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Spørgsmål nr. 94 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren overveje at suspendere SU under uddannelse for 

at kunne rekruttere bredere til Kriminalforsorgen og komme 

manglen på fængselsbetjente til livs?”

Svar:

Uddannelsen til fængselsbetjent varer i dag tre år. I løbet af de tre år modta-

ger fængselsbetjenteleverne undervisning og er på SU i 10 måneder. De øv-

rige år og måneder modtager de en fast løn med mulighed for tillæg.

Kriminalforsorgen mangler fængselsbetjente, og de ansatte er hårdt spændt 

for. Det betyder, at vi trækker store veksler på vores dygtige fængselsbe-

tjente, som hver dag yder en stor indsats. Det har jeg som justitsminister et 

stort fokus på. 

Kriminalforsorgen arbejder hårdt på at styrke rekrutteringen gennem bl.a. 

intensivering af rekrutteringskampagner og den nye uddannelsesinstitution 

i Vestdanmark, som skal være med til at sikre, at vi kan uddanne flere be-

tjente til landets fængsler og dermed lette presset på kriminalforsorgens an-

satte.

Det fremgår af aftalen om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021, at der 

skal gennemføres en generel revision af uddannelsen til fængselsbetjent, 

hvilket forventes påbegyndt i 2020. 

Jeg synes, at det vil være naturligt, at spørgsmålet om elevløn under 

fængselsbetjentuddannelsen indgår som en del af dette arbejde. Det vil sikre, 

at vi har et samlet grundlag for at vurdere, hvordan vi kan skabe en endnu 

bedre og mere attraktiv uddannelse som fængselsbetjent.
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