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Regeringen har den 15. september 2022 indgået aftale med partierne bag aftale om 

bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (V, SF, RV, KF, DF og LA) og Enhedsli-

sten om at bruge i alt 9,9 mio. kr. i perioden 2023-2026 fra kvalitetsudviklingsmid-

lerne til erhvervsuddannelserne på etablering af fire nye erhvervsdykkeruddannel-

ser som del af AMU-systemet.  

Traditionelt har Forsvaret stået for uddannelsen af erhvervsdykkere i Danmark, 

men Forsvaret og erhvervets krav og behov har bevæget sig i to forskellige retnin-

ger. I praksis betyder det, at det aktuelle udbud af civile uddannelser inden for er-

hvervsdykning er begrænset.  

Danske leverandører af dykkerarbejde har derfor svært ved at skaffe kvalificeret 

arbejdskraft, hvorfor udenlandske dykkerfirmaer overtager en stigende del af ar-

bejdet i Danmark, mens danske virksomheder har svære vilkår i udlandet. 

Rekrutteringen af erhvervsdykkere til branchen er i dag primært blandt de fag-

lærte. Hvis dykning skal fastholdes som en profession i Danmark er det nødven-

digt at etablere offentligt støttet efteruddannelse målrettet personer med hånd-

værksmæssig baggrund.  

Den danske erhvervsdykkerbranche yder et vigtigt bidrag til den grønne omstilling 

i forbindelse med etableringen af off-shore-aktiviteter som fx vindmølleparker, 

energiøer mm. 

Aftalepartierne anerkender det store forarbejde branche, brancheudvalg og EUC 

Nordvest har lavet for at kvalificere modellen for en styrket erhvervsdykkerud-

dannelse med udgangspunkt i Fiskeriskolen i Thyborøn og i tillæg til de eksiste-

rende uddannelser, hvorved der kan skabes et reelt fagligt miljø. 

Etablering af fire nye erhvervsdykkeruddannelser: 

 

 Overfladeforsynet, 30 meter 

 Overfladeforsynet, 50 meter 

 Blandingsgas, 80 meter 

 Dykkerleder 



 

 Side 2 af 3 

 

 

 

De fire nye erhvervsdykkeruddannelser er underlagt store sikkerhedskrav, som be-

tyder, at prisen per årselev er så høj, at tre af uddannelserne ikke kan rummes in-

den for det eksisterende takstsystem for arbejdsmarkedsuddannelserne.  

Derfor har regeringen indgået aftale med partierne bag aftale om bedre og mere attrak-

tive erhvervsuddannelser (V, SF, RV, KF, DF og LA) og Enhedslisten om i en fireårig 

forsøgsperiode at afsætte 3,6 mio. kr. i 2023 (2023-pl) til etablering af uddannel-

serne i AMU-systemet og drift i 2023 samt 2,1 mio. kr. årligt i 2024-2026 til et 

særtilskud, så kurset kan udbydes.   

Uddannelserne vil kunne optage kursister primo 2023, når uddannelsen formelt er 

oprettet i AMU-systemet.  

Etablering af fire nye dykkeruddannelser som forsøg 

I en 4-årig forsøgsperiode (2023-2026) oprettes fire nye erhvervsdykkeruddannel-

ser i AMU-systemet. Forsøget evalueres i 2026.  

 

For at mindske anlægsomkostningerne er modellen for uddannelsen, at uddannel-

sen bygges op omkring et samarbejde mellem en AMU-udbyder og branchen, så 

de mest omkostningstunge dele af den praktiske skoleundervisning foregår på 

branchevirksomheders skibe med deres udstyr (særvilkårsmodellen).  

 

 

 

De fire uddannelser modtager tilskud gennem taxametersystemet på AMU samt et 

supplerende særtilskud, der oprettes. Udgifterne finansieres af de kvalitetsudvik-

lingsmidler til erhvervsuddannelserne, der er anført på finanslovens § 20.38.11.40. 

Kvalitetsudviklingspulje. Bevillingen vil blive nedskrevet på ændringsforslag til fi-

nansloven for 2023 og overført til en ny konto, hvorfra særtilskuddet til de nye 

dykkeruddannelser kan udbetales.  

2. Proces 

Etablering af de fire nye dykkeruddannelser sker ved at: 

 

Tabel 1 
Økonomiske konsekvenser af oprettelse af erhvervsdykkeruddannelser (mio. kr., 2023-PL) 

 2023 2024 2025 2026 

Dykkeruddannelser     

I alt 3,6 2,1 2,1 2,1 

 

 
Anm.: Det er i beregningerne forudsat, at de midlertidige takstforhøjelser til AMU forlænges. Afrundinger medfører 
afvigelser ved summering.  Det er antaget i beregning af finansieringsbehovet, at familiegruppen ”dykkerområdet” flyttes 
fra takstgruppe 12 til takstgruppe 13. Merudgiften dækker en udstyrsinvestering, der alene vedrører 2023, samt merudgifter 
til særtilskud og meraktivitet i alle fire år.  
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1. Efteruddannelsesudvalget for Bygge, anlæg og Industri (BAI) anmodes om at be-

slutte at oprette de 4 nye AMU-dykkermål indenfor FKB 2207, som allerede in-

deholder 5 erhvervsdykkeruddannelser. 

2. Uddannelserne tilknyttes FKB 2207, og de nye uddannelser godkendes af STUK, 

hvorefter de kan udbydes umiddelbart herefter af de godkendte udbydere. 

3. Uddannelserne oprettes med henblik på at kunne starte fra januar 2023. 
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