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Regeringen ønsker en institutionsudvikling, som understøtter uddannelser af høj kvalitet og et bredt udbud af uddannelser i hele Danmark.
Regeringen har derfor videreført arbejdet med de analyser, som den tidligere regering igangsatte i forhold til tilskudssystemet og i forhold til at
gennemføre et institutionseftersyn.
Når eftersynene er afsluttet, vil regeringen lægge op til videre dialog med
bestyrelsesforeninger, elevorganisationer, lederforeninger, lærerorganisationer og øvrige parter om principper og målsætninger for fremtidens institutionspolitik og institutionsudvikling. I vil således til den tid blive inddraget i arbejdet med opfølgningen.
Beslutninger om fusioner og spaltninger har vidtrækkende konsekvenser
for de implicerede parter og for institutionslandsskabet lokalt. Endvidere
er gennemførelse af fusioner forbundet med et stort arbejde og store udgifter på institutionerne.
For ikke at foregribe de kommende drøftelser om fremtidens institutionspolitik og institutionsudvikling har regeringen besluttet, at der indtil
videre skal være en pause for fusioner og spaltninger. Der vil derfor kun
ske godkendelse af fusioner eller spaltninger, hvis helt særlige forhold
gør det nødvendigt. Det kan f.eks. være, hvis en fusion eller spaltning
kan skabe bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder, eller
det er et nødvendigt alternativ for en alvorligt økonomisk udfordret institutions udbud.
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Regeringen ønsker endvidere, at nye institutionsnavne fremover skal
være dækkende og retvisende i forhold til den konkrete institutions aktiviteter.
Til orientering er vedlagt to notitser om retningslinjer fremover for fusioner og spaltninger og navnegodkendelser.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil snarest orientere institutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse om retningslinjerne.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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