse. Overgangen til selveje er genstand for de følgende to citater fra de g
ennemførte interviews:
“Tidligere fk man en tillægsbevilling, hvis man i oktober fandt ud af at budgettet
ikke kunne holdes. Med taxametersystemet skulle man til at drive virksomhed
i stedet for skole. Det er der mange der synes er meget spændende.”
(Repræsentant fra en erhvervsskole)

“Med det selvejende, er vi blevet mere markedsmindede og har fået meget mere
fokus på driften og økonomien.” (Repræsentant fra et gymnasium)

https://dagensdagsorden.dk/sites/default/fles/fusioner_og_samarbejder_i_uddannelsesinstitutioner.pdf

24

https://www.pluss.dk/sites/default/fles/bestyrelsen_i_front.pdf

25
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Børne- og Undervisningsministeren er af samme grund kritisk overfor selvejet, og udtaler:
“Vi er gået fra, at beslutninger om uddannelse er demokratisk bestemt, til at det
kan blive afgjort af en bestyrelse, om der skal være en uddannelse et bestemt
sted i landet. Det betyder, at skoler kan udkonkurrere hinanden ned under
gulvbrædderne. Nu går vi ind i et årti, hvor der er mindre ungdomsårgange,
og hvis ikke vi gør noget ved modellen og konkurrencen, så lukker
ungdomsuddannelser mange steder i Danmark.” (Pernille Rosenkrantz-Theil).26
Det er en oplevelse, der i høj grad bekræftes i den nordjyske uddannelsessektor, men vi kan
imidlertid ikke konkludere, at selvejet som sådan er årsag til fusioner, idet der f.eks. ikke er sket
fusioner blandt de institutioner, der fk indført selveje i 2007. Desuden er det oplevelsen blandt
vores interviewpersoner, at selvejet også kan forhindre en potentiel fusion. Det kan eksempelvis
være tilfældet, når lokalpolitiske interesser er repræsenteret i institutionens bestyrelsen og
modsætter sig fusion. Alternativt, at lederen af den pågældende institution er modstander af
fusion og evner at påvirke bestyrelsen. Nedenstående citater er udpluk fra de gennemførte
interviews og illustrerer den udbredte oplevelse af, at fusioner og lokalpolitik i mange tilfælde
bliver tæt knyttede:
“Selvejemodellen gør, at der er mange fere uddannelsesinstitutioner, som ikke
fusionerer, men som måske burde blive lagt sammen, fordi de bliver alt for
små. Det er alt for dyrt og giver ikke fagligt mening, og jo færre unge, der vil
være, jo sværere bliver det at opretholde dem. Men det kan man ikke, da de er
selvejende.”
“Selveje-institutionsstrukturen er problematisk, når kræfter i bestyrelserne kan
modsætte sig fusion, selvom det giver god mening at gøre noget. Bestyrelsen
kan sige, det kommer ikke til at ske – og så kommer det ikke til at ske.”
“Dengang vi havde en snak om at fusionere, var det ud fra et lokalpolitisk
ønske om, hvad man gerne vil have i byen. Derfor ville vi ikke - der var for lidt
uddannelsespolitik. “
“Uddannelsesinstitutionerne er generelt “i krig” med hinanden. Borgmestre sidder
i bestyrelserne for at skabe pondus. Borgmesterposten går på skift, og der
kan gå lokalpolitik i den. Det ville fusioner kunne være med til at bløde op for.”
(Repræsentanter fra nordjyske gymnasier og erhvervsskoler)
Der er dog ingen tvivl om, at selvejet betyder, at virksomheder i stigende grad drives som
private virksomheder, og at især taxameterfnansieringen giver incitamenter til stordrift, vækst
og konkurrence. Her noterer vi os fra de gennemførte interviews, at uddannelsesinstitutionerne
oplever en stigende konkurrence, der dels opleves som “udmattende” og som en kamp om
eleverne og dels, at det stærke økonomiske fokus også lægger pres på kvaliteten i skolernes
udbud.

5.2

ELEVTAL OG ØKONOMI

Forventninger om stordriftsfordele bliver fittigt nævnt som en årsag til de nordjyske fusioner, og
hvis der ikke er udsigt til en forbedring i økonomien ved en fusion, så bliver ideen droppet igen.
Dette er illustreret i citatet her:
“Gennem en fusion, så effektiviserer man alt det uden om uddannelsen, der i
kke handler om selve uddannelserne. Og forventningen er, at effektiviseringen
af økonomi og administration, frigiver ressourcer til forbedring af bygning,
udstyr, medarbejderkompetencer, alt det rundt om.” (Repræsentant fra
fusioneret institution)

https://gymnasieskolen.dk/minister-varsler-opgoer-med-gymnasiernes-selveje-model
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ELEVTAL
Med et taxametersystem, hvor indtægterne følger antallet af en institutions elever og fnansierer
ca. 90 pct. af skolernes aktiviteter, bliver et faldende elevgrundlag afgørende for en institutions
økonomi. Det bør dog her nævnes, at selvom institutionerne overvejende fnansieres efter deres
aktiviteter, afhænger institutionernes økonomi også af egne beslutninger og dispositioner27.
Ifølge langt størstedelen af de interviewede aktører, er de faktiske fusioner, der er gennemført
i Nordjylland for den indfusionerede part, stort set alle motiveret af et faldende elevgrundlag
og dermed økonomi. Enten som følge af, at elevmassen har været vigende i en årrække og
efterladt institutionen i en økonomisk trængt situation, eller som nævnt, hvis lovændringer fjerner
aktiviteter fra institutioner, eller der er udsigt til et faldende elevgrundlag.
“Det er altid økonomiske årsager og et faldende elevtal, der igangsætter snakken
om en fusion. For at sikre skolens beståen.”
“Det er i høj grad den faldende elevmasse, som igangsætter snakken om
fusioner. Når en fusion skaber bedre økonomi, så kan man have fere ansatte.”
“Det er elevmassen som igangsætter fusionen. Økonomien fylder meget, fordi
indtægten følger eleven. Der er nogle grundomkostninger som man ikke kan
undgå.” (Repræsentanter fra fusionerede institutioner)
Kapitel 3 og 4 indikerede denne sammenhæng mellem områder med særligt faldende
elevgrundlag i Regionens ydre områder og antallet af gennemførte fusioner. Ud over den
demografske udvikling påvirkes elevgrundlag af søgetrends, urbanisering, konjunkturer,
efterspørgsel, praktikpladsmuligheder og infrastruktur28. I mange år var der f.eks. et stadigt
stigende optag på gymnasie-uddannelse på bekostning af erhvervsuddannelser, som kan have
været med til at forklare det større antal fusioner her.
I de senere år er udviklingen imidlertid vendt. I Nordjylland er andelen af unge, der søger
en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen f.eks. højere end i resten af landet og har
været stigende fra 2016 til 2019, men er faldet en smule til 25,3 pct. i 202029. Traditionelt har
søgningen til STX været stigende gennem mange år, men i de senere år ses en tendens til at
drenge i højere grad fravælger STX. Deres elevgrundlag falder derfor generelt mere, end de
faldende ungdomsårgange tilsiger, som vi viste i kapitel 4. Foruden kønsspørgsmålet, er en af
årsagerne, at gymnasier har en snævrere målgruppe end f.eks. VUC og erhvervsskoler, der
også henter ældre kursister fra f.eks. arbejdsmarkedet, som er med til at stabilisere økonomien.
Den seneste udvikling kan derfor ændre institutionslandskabet fremover.
DEFENSIV TILGANG
Selvom de feste fusioner har en del år på bagen, er det vores klare indtryk, at en økonomisk
udfordret institution, som følge af et faldende elevgrundlag, kun indvilger i at fusionere med en
anden institution, hvis det er den eneste mulighed for at sikre institutionen i den forstand, at den
fortsætter som en afdeling. Med status som afdeling kan den trængte institution stadig fungere
som arbejdsplads for de eksisterende medarbejdere og som et uddannelsestilbud for de unge,
herunder et uddannelsestilbud med en vis kvalitet. Vi har kaldt det en defensiv tilgang til fusion,
fordi den trængte institution reaktivt og passivt, handler ud fra en historisk, økonomisk udvikling
for at overleve her-og-nu.

Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet, 2019. Struense & Co.

27

Der kan også være andre lovgivningsmæssige ændringer, der påvirker institutioners elevgrundlag og økonomi. F.eks. overtog
FGU-institutioner (Forberedende Grunduddannelse) opgaven med at tilbyde forberedende grunduddannelser til unge med FGUreformen i 2018. Tidligere stod VUC-institutionerne for denne opgave, og med FGU’ens indførelse, er VUCs elevgrundlag på de
forberedende uddannelser for unge under 25 år forsvundet. Det kan have betydning for ungdomsuddannelser i den udstrækning,
at VUC, der mister kursister til FGU, får dårligere økonomi, der kan gå ud over deres udbud af HF.
28

Tidlig søgning i Nordjylland. Køn og uddannelsesvalg belyst via søgestatistik.
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Det er et indtryk, vi underbygger med den observation, at vi ikke er stødt på institutioner, der
ønsker at lade sig indfusionere i en anden institution og få udrullet den robuste institutions
processer, ledelsesstruktur og systemer over sig. Ingen ønsker at afgive selvstændighed, mens
stort set alle godt kan se for sig, at de overtager andre institutioner.
For den økonomisk trængte institution bliver beslutningen om at fusionere først truffet, når
der absolut ikke er andre udveje økonomisk. Ofte vil den trængte eller mindre institution have
modtaget adskillige tilbud fra større institutioner om at lade sig indfusionere i en lang periode
forinden. Der lader til at være et vist pres på mindre institutioner om at lade sig indfusionere. De
feste i sektoren har også en holdning til, hvem der bør fusionere med hvem. Der lader også til at
være en del åbne invitationer om at lade sig virksomhedsoverdrage eller fusionere. Men fælles
er, at ingen rigtig ønsker at være den indfusionerede part. Den defensive tilgang til fusioner er
således at vente med at fusionere til andre løsningsmuligheder er udtømte.
PROAKTIV TILGANG
Det faldende elevgrundlag kan også være en vigtig faktor i fusionsbeslutninger i økonomisk
robuste institutioner, men ikke nødvendigvis. Hos robuste institutioner, der overtager en
økonomisk nødlidende institution, hviler de økonomiske årsager ofte på mere proaktive og
strategiske rationaler. Disse institutioner bliver stadig mere opmærksomme på at placere sig
attraktivt og sikre sig adgang til større fremtidigt elevgrundlag. Her handler det først og fremmest
om den fysiske lokalisering set i forhold til nuværende og fremtidigt befolkningsgrundlag samt
logistikmæssige forhold. Argumenterne er dog ofte kædet sammen med argumenter om at
redde nødlidende udbud. Ifølge fere af vores interviewpersoner kan det, foruden den strategiske
placering og fremtidige vækstmuligheder, også handle om at ekspandere for at være en større
spiller i sektoren. jf. selveje.
“Man fusionerer for at stå stærkere, for at øge størrelsen på skolen, og herved
forbedre sin konkurrencesituation”.
“En strategisk fusion kan også handle om at markere sig som én samlet stor
skole, som en konkurrent til andre store skoler og koncerner, og på den måde
også at kunne tiltrække fere elever og have et større brand”. (Repræsentanter fra
Nordjyske uddannelsesinstitutioner).
Erhvervsskolerne Aars er et eksempel på en økonomisk bæredygtig institution, som har ønsket
at ekspandere i andre dele af Himmerland, og derfor har overtaget30 Tradiums udspaltede
aktiviteter i Hobro, dvs. HHX, visse EUD-uddannelser, og TECHCOLLEGEs tidligere HTX-udbud,
der lå på Mariagerfjord Gymnasium. Foruden de vækstmuligheder, som Erhvervsskolerne Aars
ser ved overtagelsen, forventer institutionen også at engagere sig lokalt i Østhimmerland, fordi
de netop overtager fere typer udbud, og dermed får en større lokal forankring.
En anden proaktiv tilgang, vi har identifceret, er for de fusioner, der sker eller bliver overvejet
for at være større og stå stærkere, eller “for at undgå at blive slugt” af uønskede fusionsparter,
som nogle af vores interviewpersoner udtrykker det. Selvom tilgang kan virke defensiv, er det en
proaktiv handling. Det er både set blandt ældre fusioner, men vi fnder også disse overvejelser i
dag, ligesom det kan være et argument for at indgå i et campus-samarbejde.

https://tradium.dk/kontakt/tradium-mariagerfjord/
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5.3

SIKRE LOKALE UDDANNELSESUDBUD

Uanset hvilke økonomiske årsager og strategier, der ligger bag en beslutning om fusion, fnder vi
næsten altid et argument om at bevare et lokalt uddannelsesudbud i et eller andet omfang. Fra
at være det vigtigste argument for den økonomisk nødlidende institution, som nævnt ovenfor, til
at udgøre et gode ved en beslutning om at overtage et nødlidende udbud. Bestyrelse og ledelse
ofte kan tillægge hhv. økonomi og opretholdelse af udbud forskellig vægt.
At samle kræfterne i én større institution ses mange steder i de mere tyndt befolkede
områder som den eneste udvej. Argumentationen går derfor indirekte på de forventede
effektiviseringsgevinster ved fusion som muliggør, at et udbud overhovedet kan opretholdes.
“Vi får aldrig de sidste med, hvis de skal køre 40 km. i hver retning for at tage en uddannelse”
udtaler sektoren i 2009 ifølge en analyse31.
Vi ser en tendens til, at en robust institution godt i tidligere fusioner kunne overtage en trængt
institution for at hjælpe med at opretholde udbuddet, selvom det økonomisk ikke var så
fordelagtigt. I dag er det svært at forestille sig, at en økonomisk robust institution vil overtage
en trængt institution, hvis ikke investeringen forventes at give vækstmuligheder og helst også
medføre en forbedring af økonomi.

Analyse af fusioner og samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, 2009, Pluss Leadership.
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6 Virkninger af de
nordjyske fusioner
Hvilke virkninger er der ved fusioner? Dette spørgsmål er todelt. Dels vedrører det ændringer i de
enkelte fusionerede institutioners performance på kvalitet og økonomi. Dels vedrører det effekterne
i et bredere samfundsøkonomisk perspektiv, dvs. de politiske målsætninger om et lokalt og et bredt
uddannelsesudbud, høj faglig kvalitet og fere uddannede. For begge gælder, at konsekvenserne af
fusioner både kan være positive og negative, ligesom det også kan være svært at adskille årsager til
fusioner fra konsekvenser, idet det er en vekselvirkning, hvor årsager til fusioner ofte har rod i nogle
forventninger til nogle økonomiske og faglige gevinster.
I dette afsnit præsenterer vi hvilke potentialer og udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en
fysisk sammenlægning af uddannelsesinstitutioner. Først og fremmest konsekvenser for de unges
uddannelsesmuligheder og en decentral uddannelsesstruktur samt konsekvenser for økonomien,
det faglige miljø og kvaliteten på den enkelte institution. Vi ser både på de virkninger, der har været
af de fusioner, der faktisk er gennemført i Nordjylland og de fremtidige udfordringer og muligheder af
vores kvalitative dataindsamling.
Konklusionen er, at en fusion kan redde en økonomisk institution i den forstand, at den opretholdes
som en arbejdsplads og et uddannelsessted, nu som en afdeling i en større institution. Det betyder
også, at de nordjyske fusioner ikke har medført færre uddannelsesmuligheder for de unge. For
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den økonomiske, robuste part i en fusion er overtagelsen en mulighed for investering i et
større elevgrundlag og har derfor økonomiske effekter i et længere perspektiv. Generelt er der
stordriftsfordele ved at være en større institution, men det tager ofte lang tid før, at effekterne af
en fusion for alvor viser sig.
Generelt betragtet kan fusionerne indtil nu ikke siges at have givet entydige virkninger på
kvaliteten. Mindre såvel som store institutioner har ifølge eksisterende viden forudsætningerne
for at levere uddannelser af høj kvalitet, men i den periode, hvor fusionsprocessen står på, kan
kvaliteten forringes som følge af ringere arbejdsmiljø. Graden af succes med en fusion afhænger
helt og holdent af den ledelse, der gennemfører fusionsprocessen.

6.1

DE UNGES UDDANNELSESMULIGHEDER

Betyder fusioner, at de unge får færre uddannelsesmuligheder? Det er den frygt som Ministeren
for Børn og Undervisning udtrykte i forbindelse med fusionsstoppet med henvisning til,
at institutioner i stigende grad drives som private virksomheder med den konsekvens, at
institutioner kan lukke afdelinger, hvis de ikke genererer god økonomi.
Stort set alle af de sektorrepræsentanter vi har talt med fortæller, at de fusioner, der er set i
Nordjylland, ikke har betydet færre lokale uddannelsesmuligheder for de unge, idet fusionerede
og fraspaltede institutioner er bevaret som lokalafdelinger.
Samme billede genfnder vi i vores registeranalyse i kapitel 3, hvor der nok er blevet færre
hovedinstitutioner, men omvendt fere afdelinger. Resultatet understøttes af landsdækkende
undersøgelser32, 33, 34, der på baggrund af data tilbage til 2007 konkluderer, at selvom der har
været en omfattende fusionsbølge i Danmark, og der derfor er blevet færre institutioner, så er
antallet af afdelinger, og dermed uddannelsessteder nogenlunde konstant generelt set. Vores
gennemførte interviews underbygger i høj grad disse betragtninger baseret på kvantitative data:
“De unge er ligeglade med CVR-nummeret”
“Vi centraliserer for at decentralisere. Dvs. vi centraliserer juridisk og
administrativt, for at have råd til at opretholde et udbud og dermed sikre
uddannelsesudbuddet. Desuden frigør fusionen nogle ressourcer, der muliggør
at institutionen kan udbyde fere uddannelser – lokalt. De unge får altså ikke
bare opretholdt et uddannelsessted, men får også fere uddannelser at vælge
imellem.” (Repræsentanter for erhvervsskoler)
I praksis vil en fusion ofte betyde, at den ene institution blot indgår som afdeling i den nye
institution, eller hvis der er tale om en fraspaltning, vil en institution overdrage nogle af sine
aktiviteter f.eks. en uddannelse såsom HF, eller alle sine aktiviteter på en bestemt geografsk
lokation, inklusive bygninger, medarbejdere, elever og godkendelser. Eleverne vil derfor
opleve, at navnet på uddannelsesinstitutionen er en anden, men som oftest ikke at deres
uddannelsesmuligheder er blevet forringede. Tværtimod er der fere eksempler på, at der på sigt
kan udbydes fere uddannelser.

“Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet”, 2020, IMPLEMENT og Damvad. “ Styring, ledelse og resultater på
ungdomsuddannelserne”, 2014, Rockwoolfonden. “Søgning, udbud og elevgrundlag på ungdomsuddannelserne”, 2018, EVA.

32

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/erhvervsskolerne-selveje-sikrer-uddannelser-af-hoej-kvalitet-i-hele-landet

33

https://www.eva.dk/sites/eva/fles/2018-03/S%C3%B8gning%20udbud%20og%20elevgrundlag%20p%C3%A5%20
ungdomsuddannelserne210318.pdf.
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6.2

DECENTRAL BESLUTNINGSKRAFT

Med en sammenlægning af fere institutioner centraliseres beslutningskraften. Konkret medfører
en fusion færre bestyrelsesposter og mindre direkte påvirkning, når fere institutioner samles i
én. Den indfusionerede enhed underlægges beslutninger som træffes længere væk og er nu i
ringere grad repræsenteret i den fusionerede bestyrelse. Fusioner har derfor altid konsekvenser
for den eksterne, decentrale beslutningskraft og det lokale samfunds mulighed for at påvirke
beslutninger, både i bestyrelseslokalet, men også lokales muligheder for at banke på døren35.
Nedenstående citater underbygger netop disse betragtninger om frygten for at miste indfydelse:
“Det er et problem når ting bliver centraliseret. Fordelen ved decentral struktur
er, at der er lokalt engagement med lokale politikere.”
“Det er næsten altid emotionelt, når der ikke sker en fusion. Opfattelsen af at
man mister indfydelse.”
“Vi har spurgt om de vil fusionere, men de frygter, at deres lokalinteresser
går tabt.”
“Det vil ofte være de store skoler som overtager ledelserne og vi ville miste
indfydelse, og hvis det er en erhvervsskole, vil det være 90% økonomi og 10%
faglighed. Det er vi jo ikke interesserede i.”
“Vi vil gerne fusionere, men mindre institutioner vil ikke, fordi vi er den store. De
er bange for at blive trumfet.” (Repræsentanter fra erhvervsskoler og gymnasier)
Netop af den grund er det ofte ikke i lokalsamfundets interesse, at uddannelsesinstitutioner
fusionerer. Uddannelsesinstitutioner er hjerteblod for mange borgmestre og lokale politikere.
Lokalsamfundets interesser går på at sikre et lokalt uddannelsesudbud til de unge og på
at sikre, at beslutningskraften på institutionerne forbliver lokalt. Derfor ønsker lokalpolitikere
oftere en campus-løsning eller samlokalisering. Desuden indgår der ofte argumenter om de
arbejdspladser, som institutionen skaber lokalt, især akademisk arbejdskraft, samt de effekter
som disse arbejdspladser har for bosætning og erhverv.

6.3

DET FREMTIDIGE UDBUD

En risiko ved en centraliseret beslutningskraft er - som nævnt i forrige afsnit -, at
de indfusionerede institutioner potentielt er mere udsatte for fremtidige strategiske
rationaliseringstiltag fra hovedinstitutionen. Afdelingen efterlades som sårbare “udsalgssteder”,
når der indgår færre lokale beslutningskræfter i en fusioneret bestyrelse. Og meget tyder på,
at afdelinger kommer til at blive sårbare i fremtiden. Der er nemlig enighed i sektoren om, at
selvom de gennemførte nordjyske fusioner ikke har haft nævneværdige negative konsekvenser
for de unges uddannelsesmuligheder indtil nu, så vil det ske i fremtiden, når elevgrundlaget
falder yderligere.
Det er selvfølgelig fremtidsudsigterne med et faldende befolkningstal frem til 2030, der får
mærkbare konsekvenser for institutionerne under de nuværende rammebetingelser, og her er
Nordjylland og især områder uden for stor-Aalborg særligt udsatte sammenlignet med resten
af Danmark.

35
En lokal virksomhed har for nyligt udtalt sig om vigtigheden af en lokal skole: “Det er lettere for os som lokal virksomhed at tage
hen på skolen i nærheden og tage en snak med lærerne og med eleven, end når det hele foregår langt væk og på en stor skole”.
Sektorrepræsentanter med erfaringer i fusioner mener dog ikke, at det nødvendigvis bliver sværere for f.eks. virksomheder at
samarbejde med uddannelser, så længe der stadig er en lokal afdeling.
https://farsoavis.dk/lokalt/6798-fra-2020-kan-man-tage-hele-tomreruddannelsen-i-vesthimmerland
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› Danske Regioner36 har opgjort, at 35 danske byer risikerer at have færre lokale
uddannelsesmuligheder i 2030 som følge af det faldende elevgrundlag. Ifølge analysen gælder
det fem byer i Nordjylland. Ifølge fremskrivninger37 stiger antallet af 16-årige igen fra 2030. I
den udstrækning, at fremtidige fusioner betyder, at uddannelsessteder nedlægges kan der
derfor opstå problemer med kapaciteten på længere sigt. Det har den konsekvens, at de
forventede større fremtidige elevårgange efter 2030 skal rejse længere for at få uddannelse.
› Længere rejsetid til uddannelser kan både have konsekvenser for søgningen til uddannelsen
og gennemførelsen. Generelt peger analyser38 på, at afstand til uddannelsesinstitutionen har
en negativ effekt på søgningen. Transporttidens betydning for elevernes søgemønstre påvirkes
desuden af, om eleverne skal skifte transportmiddel en eller flere gange, og af hvor meget
de skal gå i forbindelse med transporten til uddannelsen39. Senest har Ekspertgruppen for
fordelingen af elever på de gymnasiale uddannelser vist, at afstand er vigtig for en stor andel af
unge i valget af gymnasial uddannelsesinstitution40: Ca. 50 procent af eleverne og 60 procent
af forældrene angiver, at de eller deres barn har valgt den gymnasiale institution, der lå tættest
på deres bopæl som førsteprioritet. DEA har også konkluderet, at afstand har betydning for
søgningen, og det gælder i højere grad for erhvervsuddannelser end gymnasiale uddannelser.
I hvor høj grad at længere afstande til uddannelsesinstitutioner påvirker de unges gennemførsel
af en uddannelse, når de først er gået i gang, er der mere uenighed om. I 2018 konkluderede
DEA, at afstand til elevens uddannelsessted har betydning for elevens sandsynlighed for at
gennemføre en uddannelse. Lang transporttid kombineret med andre personlige udfordringer
kan gøre det svært for nogle unge at have overskud til at gennemføre en uddannelse . I
2019 udkom DEA imidlertid med en ny analyse43, 44, der fastslog, at afstand til nærmeste
ungdomsuddannelse ikke betyder noget for, om den unge gennemfører en uddannelse, fordi
de unge er relativt mobile. Baseret på et andet datasæt (Transportvaneundersøgelsen) fnder
Danske Regioner derimod35, at når man ser på erhvervsskoleområdet, så ses der en tydelig
sammenhæng mellem øget transporttid og frafald.
Selvom vi har konkluderet, at det altid er det faldende elevgrundlag, der medfører fusioner, så er
der ifølge sektoren ingen tvivl om, at vi i fremtiden også kommer til at se, at udviklingen og evt.
fusioner vil medføre færre lokale uddannelsesmuligheder, som kan bidrage til en negativ spiral
ift. bosætning. Det vil formentligt forstærke tendensen med et faldende elevgrundlag i nogle
områder og medføre behov for endnu fere fusioner i fremtiden.

http://www.e-pages.dk/regioner/159/

36

Ekspertgruppen for fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser.

37
38

https://www.eva.dk/sites/eva/fles/2018-03/S%C3%B8gning%20udbud%20og%20elevgrundlag%20p%C3%A5%20
ungdomsuddannelserne210318.pdf
Faber et al. (2015). http://vbn.aau.dk/fles/192682066/Rapport_Unge_p_kanten_13jan2014.pdf.
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Anbefalinger vedrørende fremtidig fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser BILAG, 2020
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https://dea.nu/nyheder-blogs/nyheder/afstand-ikke-afgoerende-unge-gennemfoerer-ungdomsuddannelse
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6.4

KONSEKVENSER FOR KVALITETEN

Betyder fusioner, at unge får dårligere uddannelser? Det er der forskellige oplevelser af ligesom,
at det er meget svært at måle empirisk. Ofte er forventningen, at en fusion kan sikre større og
bredere faglige og sociale miljøer.
Der er endnu meget lidt evidensbaseret empiri, der beskriver effekter af fusioner på kvalitet. I
en ældre analyse46 er der gjort et forsøg, men analysen kan ikke påvise en entydig fusionseffekt
på kvalitet, når der ses samlet på alle fusioner i Danmark. Kvalitet måles her på kvantitative
indikatorer såsom tilgang af elever, fuldførelse, karakterer. I forbindelse med det nationale
eftersyn af institutionsudviklingen er der gjort et nyt forsøg på at fastslå sammenhængen mellem
en institutions størrelse og kvaliteten47. Også her fnder man ikke nogen sammenhæng mellem
institutionsstørrelse og kvalitet i den nuværende uddannelsesstruktur dvs. fusioner, der betyder
større institutioner, medfører generelt hverken dårligere eller bedre uddannelser – men giver ofte
billigere uddannelser, idet der er lavere marginalomkostninger, som nævnt i forrige afsnit.
I en anden undersøgelse48 blandt medarbejdere i fusionerede institutioner fra hele landet peger
20 pct. på, at den gennemførte fusion har givet institutionen bedre udstyr og faciliteter til gavn
for elevernes undervisning og det faglige miljø. Især erhvervsskolerne nævner denne faktor, som
en positiv virkning af fusioner, fordi de oplever, at der bliver større og større krav til udstyr for at
kunne leve på til de kvalitetsmæssige krav.
“Man er simpelthen nødt til at blive større for at leve op til de stigende
kvalitetsmæssige krav.”
“En gevinst ved en fusion er, at man får bedre kvalitet, fordi der bliver ressourcer
til at investere i topmoderne udstyr eller man får adgang til mere udstyr.”
“Vi har en oplevelse af, at der er større og større krav til udstyr på
erhvervsskoleområdet.” (Repræsentanter fra erhvervsskoler)
I samme undersøgelse mener 40 pct., at fusionen ikke har givet fordele for eleverne, mens
under en femtedel mener, at de fusioner, som de har oplevet, har givet mere videndeling,
øget sparring med egne eller andre faggrupper eller øget samarbejde med andre undervisere.
Både denne og de førnævnte empiriske undersøgelser understøtter således den konklusion,
at fusioner gennemsnitligt betragtet ikke kan siges at give entydige virkninger på kvaliteten.
Mindre såvel som store institutioner har forudsætningerne for at levere uddannelser af høj
kvalitet. Resultatet understøttes af vores interviewpersoner, men som tidligere nævn vil det
formentligt ikke blive ved at være sådan, når nogle skoler fremover kan forvente at blive endnu
mindre. På sigt vurderer vi derfor, at en opretholdelse af det nuværende uddannelsesudbud vil få
konsekvenser for kvaliteten af de nordjyske uddannelser.
DET FAGLIGE MILJØ
Ofte er forventningen forud for en fusion, at den kan være med til at sikre større og bredere
faglige arbejdsmiljøer, fordi fere fagkollegaer giver bedre muligheder for sparring, og
derfor bidrager til at øge den faglige kvalitet. Netop betragtninger om det faglige miljø for
medarbejderne fremføres blandt vores interviewpersoner som en stor bekymring, når skoler
bliver for små til at lærere ikke har fagkollegaer, som de kan have faglige fællesskaber med.
Det er dog delte meninger om, hvorvidt det er muligt at sikre et fagligt miljø i små institutioner,
men alle er enige om, at det er meget sværere. Det er imidlertid ikke ligetil at skabe et bedre
fagligt miljø på en fusioneret institution – både fordi processen tager tid i sig selv, men også
når forskellige kulturer skal integreres. Blandt vores interviewpersoner er der enighed om, at en
fusion koster mange ressourcer både i den periode fusionsprocessen står på og et godt stykke
tid herefter, som betyder, at kvaliteten midlertidigt kan forringes.
https://docplayer.dk/25065541-Fusioner-mellem-ungdomsuddannelsesinstitutioneren-analyse-af-performance-og-effekter-samt-et-case-studium.html
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Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet, dec. 2019, Struense & Co
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https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Documents/Fusionsunders%C3%B8gelse%202014.pdf
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“Efter en fusion, går organisationen ofte i selvsving. Så skal man lige fnde
balancen ift. løn, organisering, kultur etc. Hvilken skoles kultur tager man til
sig? Det tager noget tid, og det går ud over elevernes kvalitet. I denne periode
er underviserne fraværende. Det kan tage op til et års tid, hvis ikke længere.
Skolerne har ofte meget imod hinanden, hvilket udgør en stor barriere. Det
handler om ledelse”
“Det tager langt tid at skabe værdi fra en fusion: 3-4-5 år, måske helt op til 10
år. Man skal derfor væbne sig med tålmodighed. Der er nogle ting, der bliver
tungere i en stor institution, som kræver effektive systemer og klare procedurer.”
(Repræsentanter fra fusionerede skoler)
FORSKELLIGE KULTURER
De store konsekvenser af en fusionsproces for personalets engagement kan have en
afsmittende effekt på undervisningen, men blandt vores interviewpersoner er oplevelsen,
at en fusion godt kan skabe et bedre fagligt miljø for medarbejdere, når de kan følge med,
og når fusionen har lagt sig, men det tager lang tid. Nogle taler om et år, andre helt op til
ti år. Problematikkerne med at integrere forskellige kulturer er da også en gennemgående
observation, som vi har gjort os i de gennemførte interviews. Der nævnes eksempler på, at
kulturer har svært ved at blive integreret, selv for relativt ens uddannelser, hvilket også er en
medvirkende årsag til skepsis overfor fusioner.
“Der er lidt krig blandt underviserne på de forskellige institutioner selv mange
år efter fusionen. På ledelsesniveau fungerer det fnt, men der er tæt identitet
forbundet til hvilken skole man kommer fra – så kulturen blandt undervisere skal
nedbrydes ved en fusion, og det er svært.”
“Der er super mange forskellige kulturer i institutionerne. De unges egne syn på
uddannelse afspejles også på institutionen. Og den er svær at smelte sammen.
De får i hvert fald ikke stor værdi ud af det.” (Repræsentanter fra fusionerede og
ikke-fusionerede institutioner)
ØGET UDBUD AF FAG?
Det er ofte forventningen, at en fusion, og dermed en større institution med et større
elevgrundlag, muliggør et større udbud af fag. Større faglige miljøer kan give bedre mulighed
for at udbyde fælles fag eller små fag på tværs af studieretninger samt gøre det muligt at
fytte lærerkræfter rundt i organisationen, hvilket bidrager til at gøre institutionen mindre sårbar
over for ændringer i uddannelsesefterspørgslen og sikre bedre udnyttelse af lærerkræfterne,
så sårbarheden omkring de specialiserede lærerkræfter mindskes49, 50, 51. Et øget udbud af
valgfag giver både mulighed for at fastholde og tiltrække medarbejdere og giver de unge fere
valgmuligheder og bedre uddannelser. Modsat kan det for lærere og elever/kursister komme til
at betyde undervisning med forskellig geografsk placering.
Der er delte meninger om, hvorvidt de faktiske fusioner har medført fere valgfag, og hvor godt
det generelt er lykkedes at øge den faglige kvalitet, når institutionen er spredt ud over fere
geografske områder. Det afhænger i nogle tilfælde også af, om det lykkedes medarbejdere at
samarbejde om tingene i lidt større geografer, når afdelinger er mere spredt.
Graden af succes med at opretholde eller udbyde fere valgfag over fere lokationer afhænger
til en vis grad også af, hvor godt det lykkedes institutionerne at udnytte de digitale muligheder
til undervisning, så eleverne ikke behøver at fytte sig fysisk efter valgfag, men stadig kan få
en varieret uddannelse. Alle vores interviewpersoner er enige om, at den fysiske undervisning

https://www.eva.dk/sites/eva/fles/2018-03/S%C3%B8gning%20udbud%20og%20elevgrundlag%20p%C3%A5%20
ungdomsuddannelserne210318.pdf

49

https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Documents/Fusionsunders%C3%B8gelse%202014.pdf
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https://dagensdagsorden.dk/sites/default/fles/fusioner_og_samarbejder_i_uddannelsesinstitutioner.pdf
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altid er den bedste løsning, men alle afprøver eller tilbyder også forskellige digitale løsninger.
De digitale løsninger som muliggør, at elever kan tage hele uddannelser lokalt som suppleres af
digitale fag på de områder, hvor faget kræver mere specialiserede ressourcer end den enkelte
lokation kan honorere. Der er hidtil set forskellige grader af succes med sådanne løsninger, men
mange forventer, at den fysiske nedlukning af institutionerne som følge af corona-lockdown i
foråret 2020 har rykket institutionerne og eleverne ift. at anvende digital undervisning.
BEDRE STUDIEMILJØ?
En ofte fremført gevinst ved fusioner og større institutioner er, at det muliggør et bedre
studiemiljø for den unge. Selvfølgelig både i forhold til det faglige, men i høj grad også i forhold
til det sociale. Selvom enkelte oplever, at fere typer uddannelser og elever under samme hat
kan give et godt studiemiljø, fnder vores interviewpersoner generelt at det er svært at integrere
forskellige kulturer. Især mellem EUD og gymnasiale uddannelser, men også mellem HF og STX.
Vores interviewpersoner, også dem der repræsenterer store institutioner, oplever generelt ikke,
at de unge efterspørger større studiemiljøer – de efterspørger kvalitet.
LETTERE STUDIESKIFT?
Fusionerede tværfaglige institutioner, eller samlokaliseringer, kan potentielt give de unge bedre
muligheder for at skifte uddannelse. For den unge, fordi det kan være mere overskueligt og trygt
at fytte uddannelse inden for den samme institution, som man kender og er fortrolig med. For
institutionen, fordi man dermed er i stand til at samle frafaldet op inden for ”egne rammer”, kan
fastholde eleverne i miljøet, efter at de har fortrudt deres første valg af uddannelse, og at der
ikke vil være et økonomisk tab forbundet med at sende den unge videre52, 53.
Blandt de fusionerede institutioner i Nordjylland er det begrænset, hvilke gevinster en fusion
giver på dette punkt. Desuden kan det trække i modsat retning, at en stor institution (evt. som
følge af en fusion) ofte vil betyde, at der bliver længere mellem elev og rektor. Det giver en risiko
for, at den kobling, som en mindre institution har til eleverne, tabes på gulvet og bliver svagere –
eleverne har måske mindre mulighed for at tage en snak med rektor, kende deres lærere og har
mindre tætte rammer.

6.5

ØKONOMISKE VIRKNINGER AF FUSIONER

STORDRIFTSFORDELE
Da den vigtigste driver til fusioner er økonomi, er det relevant at se på, om fusioner faktisk har
givet de økonomiske gevinster, som var forventet. Blandt de nordjyske fusionerede institutioner
peger de feste på, at fusionerne har givet administrative besparelser. Som eksempel nævnes
besparelser i økonomiafdelingerne, direktørlønninger og internetforbindelser, når der kun skal
bruges én af hver. Eksisterende empiriske analyser54, 55 fnder ligeledes generelt stordriftsfordele,
dvs. jo fere elever en institution har – uanset om den er fusioneret eller ej – des relativt færre
driftsudgifter og des bedre muligheder for optimering af klasse- og holdstørrelser. Vi vurderer
dog, at i den anden retning trækker, at jo større en institution bliver, des fere koordinerende
ressourcer er der behov for.

GL´s fusionsundersøgelse, 2014
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https://dagensdagsorden.dk/sites/default/fles/fusioner_og_samarbejder_i_uddannelsesinstitutioner.pdf
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https://docplayer.dk/25065541-Fusioner-mellem-ungdomsuddannelsesinstitutioner-en-analyseaf-performance-og-effekter-samt-et-case-studium.html
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Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet, dec. 2019, Struense & Co
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Selvom der kan være stordriftsfordele ved at være en stor institution, betyder det ikke
nødvendigvis, at der er positive fusionseffekter. En ældre analyse56 fnder, at fusionerede
institutioner gennemsnitligt klarer sig dårligere end ikke-fusionerede institutioner på de feste
økonomiske performancemål – en konklusion, der understøttes af en case-analyse, hvor de
udvalgte case-institutioner generelt ikke præsterer bedre. Det skyldes dog bl.a., at gruppen
er præget af sammenlægninger af institutioner med en udfordret økonomi. En konklusion fra
analysen er, at det anbefales, at helt små institutioner fusionerer for at i det mindste at opnå
stordriftsfordele.
LANGSIGTEDE GEVINSTER
I forhold til de mere langsigtede økonomiske argumenter for fusioner, der går på at sikre en
institution et strategisk fremtidigt elevgrundlag, kan vi konstatere, at det er indfriet blandt de
nordjyske fusioner. Som nævnt har alle de overtagende institutioner indtil nu opretholdt den
indfusionerede skole som en afdeling og dermed øget deres elevgrundlag. Der vil dog netop
ofte være tale om en langsigtet investering, fordi det tager lang tid førend de økonomiske
gevinster indtræder, især hvis der mistes tilskud som følge af fusionen.
Det er klart, at fere af de nordjyske institutioner netop har fusioneret fere gange, fordi de
tidligere har haft succes med det. Mange af de interviewpersoner vi har talt med, som ikke har
været igennem en fusion, har netop ikke ønsket dette, bl.a. fordi de kan se, at det ikke vil give
økonomiske gevinster. Rektor og bestyrelsesformand på Morsø Gymnasium har tidligere udtalt,
at uanset hvilken fusionsmodel de eventuelt skulle vælge, vil den altid, med de nugældende
regler, betyde en kvalitetsforringelse, fordi det som institutionen mister i tilskud, ikke kan
hentes ind ved administrative besparelser. Det vil med andre ord forringe forholdene omkring
undervisningen57. Udtalelsen er baseret på erfaringer med fusioner mellem gymnasieskoler i
Region Midtjylland. Det er en holdning, der går igen blandt vores interviewpersoner fra mindre
gymnasier, fordi man mister grundtilskud og evt. også udkantstilskud ved fusion58.
ANDRE SAMARBEJDER
Frem for at fusionere, samarbejder de nordjyske institutioner også på andre måder eller
iværksætter andre tiltag for at forbedre uddannelser, elevgrundlag, økonomi eller muliggøre
opretholdelse af et lokalt udbud.
Det kan være samarbejder om at udbyde særlige studieretninger eller administrative
fællesskaber f.eks. omkring it-systemer, projekter omkring virtuel undervisning,
parallelundervisning eller særlige linjer. Det kan også være deciderede campus-samarbejder.
Rationalet bag campus er ofte både økonomiske, faglige og sociale, og der er forskellige
grader af, hvor forpligtende samarbejdet er. På trods af gode hensigter, er det begrænset,
hvad campus genererer udover de bygningsmæssige, hvor der kan spares ressourcer til
fællesdrift af f.eks. kantine. Ofte kan der også indgå en fælles hjemmeside og laves fælles
markedsføringsindsats.

https://www.limfjordupdate.dk/laeserbrev-samarbejde-goer-det-ikke-alene
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https://deg.dk/fleadmin/2._Aktuelt/1._Fokus/Nyt_bevillingssystem/190128_Senarieanalyse_af_fusioner.pdf
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7 Bilag: interviews
INTERVIEWGUIDE- SEMI-STRUKTURERET

INDLEDNING OG INSTITUTIONENS UDGANGSPUNKT
Har I tidligere eller er I i gang med overvejelser om fusioner og andre samarbejder (f.eks. om løsning om
administrative opgaver eller campus)?
Hvor mange undervisningssteder tilbage i tiden?
ÅRSAGER
Spørgsmål

Stikord/underemner:

1. Årsager til at I overvejer eller ville få 1.
jer til at overveje mere samarbejde
eller egentlig fusion

”Ministeren [Pernille Rosenkrantz Theil]
har sagt at selveje-modellen har ført
for vidt, og mener, at institutionerne
udkonkurrerer hinanden” er det sandt?

Økonomiske årsager har I overvejet/ville få jer til at
overveje mere samarbejde/fusion: (faldende elevgrundlag
nu eller forventet: Demografi og/eller søgemønstre,
Lovgivningsmæssige incitamenter, effektivisering/
stordriftsfordele, positionering)

2.

Kvalitet (fagligt miljø for medarbejdere, udnyttelse af
lærerkræfterne, valgfag, omvalgsmuligheder for de unge
og mindre fravalg, socialt miljø.

3.

Uddannelsespolitik (opretholde uddannelsesmuligheder
for de unge og sikre at (næsten) alle får en uddannelse)

4.

Personlige, organisatoriske, selvejemodellen: I dette
udsagn ligger måske implicit, at bestyrelserne ikke har
nok fokus på lokale behov og uddannelsespolitiske
målsætninger. Hvordan oplever du balancen mellem de
mere markedsmæssige hensyn som selveje-modellen
giver mulighed for [konkurrence om kunder i biksen] og
de demokratiske hensyn som bestyrelsen også skal tage
hensyn til (lige uddannelsesmuligheder for den unge)

Forskellige interesser i ledelse og mellem de forskellige
bestyrelsesmedlemmer?
Hvor afgørende har/er institutionslederen præferencer for
fusion og samarbejde?
KONSEKVENSER
Spørgsmål

Stikord/underemner:

1. ”Hvilke konsekvenser (både positive og negative)
vurderer du, at det har især for de unges
uddannelsesmuligheder i Nordjylland, når skoler
fusionerer og der sker en evt. centralisering. For
erhvervsskoler: hvad betyder det, at det lokale
erhvervsliv har lokalt udbud

Afdelinger bliver lukningsudsatte ved
fremtidige effektiviseringsbehov?,
centraliseret beslutningskraft og
konsekvenser for medarbejdere, elever
og lokalsamfundet? – bliver kvaliteten
forbedret af fusioner? bosætning og
erhverv.

Sammenhæng mellem udvikling i elevgrundlag og fusioner (og evt. centralisering). I hvor høj grad
oplever du, at det er faldende elevgrundlag, der medfører fusioner (og måske centralisering) eller det
omvendte der er tilfældet?
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HVORDAN KAN REGIONEN BEDST UNDERSTØTTE AT UNGE FÅR EN UNGDOMSUDDANNELSE?
2. Hvilke
udviklingsprojekter
fra Regionens
uddannelsespulje
eller de regionale
udviklingsmidler
ville hjælpe jer til
at opretholde et
decentralt udbud til
de unge.

Forundersøgelse af fusioner/samarbejder, samt støtte til egentlig
fusionsproces.
Proflskoler- Skal de forbeholdes skoler uden for større byer? Hvilke? som
tager udgangspunkt i omkringliggende styrkepositioner. (f.eks. i Aalborg:
Green Hub Denmark, Mariager-fjord: plast)
Støtte til f.eks. arbejde med grøn omstilling, innovation, digitale
fjernundervisningsmuligheder, praktikpladsindsatser, indsatser i folkeskolen,
kollegium/boligmuligheder, faciliteter, campusdannelse?
Mobilitet, f.eks. uddannelseskørsel

4. Bør Regionen kunne planlægge mere af hensyn til uddannelsesudbuddet? (f.eks. hvor der skal
etableres campusser, hvor udbud skal placeres, om institutioner må udbygge).
5. Hvordan ser du
gerne at Regionen
påvirker den nationale
dagsorden eller andre
samarbejdsfora?

f.eks. arbejde for større vægtning af uddannelsespolitiske hensyn, f.eks. med
regler, der supplerer selvejet på de områder, hvor skolernes økonomiske
interesser konfikter med uddannelsespolitiske mål.

1. Internt materiale? Vi vil gerne kunne kortlægge institutionsstrukturen tilbage til 1995, hvor er der
opstået udbud og hvor nedlagt.
2. I den analyse vi vil udarbejde, vil vi gerne underbygge pointer med cases. Må vi evt. bruge noget fra
dette interview anonymt/ikke-anonymt?

FORDELING AF INTERVIEWS, KOMMUNER
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FORDELING AF INTERVIEWS, INSTITUTIONSTYPE (TV) OG FUSION (TH)
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FORDELING AF INTERVIEWS, INSTITUTIONSTYPE (TV) OG FUSION (TH)
INTERVIEWPERSON

FUNKTION

INSTITUTION

Dora Leegaard

Bestyrelsesmedlem og
uddannelsesleder, UCN

Thy-Mors HF & VUC

Hans Chr. Jeppesen

Direktør, samt formand
DEG-Ls økonomiudvalg

EUC Nordvest

Jens Jørgen Guldberg
Madsen

Forstander

HF & VUC Nord

Jens Lauritzen

Bestyrelsesformand

HF & VUC Nord

Jens Nielsen

Rektor

Støvring Gymnasium

Jesper Kjeldskov

Bestyrelsesformand

Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Jesper Nielsen

Bestyrelsesformand

Erhvervsskolerne Aars

Jette Rygaard

Rektor

Vesthimmerland Gymnasium og HF

Kurt Sonne

Rektor

Morsø Gymnasium

Lars Jørgensen

Rektor

Dronninglund Gymnasium

Lars Michael Madsen

CEO

Tradium

Lene Kvist

Direktør

SOSO Nord

Lene Yding

Rektor

HF & VUC Nord

Michael Johansson

Tidligere direktør

TECHCOLLEGE

Mikkjal Niels Helmsdal

Rektor

Fjerritslev Gymnasium

Mogens Christensen Gade

Borgmester,
bestyrelsesformand

Fjerritslev Gymnasium

Mogens Jespersen

Borgmester

Mariagerfjord Kommune

Mogens Nørgaard

Bestyrelsesformand

Thy-Mors HF & VUC

Neil Jacobsen

Direktør

EUC Nord

Ole Droob

Rektor

Hasseris Gymnasium

Per Bjørndal

Tidligere direktør

EUC Nordvest

Pernille Brøndum

Bestyrelsesformand

Danske HF & VUC

Peter Thomsen

Direktør

AMU Nordjylland

Søren Christensen

Rektor

Thisted Gymnasium og HF

Søren Urup

Rektor

Mariagerfjord Gymnasium

Thomas Svane Christensen

Rektor

Frederikshavn Gymnasium

Tomas Kepler

Bestyrelsesformand

Gymnasieskolernes Lærerforening

Ulf Givskov Bender

Direktør

Erhvervsskolerne Aars
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ADRESSE

COWI A/S
Parallelvej 2
DK-2800
Kongens Lyngby
Danmark

TLF

56 40 00 00

FAX

56 40 99 99

E-MAIL
WWW

cowi@cowi.dk
cowi.dk

