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Høring over udkast til bekendtgørelse gældende fra 1. januar 2017 

om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og ar-

resthuse 

 

Vedlagt følger udkast til bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser 

mv. i fængsler og arresthuse samt høringsliste. Høringen er ligeledes lagt 

på Høringsportalen. Høringsfristen udløber d. 8. december 2016, kl. 12. 

Svar bedes sendt til eutkvo@stukuvm.dk med kopi til soe-

ren.w.nissen@stukuvm.dk. 

 

Det har siden 1. januar 2013 via en forsøgsordning været muligt at afhol-

de AMU for indsatte i fængsler og arresthuse. Forsøgsordningen udløber 

d. 31. december 2016 og den gældende bekendtgørelse nr. 1663 af 27. 

december 2013 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængs-

ler og arresthuse ophæves pr. 1. januar 2017.  

  

Den hidtidige forsøgsordning vil blive videreført i den nye bekendtgørel-

se, som vil være gældende fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018 som en 

midlertidig ordning for AMU i fængsler og arresthuse. I løbet af 2017 vil 

der blive taget stilling til, om ordningen skal gøres permanent. 

 

Reglerne i den midlertidige ordning vil stort set svare til reglerne i den 

hidtidige forsøgsordning med AMU i fængsler og arresthuse. For at ord-

ningen i højere grad afspejler de særlige forhold, som AMU i fængsler og 

arresthuse foregår under, er der dog indarbejdet enkelte modifikationer. 

Der sker følgende modifikationer:   

 

• § 1, stk. 2: AMU-kurserne kan tages mere fleksibelt i fængsler og 

arresthuse, så kurserne kan have længere varighed end den nor-

merede, da de indsatte ofte kan have behov for en længere ind-

læringstid. Der udløses dog kun tilskud for den normerede va-

righed.   
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• § 5, stk. 2: Kravene til fængselslærernes kvalifikationer ændres, så 

de ikke behøver at tage den pædagogiske diplomuddannelse, 

men blot pædagogikum, da det i praksis har vist sig svært at 

imødekomme dette uddannelseskrav for lærere ansat i fængsler 

og arresthuse, og da de i kraft af deres tilknytning til fængslet el-

ler arresthuset har andre særlige kvalifikationer i forhold til den-

ne deltagergruppe.  

 

Herudover foretages en række tekniske og redaktionelle ændringer i be-

kendtgørelsen. 

 

Bekendtgørelsen er koordineret med Justitsministeriet.  

 

Med venlig hilsen 
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