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Spørgsmål nr. 396 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse udgifterne til overarbejdsbetaling for 

fængselsbetjente månedsvis i årene 2015 til nu?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Af nedenstående tabel 1 fremgår udgifterne til udbetaling af 

overarbejde til fængselsbetjente månedsvis i årene 2015 til 

2019. 

Tabel 1. Overarbejdsbetaling til fængselsbetjente, mio. kr. i årets priser

 2015 2016 2017 2018 2019

Januar*      

Februar 2,7 5,5 5,2 5,9 8,5

Marts 2,6 4,9 5,2 7,1  

April 2,8 4,6 5,7 8,1  

Maj 2,9 5,8 6,8 8,6  

Juni 3,1 4,2 4,8 6,6  

Juli 2,0 3,6 4,0 6,9  

August 1,4 4,1 4,2 7,4  

September 1,8 4,4 4,1 7,6  

Oktober 2,6 4,9 5,5 8,7  

November 3,3 6,2 6,4 9,0  

December 8,1 11,2 12,3 22,2  

Total** 33,1 59,4 64,4 98,0 8,5
*Overarbejde optjent i januar udbetales først i februar måned og i december udbetales der over-

arbejde for både november og december.

** Tallene i tabellen er afrundede.

Det er kriminalforsorgens umiddelbare vurdering, at udviklin-

gen i udbetalingen af overarbejde fra 2015 til 2019 primært skyl-

des en kombination af et stigende belæg i kriminalforsorgens in-

stitutioner og manglen på fængselsbetjente. 

Det bemærkes, at tabellen alene viser overarbejdsbetalingen til 

fængselsbetjente. Udgifter til overarbejdsbetaling for værkme-

stre og civilt ansatte indgår således ikke. Endvidere er udgifter 

til overarbejdsbetaling til kriminalforsorgens personale i Grøn-

land og på Færøerne ikke medtaget i opgørelsen.”
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For at imødekomme manglen på fængselsbetjente og nedbringe over-

arbejdet blandt de eksisterende fængselsbetjente har kriminalforsor-

gen i løbet af 2018 bl.a. kørt omfattende kampagner for at rekruttere 

nye fængselsbetjente og betjente til den nye transportbetjentuddan-

nelse. 

Kriminalforsorgen har derudover igangsat arbejdet med dels en rek-

rutteringsanalyse, der skal bidrage til at øge antallet af elever på 

fængselsbetjentuddannelsen, og dels en afgangsanalyse med henblik 

på at iværksætte målrettede initiativer for at fastholde fængselsbe-

tjente.

Det er som et led i finanslovsaftalen for 2019 desuden besluttet, at kri-

minalforsorgen skal etablere en ny uddannelsesinstitution i Vestdan-

mark med plads til ca. 50 studerende årligt med henblik på at skabe et 

øget rekrutteringsgrundlag i Vestdanmark og dermed bedre mulighe-

der for at imødekomme behovet for at uddanne nye fængselsbetjente 

fremadrettet. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at det før-

ste hold elever starter deres uddannelse i efteråret 2019.
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