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Fængselsbetjentuddannelsen – helt tæt på
Indledningsvis vil vi kvittere for Regeringens ambitiøse og fremsynet ”Tættere på”-udspil, der bl.a. lægger
vægt på, at sikre gode muligheder for uddannelse i hele Danmark. Det hilser vi naturligvis velkommen. Det
er absolut positivt, at der er fokus på velfærdsuddannelser uden for de store byer. Og især glæder vi os
over, at der i udspillet er lagt op til, at der etableres nye, tekniske uddannelser på Lolland-Falster.
Vi henvender os, fordi vi ser god timing og en rød tråd mellem udspillet ”Tættere på” og så det forhold, at
der i år skal forhandles om ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Derfor henvender vi os til dig igen, fordi vi
fortsat ser et stort potentiale for at løse en del af rekrutteringsudfordringer til fængselsvæsnet ved at
placere et udbud af fængselsbetjentuddannelsen i vores landsdel, der samtidig vil få stor gavn heraf.
Vi er glade for din positive respons på vores henvendelse sidste år, hvor du 29. oktober tilkendegiver, at det
kan være en mulighed at styrke rekrutteringen til uddannelsen som fængselsbetjent ved at etablere
yderligere uddannelsessteder. Vi har siden da arbejdet videre med grundlaget for at etablere
fængselsbetjentuddannelsen i vores landsdel, hvor:


Vi har eleverne: Vi har i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner mange potentielle elever,
dvs. ledige med en kortere uddannelse, som har de rette studiekompetencer og/eller relevant
erhvervserfaring for at kunne søge ind på en lokal fængselsbetjentuddannelse. Det vil uden tvivl være
meget interessant for en del af disse ledige at søge ind på en lokal fængselsbetjentuddannelse, når der
efterfølgende er gode jobmuligheder på Storstrøms Fængsel. Men hovedparten af de potentielle elever
har ikke mulighed for at deltage i skoleundervisning langt fra deres hjem.



Vi har et lokalt fængsel med rekrutteringsudfordringer: Det er ingen hemmelighed, at
Kriminalforsorgen gennem længere tid har oplevet mangel på fængselsbetjente, og at den er størst på
Storstrøm Fængsel.



Vi kan pege på en konkret placering til et udbud af fængselsbetjentuddannelsen i form af en placering i
tilknytning til SOSU Nykøbing Falster. Her bliver uddannelsen en del af et stærkt uddannelsesmiljø, hvor
der vil være mulighed for at trække på lokaler og faciliteter samt undervisere med kompetencer inden
for flere fagområder der matcher fængselsbetjentuddannelsen. I nærhed af skolen er der plads og
halkapacitet til at imødekomme behov for fysiske træningsfaciliteter. Derudover er hovedparten af

eleverne på SOSU-uddannelserne, ligesom på uddannelsen til fængselsbetjent, over 25 år, hvilket giver
grobund for et godt elevmiljø på tværs af de uddannelserne. Et alternativ kunne være på ZBC i
Vordingborg, hvor der udover SOSU-uddannelse også er en vagt-uddannelse.


I Nykøbing Falster pågår der et kontinuerligt arbejde med at sikre det bedst mulige unge- og studiemiljø
ved bl.a. at have fokus på at sikre attraktive og sammenhængende campusmiljøer og gode
boligmuligheder – noget som eleverne på uddannelsen til fængselsbetjent i givet fald også vil nyde godt
af. Vi har blik fængselsbetjentelevernes behov for ”tag over hovedet-garanti” i skoleperioder og ser
flere muligheder til kapacitetsløsning.



Nykøbing Falster er godt beliggende, tæt på motorvej og med gode offentlige transport muligheder.
Når opgradering af jernbanen er færdig, forventes en rejsetid på under en time fra København til
Nykøbing Falster. Således ligger både Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner i nærområdet
til Storstrøm Fængsel og dermed godt placeret i forhold til at tiltrække elever/ medarbejdere regionalt.
Der er desuden i Nykøbing rigtig gode muligheder for boliger til elever og ansatte, der måtte ønske at
bosætte sig midlertidigt eller permanent.

Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner står sammen om ovenstående forslag, og vi stiller
naturligvis meget gerne op til endnu mere konkret snak - gerne sammen med SOSU Nykøbing Falster – om
hvordan og hvor hurtigt, vi kan få et løft af fængselsbetjentuddannelsen og vores lokalområde til at gå hånd
i hånd.
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