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Bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsrettet konstabeluddannelse 

for kamptropperne i Hæren. 

CS er ved brev af 11. november 2021 høringspart til udkast til bekendtgørelse om erhvervsrettet konstabel-

uddannelse for kamptropperne i Hæren. I det følgende fremgår CS’s bemærkninger til udkastet til bekendt-

gørelsen:  

Generelle bemærkninger. 

Som udgangspunkt er CS enige i vigtigheden i at bibringe formelle uddannelser og kompetencer, der kan 

sidestilles med det civiluddannelsessystem, til konstabler, der i dag ikke er indplaceret i hverken det ordi-

nære uddannelsessystem eller i voksen- og efteruddannelsessystemet. 

CS vil derfor kvittere for forbedringerne, og vi ser det som et vigtigt skridt i retning af at skabe mere klarhed 

omkring forsvarets uddannelser generelt, indenfor rammen af Den danske kvalifikationsramme for livslang 

læring. 

Specifikke bemærkninger. 

Vi har forståelse for intentionerne bag den erhvervsrettede uddannelse, men tvivler på om den har den for-

ventede fastholdende effekt, da en stor del af uddannelsen allerede er en del af den uddannelse, der finder 

sted i dag. Derudover er den overvejende del af målgruppen allerede i besiddelse af en uddannelse på ni-

veau 4 og vil således ved gennemgang ikke opnå yderligere i forhold til mulighederne for videreuddannelse.  

Den resterende del, der opnår et uddannelsesbevis på niveau 4, vil som udgangspunkt have muligheden for 

videreuddannelse, men vil i forhold til specifikke erhvervsfaglige funktioner stadig skulle gennemgå den for-

melle uddannelse til faget/funktionen. 

Vi ser hellere, at man udnytter mulighederne i det allerede eksisterende uddannelsessystem, og her peger 
vi specifikt på AMU. AMU giver muligheder for at udnytte de kompetencer, som vores soldater allerede er i 
besiddelse af, til igennem meritering og kurser at få de formelle uddannelsesbeviser på deres kunnen.  
 
Dette vil styrke soldatens muligheder i forhold til at gå fra ufaglært til faglært i forsvaret og lette en evt. 
overgang til det civile arbejdsmarked, som en civil arbejdsgiver umiddelbart vil kunne omsætte. 

 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Finn Bengtsen 

Til  
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