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Regeringen har besluttet, at institutionernes navne skal være dækkende og retvisende 

 

Regeringen har besluttet, at det ved fremtidige navnegodkendelse skal sikres, at institutionens 

navn skal være dækkende og retvisende i forhold til institutionens aktiviteter. Denne vurdering 

må ske med udgangspunkt både i institutionens primære udbud og den stedlige placering. 

 

Det følger af § 1, stk. 6, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-

uddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 16. maj 2019, og § 2, stk. 5, i lov om institutio-

ner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 16. maj 2019, at institutionens 

navn godkendes af børne- og undervisningsministeren og fastsættes i vedtægten. 

 

Enhver ændring af et institutionsnavn skal således godkendes af børne- og undervisningsministe-

ren. 

 

Det påses ved godkendelsen af navn, at de almindelige krav til juridiske personers navne overhol-

des, herunder om at navnet ikke må kunne forveksles med navne på andre institutioner, forenin-

ger, selskaber og lignende. Ministeriet vil således ikke efter gældende praksis godkende, at to insti-

tutioner har det samme navn, eller at institutionens navn er vildledende i forhold til institutionens 

aktiviteter. 

 

Ved godkendelse af institutionsnavne i forbindelse med navneændringer, herunder ved fusioner 

eller spaltninger, er der som følge af regeringens beslutning fremover særlig opmærksomhed på, 

at institutionsnavnet er dækkende og retvisende i forhold til den konkrete institutions aktiviteter 

og stedlige placering. Nye institutionsnavne skal være alment genkendelige. 

 

Det er ikke et krav, at institutionens navn skal være dansk, hvorfor et udenlandsk navn (f.eks. et 

tysk- eller engelskklingende navn) kan godkendes, hvis det har en særlig begrundelse, f.eks. i insti-

tutionens historie, og kan anses for dækkende og retvisende i forhold til institutionens aktiviteter. 

 

Ovenstående berører ikke nuværende institutionsnavne, men hvor en institution indgår i en fu-

sion eller spaltning eller i øvrigt ønsker at ændre navn, skal det nye navn være inden for ovenstå-

ende retningslinjer. 


