
Fængselsfunktionæren
 fængselsforbundet

 
Fængselsbetjente 
alene på vagt
 
alarmerne svigter 
på søbysøgård
 
rockere Forringer 
arbejdsmiljøet

nr 9

sep 2012



2  FængselsForbundet september nr. 9 2012

3  leder

4     overbelægget fortsætter

5     Hvor skal vi hen? Vi spørger politikerne

6   Fejl i alarmer på søbysøgård

7 Fængsel undskylder hård tone i sygebrev

8  Kort nyt

10   Alenevagter i 10 fængsler

13 Alene på vagt i nordiske fængsler

14  Arresthuse betaler prisen for bandeindsats

18   Kritik af ledelsen på politigården

19  At finde fodfæste med fodlænke

22 debat

indhold

10

18

14

19



 FængselsForbundet september nr. 9 2012  3

leder

der er stor opmærksom på fangernes 
sikkerhed i landets fængsler. desværre 
kan man ikke altid sige det samme om 
opsynspersonalets sikkerhed.

som det fremgår af en artikel i dette blad, 
er det helt normalt, at fængselsbetjente 
bliver bedt om at være alene på vagt 
sammen med de indsatte. det er faktisk 
snarere reglen end undtagelsen, at der 
indgår alenevagter i den faste postbesæt-
telse rundt omkring i fængslerne.

Ifølge vores opgørelse arbejder betjente 
alene i 7.000 timer hver måned. og i den 
beregning tæller vi langt fra alt med. det 
er for eksempel helt normalt, at betjente 
er ene tilbage med fangerne, når kollegaen 
er syg, er på udgang med fanger eller løser 
andre opgaver. 

Alenearbejde findes også blandt andre 
personalegrupper i Kriminalforsorgen 
– for eksempel skolelærere. det der gør 
det særligt kritisabelt at være alene som 
fængselsbetjent, er, at vi løser myndigheds- 
opgaver, og står for sikkerheden i fæng-
slerne. Hvis en skolelærer ser to fanger 
kommer i klammeri, er det ikke lærerens 
opgave at gøre noget ved det. Han vil i 
stedet tilkalde fængselsbetjente.

problemet omkring alenevagterne er 
desværre kun toppen af isbjerget. Krimi-
nalforsorgen har været igennem den ene 
sparerunde efter den anden. Vi har nået 
smertegrænsen. I løbet af ti år er der kom-
met 25 procent flere indsatte, alligevel er 
der stort set det samme antal betjente. 

Hvis sikkerhed og behandling skal fungere, 
er der nødt til at være dækning for de basale 
betjentopgaver. man kan ikke overlade 
resocialiseringen alene til pædagoger og 
socialrådgivere. det er den enkelte fæng-
selsbetjent, som har den direkte kontakt 
med fangerne, og skaber grundlaget for 
de indsattes afsoning. det er urimeligt, at 
han eller hun skal frygte at gå på arbejde, 
fordi dagens vagt er en alenevagt. 

Kriminalforsorgen og de politiske partier 
bør sikre, at alle fængselsbetjente har en 
kollega at støtte sig til, og kan gå trygge på 
arbejde. 

Vi passer på fangerne – sørg nu for, at der 
også bliver passet på os.

Af Kim Østerbye, formand 
for Fængselsforbundet 

hvem passer 
på os?
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”Vi forventer, at vi kommer ned på et belæg på 95 procent i år,” 
sådan sagde daværende justitsminister lars barfoed (K) selvsikkert 
i februar 2011. ministeren havde nemlig en plan. en pakke med 
initiativer skulle løse Kriminalforsorgens kroniske pladsproblemer.

planen bestod af fire dele: For det første konverterede han en 
række åbne pladser til arrestpladser. For det andet øgede han 
brugen af alternative afsoningsformer. For det tredje indførte 
han et tilsigelsestop, som betød at nogle dømte skulle vente med 
at afsone deres straf. og for det fjerde forhøjede han målet for 
belægget fra 92 til 95 procent.

Halvandet år efter at planen blev iværksat, må man konstatere, 
at overbelægget er stort set lige så højt, som det hele tiden har 
været. trods ministerens forsikringer om at komme ned på 95 
procent, endte belægget i 2011 på 97,7 procent. 

og det ser ikke meget bedre ud i 2012: efter årets første syv 
måneder ligger belægget på 97 procent.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er ikke så overrasket 
over kapacitetspakkens ringe resultater. Han peger på, at pakken 
alene bestod af tekniske justeringer.

”ministeren kom jo ikke med nye pladser. I stedet flyttede han 
rundt på pladserne mellem de åbne fængsler og arresthusene; og 
han flyttede rundt på afsonerne – nogle kom i fodlænke, andre 
skulle vente med at afsone,” siger Kim Østerbye.

noget kunne tyde på, at denne øvelse har skabt alvorlige plads-
problemer i de åbne fængsler. I årets første syv måneder ligger 
belægget på 99 procent i de åbne fængsler. det er markant højere 
end i de to forgående år, hvor belægget lå på henholdsvis 97 
procent og 96 procent.

Fuldmægtig ole Kjeld Hansen i direktoratet for Kriminalforsorgen 
siger: ”Konverteringen af åben kapacitet til lukket kapacitet har 
selvsagt nedbragt den åbne kapacitet. dette har presset kapaci-
tetsudnyttelsen i den åbne sektor. For at imødegå dette blev der 
iværksat en række initiativer i 2011, blandt andet vedrørende 
alternativer til frihedsstraf, tidligere prøveløsladelse og øget brug 
af udslusning, der er møntet på at mindske behovet for 
åbne fængselspladser.”

ole Kjeld Hansen peger også på, at der er taget yderligere 25 åbne 
pladser i brug i fængslet på Kærshovedgård. 

MAnGe UdlændinGe
men trods disse initiativer fortsætter overbelægget. en af år-
sagerne er det store antal udlændinge, som sidder i fængslerne. 

Den såkaldte kapacitetspakke, som blev iværksat i 2011, har ikke skabt bedre plads i 
fængslerne. Belægget ligger på 97 procent i årets første syv måneder.
Af Søren Gregersen

Hver tredje af alle indsatte er enten udlændinge, indvandrere 
eller efterkommere af indvandrere. Alene antallet af østeuropæere 
er fordoblet fra knap 200 i 2007 til over 400 i år.

Politiske FoRhAndlinGeR
I efteråret mødes politikerne for at forhandle en ny økonomisk 
aftale for Kriminalforsorgen. belægget vil formentlig komme på 
dagsordenen, og en løsning på problemerne kunne være at øge 
brugen af fodlænkeordningen og samfundstjeneste.

Kim Østerbye er dog ikke begejstret ved tanken om, at man alene 
løser Kriminalforsorgens pladsproblemer ved at øge brugen af 
alternative strafformer.

”det vil forstærke den tendens, som vi har set gennem mange år, 
hvor de indsatte, som vi har tilbage på fængselsgangene, bliver 
stadigt hårdere. resultatet bliver ringere arbejdsmiljø,” siger han 
og fortsætter: ”Jeg håber, at politikerne også vil styrke den reso-
cialiserende indsats for den gruppe af afsonere, som virkelig har 
brug for det.” 

16 åR Med oveRbelæG

Bortset fra 2007 og 2008 – hvor politi- og domstolsreformen 
blev gennemført – har der været overbelæg i fængslerne i 16 år.

Overbelægget fortsætter

Belægget i Kriminalforsorgen ligger højere end den kapacitetsgrænse, 
som politikerne har fastsat. Målsætningen lød på 92 procent frem til 
2010. I de seneste to år har den været 95 procent.

Kilde: Kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem.
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polItIK og Fængsler

Af Andreas Graae

Hvor skal pengene prioriteres 
ved efterårets forhandlinger 
om en ny flerårsaftale for 
Kriminalforsorgen?

RetsoRdFøReR toM behnke, 
det konseRvAtive FolkePARti:

For det første skal vi have bedre garanti for, at sikkerhed og orden er på plads i Kriminal-
forsorgens institutioner. mere specifikt kunne vi godt tænke os, at Østjylland får en særlig 

sikret afdeling tilsvarende den i København, så man får lettere ved at afsondre særligt farlige 
indsatte vest for storebælt. For det andet er belægget stadig alt for højt. For at løse det problem, 
ville det være en god idé at finde ressourcer til en fortsat drift af statsfængslet i Vridsløselille, 
også efter det nye fængsel på Falster åbner. Vi er opmærksomme på, at det vil koste nogle penge, 
og at Kriminalforsorgen i det hele taget har et behov for at få tilført flere ressourcer – så vi vil 
arbejde for at finde de ressourcer.”

vi stillede samme spørgsmål til regeringspartierne 
og enhedslisten i den seneste udgave af bladet

”

RetsoRdFøReR kARsten lAURitzen, 
venstRe:

Vi har ikke lagt os endeligt fast på prioriteringer endnu, da vi vil vente og se, hvad 
regeringen kommer med. men jeg kan sige, at vi vil arbejde for at målrette resocialise-

ringsindsatsen mod de grupper, som vi ved, den virker på. der er ingen grund til at bruge penge 
på at resocialisere en rocker, der med stor sandsynlighed går ud og laver kriminalitet igen. Vi 
skal i stedet fokusere på de unge, hvor recidivet er voldsomt stigende. desuden vil vi arbejde for, 
at udlændinge i danske fængsler kommer hjem og afsoner i deres eget land. det kunne være en 
måde at udnytte ressourcerne bedre på i Kriminalforsorgen og få flere pladser inden for samme 
økonomiske ramme.” 

”

RetsoRdFøReR PeteR skAARUP,
dAnsk FolkePARti:

Vi vil prioritere en række tiltag, der skal styrke Kriminalforsorgen. Helt konkret skal vi 
have mere efteruddannelse af personalet, mere effektivt udstyr til at afsløre mobiltele-

foner i fængslerne og en bedre udslusningsordning især i det nordjyske område. og så er der 
ingen tvivl om, at vi må øge kapaciteten i Kriminalforsorgen. der er brug for nye pladser her 
og nu. Først og fremmest skal det ske ved udvidelse af det eksisterende antal pladser – men 
man kan også omdanne pladser til andre former, for eksempel afsoning med fodlænke i eget 
hjem. desuden vil vi lægge yderligere pres på eu for, at udlændinge afsoner deres domme i 
hjemlandet. det er forargende, at terrorister, som ikke er danske statsborgere, afsoner lang tid i 
danske fængsler, når de lige så godt kunne sidde i deres eget land.”

”
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sIKKerHed

”Jeg er opvokset med, at når man trykker på en alarm, så 
bliver det registreret, og der kommer hjælp.” sådan siger tillids-
repræsentant Jan nielsen i statsfængslet på søbysøgård, der har 
arbejdet i Kriminalforsorgen i 30 år. 

men denne grundlæggende tryghed mangler  i øjeblikket i det 
åbne fængsel på Fyn. Alarmsystemet virker nemlig ikke til-
fredsstillende. 

medarbejderne har i de seneste tre år oplevet fejl efter fejl. Jan 
nielsen kan berette om nedbrud i systemet. Alarmer, der ikke 
virker. Alarmer, som først bliver registreret med flere minutters 
forsinkelse. Alarmer, der angiver forkert stedsangivelse. og 
alarmer, der går i gang, uden at der trykkes på dem.

situationen er frustrerende: ”det er et gammelt anlæg, som 
tidligere fungerede fint, men de seneste år har vi haft mange 
problemer. det gør folk utrygge,” siger Jan nielsen.

Han peger for eksempel på en episode i et af fængslets værksteder, 
hvor de indsatte røg i totterne på hinanden: ”Fængselsbetjenten 
trykkede på alarmen, men den virkede ikke.”

eller en anden episode i fængslets strafcelleafsnit, hvor en indsat 
går amok over for to betjente. de trykker på alarmen – den virker, 
men bliver registreret et forkert sted: ”mens de forsøger at få ro på 
den indsatte, kan de høre deres kollegaer løbe over på en anden 
afdeling,” siger Jan nielsen.

PåbUd FRA ARbejdstilsynet
I Arbejdstilsynet er man opmærksom på problemerne. tilsynet 
har i foråret udstedt et påbud til fængslet, hvor man kræver, at 
fængslet bliver bedre til at forebygge traumatiske hændelser, vold 
og trusler ”ved hurtigt at sikre hjælp og støtte ved akutsituationer.” 

Arbejdstilsynet vurderer, at den nuværende forebyggelse er util-
strækkelig. tilsynet skriver blandt andet, at alarmsystemet er 
forældet, at det viser forkert lokation, at der er for lang responstid, 
og at der er nedbrud i systemet.

Arbejdstilsynet mener desuden, at systemet ikke i tilstrækkelig 
grad bliver serviceret til at sikre de ansattes sikkerhed.

fejl i alarmer 
på søbysøgård

den udlægning er tekniskchef otto nielsen fra statsfængslet i 
nyborg, som står for anlægget, dog ikke enig i. Han understreger, 
at teknikerne har stort fokus på at sikre personsikkerheden på 
søbysøgård og løse de tekniske problemer.

specifikt omkring kritikken af, at man ikke kan se, hvor en alarm 
går i gang i fængslet, peger han på, at det skyldes anlæggets funk-
tionalitet. Funktionaliteten var nemlig tidligere bygget op på den 
måde, at man alene kunne se, hvem der afgav en alarm, ikke hvor.

nyt AnlæG?
Arbejdstilsynet har nu bedt fængslet om at få fat på en konsulent 
til at kigge på problemerne. Ifølge Jan nielsen er det dog spild af 
penge: ”det nytter ikke noget at blive ved med at investere i det 
gamle system. man bør hellere bruge penge på et nyt. Vi føler, at 
økonomien i denne sag vejer tungere end personalets sikkerhed.”

Kriminalforsorgens sikkerhedschef, michael gjørup, kan godt 
forstå, at det kan være frustrerende for personalet, hvis der 
løbende er problemer med anlægget: ”men både ledelsen i fængslet 
og den tekniske afdeling i nyborg handler på problemerne og 
forsøger at få dem afhjulpet. der er stort fokus på at sikre 
personsikkerheden i fængslet,” siger han.

sikkerhedschefen kan dog ikke love, at det nuværende anlæg 
bliver udskiftet til et nyere: ”Hvis man vurderer, at systemet skal 
udskiftes, må fængslet tage det op i kontraktforhandlinger med 
direktoratet.”

Alarmsystemet i Statsfængslet på Søbysøgård 
virker ikke, som det skal. Arbejdstilsynet 
påpeger, at de tekniske problemer øger den 
psykiske nedslidning hos medarbejderne og 
har udstedt et påbud til fængslet.
Af Søren Gregersen

”Det nytter ikke noget at blive ved med at investere i det 
gamle system. Man bør hellere bruge penge på et nyt,” 
siger tillidsrepræsentant Jan Nielsen.
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    TORSDAG 19. JULI 2012

NORDSJÆLLAND     SEK TION 1

3
SJÆLLAND RUNDT

Formand forlader gidselrederiKØBENHAVN: Midt i en vanskelig tid, hvor rederiet 
Shipcraft A/S kæmper for at få sine seks søfolk fri af 
et langvarigt fangenskab hos somaliske pirater, er re-
deriets bestyrelsesformand Sysser Zerlang Philipson 
trådt tilbage. Ny formand er rederiets hovedejer, den 
svenske multimillionær John Arne Larsson. John 
Arne Larsson var selv direktør i rederiet fra slutnin-
gen af 1980’erne og frem til 2001. Siden har han - med 
korte afbrydelser - været medlem af bestyrelsen.

Sysser Zerlang Philipson har siden 2008 været for-
mand for Shipcrafts bestyrelse og blev senest genvalgt 
i slutningen af maj i 2012. Hun er desuden kendt som 
direktør i det eksklusive modetøjsfi rma Noir.

Den 12. januar 2011 blev et af rederiets fragtskibe, 
Leopard, angrebet af somaliske pirater i Det Arabiske 
Hav. Piraterne fi k ikke skibet med, men kidnappede 
den seks mand store besætning, to danskere og fi re fi -
lippinere. 

Køge Marina skal laves helt omKØGE: En undervandstunnel med kig til fi skene, en 
havlegeplads, en strandbørnehave og et vandrerhjem.
Sådan ser nogle af ideerne ud, der vælter ud af Bruger-
rådet Køge Marina. I den seneste tid har medlemmerne 
mødtes for at gruble over, hvordan de kunne forestille 
sig mere liv på marinaen året rundt, og det er der nu 
kommet et oplæg til en ny kommunalplan ud af.

- Der er fl ere investorer, der er interesseret i områ-
det, og derfor skal man være opmærksom på, at de også 
gerne vil have noget ud af det, og det vil vi gerne være 
med til at styre, siger formand for brugerrådet, Steen 
Holbek.

Nu håber brugerrådet, at kommunen vil godkende 
planen, så man kan komme videre i forhold til detaljer 
for hvert område og investorer.

Leder efter vidner til olietyveriHOLBÆK: Politiet beder nu offentligheden om hjælp i sa-
gen om olieudslippet ved Holbæk. Her forsøgte ukendte 
gerningsmænd at tappe olie fra en rørledning og endte 
med at forårsage en større lækage af dieselolie i et lo-
kalt naturområde. Midt- og Vestsjællands Politi leder 
efter vidner, der har »bemærket noget usædvanligt i 
området« omkring Knabstrup - herunder på Møllekro-
gens rasteplads ved Skovvejen. Folk, der har set eller 
hørt noget, bedes kontakte lokalpolitiet i Holbæk på te-
lefonnummeret 46 35 14 48. Derudover efterforsker po-
litiet fortsat sagen og »kan ikke komme med yderligere 
oplysninger«, lyder det i en pressemeddelelse.
Anholdt for indbrud på rådhusKØBENHAVN: Nordsjællands Politi har anholdt en 23-

årig mand og sigtet ham for at have deltaget i et indbrud 
på rådhuset i Lyngby den 3. juni. En 21-årig mand er 
allerede fængslet i sagen, som drejer sig om indbrud og 
forsøg på tyveri af designerstole fra rådhuset.

- Vi har efterforsket i sagen, og det har ført os frem 
til den 23-årige, som er blevet hentet her til morgen, 
fortæller Mogens Mogensen fra Nordsjællands Politis 
Station Syd.

Det var en beboer i området, der tidligt den 3. juni fi k 
øje på en gruppe mænd ved Lyngby Rådhus. Fra sit vin-
due kunne beboeren se, at fi re personer var i færd med 
at bryde ind gennem hoveddøren på Rådhuset.

Beboeren observerede, at tyveknægtene slæbte et par 
brune læderstole ud i en kassevogn, og derefter tilkald-
te han politiet.

Roskilde skal for alvor til at spareROSKILDE: Det nye energiforlig, som skal forme frem-
tidens danske energiforbrug, stiller store krav til for-
syningsselskaberne. I Roskilde Forsynings område 
skal der spares to procent af det samlede varmeforbrug 
hvert år frem til 2020. - Det nye energiforlig gør i den grad, at vi skal til at fi n-
de besparelser. Det har vi allerede gjort, men nu bliver 
det endnu tydeligere. Det kommer jo fordi, vi samlet set 
skal have sænket vores udslip af drivhusgasser, lyder 
det fra energikonsulent i Roskilde Forsyning, Robert 
Jensen. Han er ansvarlig for at fi nde de mange bespa-
relser, og det bliver i første omgang de store og mellem-
store erhvervskunder, som kan hjælpe til med at fi nde 
den samlede besparelse.

Åsøvej 1 • Glumsø • Tlf. 57 64 72 13 ÅBNINGSTIDER:Mandag til Torsdag 9.00-17.30 - Fredag 9.00-19.00 - Lørdag 9.30-14.00

UDSALG
ÆGTE 

LÆDER

STARTER
LØRDAG DEN21. JULI 2012KL. 9.30 - 14.00

NU 11.995,-

NU 8.995,-
KUN 1 SÆT 

NU 9.995,-
KUN 1 STK. 

NU 7.495,-
KUN 1 SÆT 

NU 14.995,-KUN 1 STK. 

NU 14.995,-KUN 1 SÆT 

NU 42.376,-

÷30%

NU 39.995,-

NU 8.496,-

Læderstue 3+2+1Cognacfarvet okselæderoveralt. FØR: 17.995,- 

3+2 pers. sofaSort okselæder.FØR: 14.995,-

Læderstue 3+2+1Cognacfarvet okselæder overalt. 
FØR: 36.360,- 

Halvrund sofaGrå okseanilinlæder overalt. FØR: 25.595,- 

Hjørnesofa234x294 cm. Brunokselæder overalt. FØR: 35.255,- 

KØTILBUD

ET AF NORDEUROPAS STØRSTE LÆDERMØBEL-

Stol m/reclinerSort okselæder overalt.FØR: 18.995,-

Varer i annoncen er i begrænset antal.

Delta legendStol + skammel.Sort okselæder overalt. Bøg ubh. eller eg. ubh.FØR: 17.550,- 

3+2 pers. sofaDansk design. Sort eller mørkebrun okselæder overalt.FØR: 49.000,- 

Modulsofa
Design din drømmesofa.Flere læderkvaliteter.

Dobbelt puff m/bordFØR: 10.620,- 

Stressless Consul(str. M) stol. Batik læder sort, latte eller caramel. Valgfri stelfarve.
FØR: 8.390,-
Skammel FØR: 2.270,- 

Stressless TV-opstillingPaloma læder.
FØR: 52.970,- 

3 lav+ 2 højStressless Space Large.Royalin sort. FØR: 63.460,- 

NU 14.995,-

3-2 pers. sofaMørkebrun okselæder overalt m/lys kontrast syning.
FØR 19.995,-

NU 12.995,- Hjørnesofa m/chaiselongOg åben afslutning. Rød eller sort okselæder. 340x209 cm.
FØR 15.995,-

NU 11.995,-
HjørnesofaOkselæder overalt. 222x277 cm. Bygge-system med utallige muligheder.

FØR 13.922,-

NU 22.995,-KUN 1 SÆT 

NU 9.995,-

NU 7.995,-

Klassisk 3+2 pers. sofaMørkebrun okselæder overalt. Bøg ubh.FØR: 17.995,-
Tillæg i egetræ kr. 1000,-

NU 5.999,-
NU 1.799,-

Skammel

Medarbejdere i Statsfængslet i Hor-serød får at vide, hvor meget deres sygedage koster i kroner og øre, og at meget fravær kan være afskedigelses-grundlag, skriver Fagbladet Fængsels-funktionæren.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: - Jeg kan oplyse, at dit fravær inden for det seneste år har kostet fængslet cirka 25.000 kro-ner. Sådan lød det i et brev, som en fængselsfunktionær ved Statsfængslet i Horse-

rød har modtaget efter 13 sy-gedage inden for det seneste år. 
Brevet er sammen med en mail til samtlige medarbej-dere med overskriften »Nu 

er grænsen nået« en del af en skærpet kommunikation i forbindelse med sygdom. I mailen til alle medarbej-dere står, at »fraværsueg-nethed« vil blive brugt i 

forbindelse med afskedigel-ser. Det skriver Fagbladet Fængselsfunktionæren. I bladet kritiserer afde-lingsformand i Fængselsfor-bundet Bonnie Lundquist 

skærpelsen.
- Jeg er helt med på, at sy-gefraværet skal ned, men det her er ikke måden at gøre det på. Personalet føler, at de bliver truet til at tage på arbejde, siger hun.Viceinspektør i fængslet Mik Grüning siger til Fæng-selsfunktionæren, at den hårde tone er helt bevidst.- Vi har arbejdet målret-tet med vores sygefravær siden 2009 - med lige dele omsorg og lige dele konse-kvens. Men siden 2011 er sy-gefraværet steget markant. Det er nu det absolut høje-ste i Kriminalforsorgen. Det høje sygefravær har store konsekvenser for alle i fængslet, og det bliver vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved. Derfor skærper vi tonen, siger han.I Direktoratet for Krimi-nalforsorgen meddeler Ask 

Gielfeldt Pedersen, der er leder af direktoratets syge-fraværsenhed, at brevet og tonen ikke stammer fra cen-tralt hold.
- I relation til brevets ind-hold, form og intention kan jeg sige, at det ikke er noget, som vi i Sygefraværsenhe-den har medvirket til udvik-lingen af, endsige givet spar-ring på eller haft viden om. Jeg kender derfor ikke bag-grunden for brevet, herun-der ledelsesmæssige over-vejelser, personalemæssige målsætninger og ønsker om samarbejdets karakter, er han citeret for at sige i Fæng-selsfunktionæren, hvor han også får indskudt, at alle fængsler er meget velkomne til at benytte sig af sygefra-værsenhedens rådgivning og ekspertise.

frederiksborg@sn.dk

Horserød skærper kursen mod syge fængselsbetjente

Statsfængslet i Horserød vil gøre noget ved det meget høje sygefravær blandt medarbejderne. 

 

Foto: Lars Skov

Rederiets formand siden 2008, modedirektør Sysser Zerlang 
Philipson har forladt posten. 

Foto: Scanpix

Ifølge de seneste oplysninger fra Foreningen af Danske Oliebe-
redskabslagre, som ejer den tyveriramte rørledning, nåede der 
at fosse 7000 liter dieselolie ud i naturen, før lækagen blev stop-
pet.  

Foto: Scanpix

en række medarbejdere i statsfængslet ved Horserød modtog 
før sommer et brev, hvori de fik oplyst, hvor mange penge deres 
sygefravær har kostet.

tonen i brevene var helt bevidst, sagde ledelsen dengang, men 
nu har fængslet ændret holdning. Viceinspektør mik grüning 
har skrevet et brev til de otte medarbejdere, der modtog en af de 
udskældte sygeskrivelser.

I brevet skriver han blandt andet: ”det er vigtigt for mig at fastslå, 
at jeg hverken har haft til hensigt at skræmme, true eller på 
anden måde støde dig eller andre medarbejdere.” ”Jeg beklager, at 
nogle medarbejdere er blevet stødt over det. det har bestemt ikke 
været hensigten.”

Foruden vicefængselsinspektørens brev har fængselsinspektør 
lene møller-nielsen sendt en generel skrivelse til samtlige med-
arbejdere i fængslet, hvori hun beklager metoden med at opgøre 
sygefraværet i kroner og øre: ”Jeg kan af ærligt hjerte sige, at de 
negative følelser, det har sat i gang, på ingen måde har været 
tilsigtet hverken fra miks eller vores andres side,” skriver hun.

tillidsrepræsentant for Fængselsforbundet i statsfængslet ved 
Horserød bonnie lundquist er glad for, at ledelsen nu undskylder:    
ket er sket, og det kan man ikke lave om. nu beklager de måden, 
de har gjort det på, og det synes jeg, er rigtig fint. det er en god 
måde at få lagt låg på det her på, vel vidende at der ligger et 
arbejde foran os,” siger hun.

bonnie lundquist oplyser, at ledelse og tillidsrepræsentanter fra 
fængslets forskellige faggrupper mødes i begyndelsen af septem-
ber for at finde forslag, der kan nedbringe sygefraværet.

fængsel 
undskylder 
hård tone i 
sygebrev
Efter omtale i sommerudgaven af Fængselsfunktionæren fortryder ledelsen i 
Statsfængslet ved Horserød, at man anvendte en hård tone i breve til medarbejdere 
med højt sygefravær.
Af Søren Gregersen

sygeFrAVær
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LOKALT

Fængselsledelsen i Horserød 

beklager den effekt som bre-

vene, der satte pris på de an-

sattes sygefravær, har haft. 

HORSERØD: Ledelsen for 

Statsfængslet ved Horserød 

er ked af den reaktion, som 

en skriftlige henvendelse til 

nogle af de mest sygdoms-

ramte medarbejdere i fængs-

let, har givet.
I brevet gjorde fængslet 

rede for, hvor mange penge 

deres udbredte sygefravær 

kostede fængslet, og hvilke 

konsekvenser det havde for 

deres kolleger og de indsat-

te.
Brevet aff ødte en voldsom 

kritik af ledelsen og skulle 

ifølge ansatte i fængslet li-

gefrem have ført til »frygt« 

blandt personalet - blandt 

andet for at blive syg.

Nu har ledelsen skrevet 

et nyt brev til modtagerne af 

det første.
Her beklager ledelsen hvis 

brevet har stødt medarbej-

derne. »Det har bestemt ik-

ke været meningen«, står der 

blandt andet i brevet.  

Fraværet er ikke steget

- Vi er ked af reaktionen, for 

vi var ikke ude på at såre el-

ler skabe negative følelser 

med brevet. Det står klart, at 

vi ikke vil benytte den frem-

gangsmåde en anden gang, 

siger vicefængselsinspektør 

Mik Grüning til Helsingør 

Dagblad.
Siden brevet blev sendt ud 

er sygefraværet ikke steget - 

tværtimod er det faldet lidt. 

- Men det er ikke muligt 

vat tolke på tendensen efter 

så få uger. Jeg går sygefra-

været blandt personalet op 

hver tredje måned, og det vil 

jeg fortsætte med, siger vi-

cefængselsinspektøren, som 

også er sygefraværsansvar-

lig i Statsfængslet ved Hor-

serød.   berg 

Statsfængsel: Den metode 

vil vi ikke bruge igen

Helsingør Dagblads omtale af det høje sygefravær i Statsfængslet ved Horserød fra juli i år. 

HELSINGØR: Nordsjællands Brand-

væsen har ansat Steff en Haagensen 

fra Rudersdal-Hørsholm Brand-

væsen som ny viceberedskabschef 

for Nordsjællands Brandvæsen. 

Den nye viceberedskabschef af-

løser den fungerende, Per Ander-

sen, 62, som efter 35 år i det lokale 

brandvæsen går på efterløn i slut-

ningen af september.

Steff en Haagensen er 39 år og 

kommer fra en stilling som be-

redskabsinspektør for Rudersdal-

Hørsholm Brandvæsens forebyg-

gende afdeling. 
berg

Ny vicebered-
skabschef
udpeget

De sidste praktiske ting 

gennemgået torsdag aften - 

alle er klar.

HELSINGØR:  Det var mest 

for at markere emnet, at det 

afsluttende møde om årets 

60'er popbal blev holdt i 

torsdag - jo, det var 35 års 

dagen for Elvis Presleys 

død, men modsat den gam-

le »konge« var alle mand 

spillevende... Formand Ber-

til Andersen kunne berette 

om, at der er fuldt hold, al-

le er tilmeldt, alle er parate, 

og for en ordens skyld kom-

mer der lige en portion re-

mindere på Facebook.

- Men ellers er vi klar, 

og vi er helt overens med 

Toldkammeret om, hvor-

dan aftenerne skal forlø-

be, komplet med spisning 

i indledningen og med alt 

det udenoms på plads - det 

er jo ikke første gang, nogle 

af os prøver....
Alle de praktiske ting 

blev gennemgået og følges 

op af Torben Møller med 

Toldkammerets fortræff e-

lige lydmand:

- Og hans anvisninger 

følges, det er meningen, al-

le skal ha' en fi n aften ud af 

det, enten det bli'r fredag 

den 14. eller lørdag den 15. 

september.
Og så vedtog man den 

årlige donation og ville 

sikre sig, den kunne blive 

overrakt formentlig alle-

rede den kommende uge - 

og at man holder det tilpas 

hemmeligt indtil da... js

Kun fi re uger til årets 60'er popbal...

Viceberedskabsinspektør Per Andersen fra Nordsjællands Brandvæsen går på efterløn med udgan-

gen af september i år. (Foto: Torben Sørensen)

DANMARK

Mand truede med 

selvmord fra Storebæltsbroen

FYN: Lukningen af Storebæltsbroen fredag eftermid-

dag gav kilometerlange køer. Flere end 3000 biler 

holdt stille, mens politiet forsøgte at tale en mand 

fra at springe ud. Samtidig skulle redningsfolk også 

håndtere et færdselsuheld. Klokken 15.20 var der igen 

åbnet for trafi k mod Sjælland, oplyser politiet.

Det var ved 14-tiden, at der blev spærret for trafi k. 

En mand var kravlet ud på den forkerte side af rækvær-

ket på broen og truede med at begå selvmord.

Politiet sendte to forhandlere ud for at tale manden 

fra det, og til sidst besluttede han sig for ikke at sprin-

ge. Den ulykkelige mand vil blive kørt til en samtale 

med en læge, oplyser politiet.

Frederik og Mary til Brasilien

DANMARK: Kronprins Frederik og kronprinsesse Ma-

ry skal under et offi  cielt besøg i Brasilien fra 16. til 

21. september stå i spidsen for et dansk erhvervs- og 

kulturfremstød i det sydamerikanske land, der har et 

indbyggertal på 205 millioner.

Rejse går til byerne São Paulo, Rio de Janeiro og 

Belo Horizonte, og kronprinsparrets program vil foku-

sere på udvikling af Danmarks samarbejdsmulighe-

der med Brasilien.

Mere end 50 virksomheder og organisationer for-

ventes at være involveret i diverse eksportfremme-ak-

tiviteter under Kronprinsparrets ophold i Brasilien.

I Rio de Janeiro deltager Kronprinsen blandt andet 

i verdens næststørste olie & gas messe - Rio Oil & Gas, 

mens Kronprinsen i alle tre byer vil besøge virksom-

heder, deltage i arrangementer for vandsektoren samt 

fremstød for Danmark som turistmål.

Men det hele kommer ikke kun til at handle om er-

hvervssamarbejde.

Kronprinsessen vil blandt andet besøge fl ere socia-

le projekter med særligt fokus på kvinders sundhed og 

rettigheder samt børn og unges muligheder i det brasi-

lianske samfund.

Ekspedient jager røvere på fl ugt

KØBENHAVN: Ekspedienten i en spilleklub på Vester-

bro i København jog fredag to 16-årige drenge på 

fl ugt, da de forsøgte at begå røveri mod spilleklubben.

- Den ene af dem kommer ind ad bagindgangen, 

mens den anden kommer ind ad hovedindgangen, for-

tæller den centrale efterforskningsleder hos Køben-

havns Politi, John Dyrberg.

De to drenge var blandt andet maskeret med en 

bandana, og ekspedienten i spilleklubben, der ligger 

på hjørnet af Gasværksvej og Istedgade, var med det 

samme klar over, at noget var helt galt.

- Han erkender hurtigt, at der er tale om et røveri, 

så han kaster sig over den ene af røverne og får ham 

smidt ud. Det får så den anden til at stikke af, fortæller 

John Dyrberg.

Politiet når hurtigt frem og anholder kort efter to 

drenge i nærheden af spilleklubben.

- De havde den maskering, der blev brugt ved røve-

riforsøget på sig, og i nærheden fandt vi en pose med 

en pistolattrap, siger efterforskningslederen.

Lørdag vil politiet kræve de to røvere fængslet i et 

grundlovsforhør.

Mænd fængslet efter pistolfund

VALBY: To mænd på 21 og 23 år blev fredag i et grund-

lovsforhør i Dommervagten i København fængslet 

i fi re uger, sigtet for våbenbesiddelse under særligt 

skærpende omstændigheder.

De to mænd blev anholdt, da politiet torsdag aften 

fandt en skarpladt pistol på en legeplads ved Vilhelm 

Th omsens Allé i Valby i København.

- Pistolen var af mærket Walther og var gemt i en 

hæk på legepladsen, fortalte den centrale leder af ef-

terforskningen i Københavns Politi, John Dyrberg, 

torsdag aften til Ritzau.

Politiet har ikke ønsket at fortælle, hvordan man 

fandt frem til den skarpladte pistol.

En 17-årig dreng, der blev anholdt sammen med de 

to nu fængslede, blev løsladt af dommeren i grund-

lovsforhøret.
Hvis de to mænd kendes skyldige, når deres sag på 

et tidspunkt kommer for retten, står de til mindst et års 

fængsel hver. 
/ritzau/
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Præmie til Renbæks køer

Køerne i statsfængslet renbæk er i topklasse. 
også i år kunne fængslet drage hjem fra som-
merens dyrskuer i Aabenraa og ribe med præmie, 
oplyser værkmester ole petersen. det blev blandt 
andet til en første ærespræmie for koen 2690. ”de 
indsatte, der var med, havde nogle fantastiske 
dage,” siger værkmesteren.

Tjenestemandspension.dk 
er ikke opdateret
man kan i øjeblikket ikke se ændringerne efter 2019 i pensionssystemet på 

tjenestemandspension.dk. de nye pensionsregler og førtidspensionsfradrag 

er endnu ikke lagt ind i systemet.

Fængselsforbundet har via vores centralorganisation klaget over, at hjemme-

siden ikke er opdateret. moderniseringsstyrelsen (tidligere personalestyrelsen) 

oplyser, at man er ved at udvikle et nyt system, som er klar til at blive taget i 

brug i februar 2013. 

den nye løsning vil også levere pensionsoplysninger til pensionsinfo.dk, så 

tjenestemænd vil kunne få et samlet overblik over deres pensioner.

men indtil 2013 er det altså ikke muligt at hente opdaterede oplysninger om 

tjenestemandspensionen.

I Colombia er de endnu dygtigere til at fylde fængslerne op end i 

danmark, lyder det fra den danske politiassistent peter pedersen, 

som i øjeblikket har orlov og bor i Colombia: ”Fængslet i min by 

– medellin – er bygget til 2.400 indsatte, men har for tiden 7.700 

indsatte. overbelægningen svarer til, at hver ansat i fængslet har 

ansvaret for mere end 250 indsatte. sundhedsministeren har nu bedt 

om, at overbelægningen nedbringes af frygt for epidemi,” skriver han 

i en mail til fagbladet og fortsætter: ”Jeg forsøger ikke at sige, at alting 

er perfekt i danmark, men en gang imellem er det godt at sætte 

tingene lidt i relief.”

300 procent belæg



 FængselsForbundet september nr. 9 2012  9

Udlændinge bruger hver 
anden plads i Midt- og 
Vestjyllands politikreds

næsten halvdelen af de indsatte i arresthusene i midt- og 
Vestjyllands politikreds var udlændinge i slutningen af august. 
ud af 89 indsatte var 42 udlændinge – primært fra Østeuropa 
– fortæller Flemming brock fra midt- og Vestjyllands politi til 
dr.dk.

Strejke blandt indsatte 

midt i august besluttede hovedparten af de indsatte i statsfængslet 
i ringe at strejke. det skete ved, at de indsatte sammen gik ud på 
fængslets udeareal. Årsagen var angiveligt, at de indsatte af 
sikkerhedsgrunde ikke længere må afholde fritid sammen. 
strejken blev afblæst efter tyve minutter.

246 mio. kr. 
Så meget koster udlændingene i 
fængslerne hvert år. Det er Dansk 
Folkepartis retsordfører, Peter 
Skaarup, der har regnet på tal-
lene. Der sidder 530 udlændinge 
uden tilknytning til Danmark i 
Kriminalforsorgen, og de koster 
700.000 kr. om dagen. Altså 
omkring 246 millioner kroner 
om året. 

Kort nyt

Bonus på vej 
det kan godt betale sig at bruge Forbrugsforeningen, viser nye tal fra 

foreningen. Fængselsforbundets medlemmer har i første halvår 

optjent en bonus på 435.000 kr., og tallet nærmer sig formentlig en 

million i december, når bonussen bliver tilskrevet medlemmernes 

konti. 

Hver gang man benytter Forbrugsforeningens betalingskort i én af de 

ca. 4.600 forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener man 

nemlig bonus – normalt 9 procent. 

blandt undtagelserne er tV og elektronik hos Fona og Computer City, 

hvor bonussatsen er 4,5 procent, silvan, hvor satsen er 6 procent 

og benzin hos uno-X, hvor bonussatsen tilstræbes at ramme 20 øre 

literen på pumpeprisen ved 95 blyfri. satserne gælder også under 

udsalg og på nedsatte varer. 

Af særlige fordele kan man i øjeblik-

ket få et barn gratis ind i legoland, 

hvis man er medlem af foreningen. 

medlemsskab af foreningen koster 

132 kr. årligt. der er ingen renter og 

gebyrer ved almindeligt brug.

læs mere på 

Forbrugsforeningen.dk.

Kriminaliteten falder 
Kriminaliteten mod almindelige borgere falder, viser tal fra 
rigspolitiet. det er især inden for den personfarlige kriminalitet 
og indbrud i privat beboelse, det går den rigtige vej. 

MM MMMM MM MM MMMM
www.politi.dk
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I ti ud af Kriminalforsorgens fjorten fængsler er alenevagter en 
integreret del af vagtbemandingen. det viser Fængselsforbundets 
opgørelse.

det er normalt, at en fængselsbetjent i nogle situationer er alene 
sammen med de indsatte. For eksempel hvis en kollega har et 
gøremål et andet sted i fængslet eller er syg. men det er overrask- 
ende, at så mange fængsler på forhånd planlægger, at fængsels-
betjentene skal være alene med de indsatte.

Fængselsforbundets opgørelse viser, at stort set alle landets åbne 
fængsler samt de lukkede fængsler i nyborg, ringe og Vridsløse-
lille bruger alenevagter i den faste vagtplanlægning.

Fængselsbetjentene arbejder alene i 7.000 timer hver måned i 
Kriminalforsorgen. Alenearbejdet foregår både i hverdag og week-
end. Hvis der i stedet skulle være to betjente til stede på disse 
vagter, kræver det, at der ansættes omkring 50 flere fængsels-
betjente i Kriminalforsorgen.

Herudover anvender en række fængsler en praksis, hvor der ikke 
indkaldes afløsere ved sygdom, hvilket betyder, at kollegaerne må 
klare vagterne alene.

I Arbejdstilsynet er man kritisk over for brugen af alenevagter. 
tilsynet har i en række påbud pålagt Kriminalforsorgen at sætte 
ind mod alenearbejdet. det gælder blandt andet statsfængslerne 
i renbæk, midtjylland og søbysøgård.

I påbudene peger tilsynet på, at alenearbejde kan være psykisk 
belastende og indebærer en sikkerhedsrisiko.

Arbejdspsykolog steen Christensen fra Arbejdstilsynet siger, at 
en fængselsbetjent, som arbejder alene, både er fysisk og socialt 
isoleret: ”betjenten arbejder alene og bliver nødt til at tilkalde 
hjælp fra et andet sted i fængslet, hvis der er noget, som går galt. 
samtidig er han socialt isoleret fra sine kollegaer. man skal nøje 
overveje, hvordan man sikrer denne medarbejder.”

Alene pÅ VAgt

AleneVAgter I 
10 Fængsler

også Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er kritisk:
”det burde være soleklart for enhver, at det ikke er en god idé at 
placere betjente alene sammen med fanger. det er jo ikke en 
hotellobby, vi taler om. Vores gæster har ikke nødvendigvis 
fredelige hensigter,” siger han og peger på, at den lave vagtbe-
manding går ud over indsatsen for de indsatte: ”bedre resociali-
sering kræver, at der er styr på fængselsgangene. det vil sige, at 
det er os, der bestemmer og ikke de indsatte. det er fuldkommen 
umuligt at skabe tryghed både for de indsatte og ansatte, når 
vilkårene bare bliver ringere og ringere.
 
Kriminalforsorgens direktør, William rentzmann, er enig i, at 
personalet bør føle sig så trygge som muligt, når de går på 
arbejde: ”Alenearbejde som giver sig udslag i stort arbejdspres 
eller utryghed, er belastende faktorer for fængselsbetjentenes 
psykiske arbejdsmiljø. det var også grunden til, at politikerne 
i sidste flerårsaftale bevilgede øgede midler til en reduktion af 
alenearbejde på de mest udsatte steder. det bør vi stadig arbejde 
på at begrænse, men jeg tror på den anden side ikke, at vi kan 
komme alle former for alenearbejde til livs. det ville gøre hver-
dagen alt for ufleksibel,” siger han.

direktøren peger på, at emnet formentlig kommer til at indgå i de 
kommende politiske drøftelser om en ny flerårsaftale.

kendeR ikke de indsAtte lænGeRe
et af de fængsler, hvor der er meget alenearbejde, er statsfængslet 
møgelkær ved Horsens Fjord. I hverdagene er fem vagter kun 
besat med en betjent. det kan mærkes, siger Fængselsforbundets 
tillidsrepræsentant brian Hedensted:

”det giver en stressende hverdag, hvor vi i forvejen bliver mødt 
af stigende krav til kvaliteten af vores arbejde. det slider især i 
konfliktsituationer. det er rarere, når man har en kollega at støtte 
sig til, når det går galt.” 

tillidsrepræsentanten har været i fængslet siden 2004. Han kan 
godt mærke, at vagtbemandingen er blevet ringere i løbet af den 

Arbejdstilsynet er meget kritisk over for 
brugen af alenevagter i Kriminalforsorgen. 
Alligevel er denne vagtform udbredt i 
hele Kriminalforsorgen. Landets fængsels- 
betjente arbejder alene i 7.000 timer hver 
måned.

Af Søren Gregersen



Sådan ser dagligdagen ud på mange fængselsgange: 
Fængselsbetjenten sidder alene på kontoret, mens de 
indsatte passer sig selv.
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periode: ”dengang kendte vi de indsatte. Vi havde tid til at tale 
med dem. det gør vi ikke længere. Jeg synes, det er pinligt, at jeg 
skal spørge en indsat, hvad han hedder, men det bliver jeg nødt 
til.”

brian Hedensted efterlyser flere fleksible allround-vagter, så der 
er nogen at trække på, når mange er alene på vagt. problemet er, 
at der er skåret helt ind til benet: ”Hånden på hjertet. der er ikke 
mere at hente. Hvis vi vil bevare den danske model med fokus 
på resocialisering, bliver der nødt til at være tid til, at vi kommer 
ud og taler med de indsatte, i stedet for at tiden alene går med 
administrative opgaver.”

problemerne forstærkes af, at fængslets betjente i stigende grad 
bliver sendt ud som ledsagere ved udgange for indsatte, hvilket 
bevirker, at kollegaen efterlades alene i fængslet.

Alene sAMMen Med 15-20 indsAtte
I statsfængslet på Kragskovhede i nordjylland er alenearbejdet 
også udbredt; især om formiddagen. Argumentet for at bruge 
alenearbejdet på dette tidspunkt er, at de indsatte er i beskæftig-
else. derfor er det ikke nødvendigt med samme vagtbemanding. 
tillidsrepræsentant teddi Christensen peger dog på, at der ofte er 
mange indsatte om formiddagen.

Statsfængslet på Kragskovhede, Statsfængs-
let Midtjylland (Nr. Snede og Kærshovedgård), 
Statsfængslet Møgelkær, Statsfængslet Renbæk, 
Statsfængslet på Søbysøgård, Statsfængslet i Ringe, 
Statsfængslet i Nyborg, Statsfængslet i Jyderup, 
Statsfængslet i Vridsløselille og Statsfængslet ved 
Horserød. Kilde: Fængselsforbundet.

der er alenearbejde i ti 
af landets fængsler

1

2

3
4

6

5

10

9

87

”Vi kan ikke tilbyde fuld beskæftigelse. på nogle afdelinger er 
halvdelen af de indsatte til stede om formiddagen. det betyder, at 
du som betjent måske er alene med 15-20 indsatte,” siger teddi 
Christensen.

de stæRke indsAtte styReR
også i statsfængslet på søbysøgård på Fyn bruger man alene-
arbejde. Fængslet har tidligere modtaget påbud om at begrænse 
det, men selvom fængslet har fået penge, er problemet ikke løst.

tillidsrepræsentant Jan nielsen siger: ”Vi har stadig alenevagter 
både planlagte og ved sygdom. samtidig går udviklingen i retning 
af, at klientellet bliver mere belastet. Vi har flere hårde indsatte. 
Flere der truer med selvmord. derfor er det vigtigt at have en 
kollega at støtte sig til.”

Jan nielsen peger også på, at sagsbehandlingsopgaverne betyder, 
at de indsatte er mere og mere alene på fængselsgangene: ”det 
betyder, at det i stigende grad er de stærke, som styrer,” siger han.
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Alene pÅ VAgt

Brutalt mord På 24-årig 
fængselsBetjent

I Sverige blev en kvindelig betjent dræbt i oktober 
2011, da hun var alene på vagt. 

Når man er alene i et fængsel, øges risikoen for overfald og 
trusler – og i den yderste konsekvens kan man risikere at 
miste livet. Det skete desværre for en ung fængselsbetjent 
for et år siden i Huddinge-fængslet nær Stockholm.

Fangen var oppe på taget for at ryge en cigaret. Da den 
kvindelig fængselsbetjent åbnede døren til elevatoren, blev 
hun overfaldet bagfra, og fangen slog løs på hendes hoved.

Episoden, der blev omtalt som en ren henrettelse, stoppede 
først, da en mandlig kollega kom hende til hjælp, men 
kvindens liv stod ikke til at redde.

Ifølge Christer Henriksson, der er formand for det svenske 
fængselsforbund, skyldes overfaldet dels, at hun var alene 
sammen med en farlig fange, dels at fængslet brugte forkerte 
arbejdsrutiner: ”Det var meget tragisk. Det er første gang, 
at vi oplever det i Sverige. Selvom der hurtigt kom hjælp, 
var det for sent.” Han anbefaler, at man i Danmark har 
klare og tydelige rutiner.

Også i Norge har man oplevet overfald mod fængsels-
betjente med dødelig udgang. I 1989 blev en kvindelig 
fængselsbetjent voldtaget og dræbt i fængslet i Ila, og i 1992 
blev en mandlig betjent skudt og dræbt af en indsat, der 
havde smuglet en pistol ind i fængslet i Sarpsborg.

ChRisteR henRiksson, 
FoRMAnd FoR seko 
- FACket FöR seRviCe oCh 
koMMUnikAtion, sveRiGe: 

”I sverige bruges alenearbejde på 
tidspunkter, hvor man siger, at 
det ikke er farligt. men vi ved ikke, 
hvornår en betjent bliver over-
faldet. det så vi sidste år, hvor en 
kvindelig betjent blev overfaldet 

og dræbt, da hun var alene. der bør slet ikke være alenearbejde i 
fængslerne. problemerne forværres af, at vi i stigende grad sidder 
på kontorerne i stedet for at være ude sammen med de indsatte.”

siGURdUR toRFi GUdMUnds-
son, FoRMAnd FoR islAndske 
FAnGevAkteRs FoRbUnd:

”der er for få betjente i vores 
fængsler. på grund af den økono-
miske krise i Island er 23 procent 
af vores budget sparet væk. derfor 
bruger vi alenevagter i vores fæng-
sler. det gælder især om natten, 
hvor det nogle steder er meningen, 

at politiet skal hjælpe, hvis der opstår problemer. men problemet 
er, at fanger nemt kan overmande personalet og flygte, når der 
kun er en betjent til stede. Vi har mange bandemedlemmer og 
indsatte fra Østeuropa og oplever stigende vold. det påvirker også 
betjentene. Jeg mærker det på mit eget arbejde. Fornylig har vi 
oplevet et dødsfald blandt de indsatte. 

GeiR bjøRkli, FoRMAnd 
FoR noRsk FenGsels- oG 
FRioMsoRGsFoRbUnd:

” Vi har alenevagter både på 
almindelige afdelinger og på 
værkstederne. politikerne er enige 
i, at det er uheldigt, men de gør 
ikke noget ved det. situationen i 
de norske fængsler er værre end 
nogensinde. Ikke bare mangler der 
personale – der mangler uddan-

net personale. Vi oplever nogle gange, at hver fjerde i vagtperso-
nalet er uuddannet. det skyldes pengemangel, og at for få bliver 
uddannet. uuddannede kan godt finde ud af at låse døre, men 
jobbet som fængselsbetjent er meget mere end det.”

Det er ikke kun i Danmark, der mangler bemanding i fængslerne. 
Alenevagter bliver brugt i alle nordiske lande.

Alene pÅ VAgt I 
nordIsKe Fængsler

jARi tUoMelA, FoRMAnd FoR 
vAnkilAviRkAiljAin liitto 
R.y., FinlAnd:

”Vi oplever i Finland de samme 
problemer med alenearbejde, som 
i de andre nordiske lande. det er 
ikke sådan, at vi har fået mere af 
det de senere år, men heller ikke 
mindre. det er stabilt. og vi kom-
mer ikke af med det foreløbigt. 

Vi har oplevet besparelser på 15 procent på budgettet på seks år. 
der er 350 færre medarbejdere i Kriminalforsorgen, og der kommer 
flere besparelser. det er kritisk, og vores chef har ikke protesteret.”
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Arbejdsmiljøet er blevet ringere i de sjællandske arrester, i takt 
med at politiet har haft held med sin bandeindsats. de mange 
organiserede kriminelle er nemlig en stor udfordring for arrest-
husbetjentene.

en rundspørge i alle sjællands arresthuse viser, at 49 procent af 
arresthusbetjentene mener, at arbejdsmiljøet i høj grad er blevet 
hårdere, efter at der er kommet flere rockere og bandemedlemmer 
i arresthusene. 

samtidig mener fire ud af ti, at deres nuværende uddannelse slet 
ikke eller kun i mindre grad ruster dem til at arbejde med rockere 
og bandemedlemmer. og syv ud af ti har prøvet at stå i en situation 
med et rocker- eller bandemedlem, hvor de ikke følte, de havde de 
rette værktøjer til at løse situationen, som de gerne ville. 

RoCkeRnes nye klUbhUse
et af de steder, hvor de mange rockere og bandemedlemmers 
tilstedeværelse kan mærkes, er i Arresthuset i Køge. da fagbladet 
er på besøg, er 16 af arresthusets 48 pladser optaget af rockere 
fra bandidos eller bandemedlemmer fra de to grupper bloodz og 
blågårds plads. Fængselsbetjent og tillidsrepræsentant rolf Hansen 
oplever, at fangebilledet de seneste par år er blevet mere råt – og 
med råheden er respekten for fængselsbetjentene og deres regler 
forsvundet. 

”rockerne prøver at omdanne arresten til deres klubhus ved at 
forsøge at sætte dagsordenen og lægge pres på personalet til at 
give dem lov til mere, end de må,” siger rolf Hansen og beskriver 
hierarkiet i rockergrupperne:

”det er de fuldgyldige medlemmer, der bestemmer over de andre. 
de kan sætte lavere rangerende medlemmer til at true eller direkte 
overfalde de andre medindsatte, hvis de ikke indordner sig under, 
at det er rockerne, der styrer.”

Formand for Arresthusenes organisation på sjælland, Henning 
mørck, arbejder til daglig i Arresthuset i næstved. Han kender 
alt for godt til, hvad de nye fanger betyder for arbejdsmiljøet i 
arresterne. Han har kollegaer, der har oplevet, at rockerne holdt i 
deres private indkørsel og iagttog dem.  

Rockere og bandemedlemmer forsøger 
at overtage magten i arresthusene. Det 
slider hårdt på personalet, viser en rund-
spørge foretaget af fagbladet.
Af Christine Hedetoft og Jakob Stig Jørgensen

Arresthuse
betAler prisen fOr 
bAndeindsAts

”det er de trusler, der er der hele tiden. du ved, at de render og 
skyder hinanden, så hvad kan de mennesker ikke finde på?”

Altid klAR
en tur ned ad den smalle fængselsgang i Arresthuset i næstved 
gør det klart, at det lille midtsjællandske arresthus også har sin 
andel af de mange rockere, rigspolitiet har sat bag lås og slå, 
siden bandekrigen for alvor brød ud i august 2008. For enden 
af gangen på første sal står to nedslidte træborde, der udgør 
arresthusets skolestue. på tavlen overfor har en indsat med 
store blokbogstaver skrevet dagens lektie: ”AltId KlAr.” det 
er Hells Angels-støttegruppen AK81’s motto. 

Arresthusene i næstved og Køge er langt fra alene om at huse 
rockere. da 2011 sluttede, havde landets fængsler og arresthuse 
357 rockere og bandemedlemmer siddende, oplyser rigspolitiet. 
Konsekvensen af politiets store bandeindsats kan mærkes blandt 
fængselsbetjentene. 

Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet, kalder udviklingen 
for dybt problematisk. Han mener, at arresthusbetjentene er hårdt 
pressede af de mange rockere og bandemedlemmer. Ind imellem 
slækkes der på reglerne i arresthusene.      

”Fangerne rykker ved dagligdagen og skubber grænsen for, hvad 
de må og ikke må. Hvis vi sænker paraderne, overskrider fangerne 
grænserne, og vores professionelle fokus og beredskab smuldrer 
nemt,” siger Kim Østerbye. 

stiGende syGeFRAvæR
det rå arbejdsmiljø kan mærkes på betjentenes sygefravær. I 2009 
havde landets arresthusbetjente et sygefravær på 14,6 dage om 
året. I april i år var det steget til 24,4 dage. det er en stigning på 
67 procent. sikkerhedschef i Kriminalforsorgen, michael gjørup, 
erkender, at miljøet i arresthusene er hårdt. 

”Jeg er klar over, at arresthusene er nødlidende. de har til tider 
rigtig mange personer siddende, der har relation til rocker- og 
bandemiljøet. det giver et pres på vores personale,” siger han.

bAndeproblemer



RUndsPøRGe blAndt ARResthUsbetjente 
På sjællAnd 

•  49 procent mener, at arbejdsmiljøet i høj grad er 
blevet hårdere, efter der er kommet flere rockere 
og bandemedlemmer. 37 procent mener, at det 
gælder i nogen grad.

•  43 procent mener, at deres nuværende uddan-
nelse slet ikke eller kun i mindre grad ruster 
dem til at arbejde med organiserede fanger som 
rockere og bandemedlemmer.

•  69 procent har stået i en situation med en 
rocker- eller bandemedlem, hvor de ikke følte, 
de havde de rette værktøjer til at løse situationen, 
som de gerne ville. 

•  35 procent har oplevet at blive truet af bande- 
eller rockermedlemmer.

•  83 procent mener, at den høje belægningsprocent 
betyder, at de ikke kan udføre deres arbejde 

 tilfredsstillende.

Note: 92 ud af 180 betjente i de sjællandske arresthuse har besvaret 
spørgeskemaundersøgelsen.



Dobbeltbelæg: Arresthusene må ofte tage imod 
flere fanger, end der er plads til. Løsningen kan 
være en ekstra madras på gulvet.
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sikkerhedschefen understreger dog, at antallet af vold og trusler 
mod personalet i arresthusene er faldet voldsomt det seneste år. 
Alligevel svarer hver tredje af arresthusbetjentene ja til, at de er 
blevet truet af bandemedlemmer.

og Henning mørck peger på, at det ikke er vold og trusler, som er 
det værste. det er derimod den konstante magtkamp: ”problemet 
kan være svært at se, for vi bliver ikke slået ned på stribe. Vi kan 
bare se, at vi går ned psykisk, og jeg siger, det er rockerne, der er 
med til at skabe et andet psykisk arbejdsmiljø,” siger han.

”nogle orker at tage diskussionen igen og igen, og det er dem, der 
brænder ud. mange vælger at glide af i stedet. rockerne går kun 
lige til stregen. men du bliver hele tiden udfordret på din autoritet. 
Alt er til diskussion. det er det pres, der hele tiden ligger på os,” 
siger Henning mørck. 

CelleRne Fyldt til bRistePUnktet
samtidig med at flere og flere af fangerne i de sjællandske arrest-
huse er rockere og bandemedlemmer, stiger antallet af indsatte 
– uden at antallet af ansatte følger med.

”Vi har ikke bestilt andet end at spare i de sidste ti år. Vi har fået 
700 flere fanger ind, men kun få ekstra betjente. Vi har den ringeste 
normering siden Anden Verdenskrig,” siger Kim Østerbye.  

I fagbladets rundspørge svarer 8 ud af 10 af arresthusbetjentene 
på sjælland, at de føler, at den høje belægningsprocent betyder, 
at de ikke kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. det svar kan 
michael gjørup godt forstå. 

”med så voldsomt et belægningspres vil man ikke kunne løse de 
opgaver, der er, 100 procent tilfredsstillende. Inden for de rammer 
og muligheder der er, gør de, hvad de kan. Jeg kan ikke sige andet, 
end at det er beklageligt. men vi har ikke flere midler,” siger han. 

ARResthUsene hAR oveRlevet siG selv
I arresthusene sker det ofte, at man må tage imod flere fanger, 
end der er plads til. det gælder også i Arresthuset i næstved. 
så smider personalet en madras ind i en af cellerne. de er 11 
kvadratmeter. eller inddrager det lille og gennemrøgede besøgs-
lokale. Hver kvadratmeter i de to smalle fængselsgange er i for-
vejen fuldt udnyttet med celler, motionsrum, skolestue, bibliotek 
og køkken. dagligt lukkes fangerne ud i de to lagkageformede 
gårde, der ikke er mere end fem meter på det bredeste stykke. 
Hvide plastikstole står langs de skidengule vægge, der flere steder 
er slidt så meget ned, at grå beton stikker frem. en indsat har 
skrevet Ftp, ’fuck the police’, på væggen under det tykke jern-
gitter, der afskærer de indsatte fra himlen og friheden over dem. 
de gamle arresthuse er ikke længere egnede til det nye fangekli-
entel. det er både ansatte, Fængselsforbundet, eksperter og 
Kriminalforsorgen enige om. 

”Arresthusene er et levn fra fortiden. de er bittesmå med få 
pladser og ligger ude i provinsen midt på byens torv. derfor er 
de enormt utidssvarende i forhold til at passe på den kategori af 
fanger, som kræver en anden fysisk og mental sikkerhed,” siger 
Kim Østerbye. 

michael gjørup vil helst lukke de gamle arrester: ”Arresthusene 
har overlevet sig selv. Hvis det stod til mig, lukkede vi alle de 
små arresthuse og byggede nogle store regionsarresthuse, hvor vi 
kunne håndtere de indsatte og have mere personale. de små 
arresthuse hører til i det forrige århundrede,” siger han. 

højt belæG
den høje belægningsprocent i landets lukkede fængsler betyder, 
at de indsatte er nødt til at sidde længere tid i arresthusene end 
før. særligt rockere er det svært at finde lukkede pladser til. og 

de trange kår og ringe beskæftigelsesmuligheder i arresthusene 
forværrer arbejdsklimaet for fængselsbetjentene. det forklarer 
linda minke, der er sociolog og har skrevet ph.d.-afhandling om 
forholdene i de danske fængsler.

”Arresthusene er lagt an på, at indsatte skal være der i kort tid. 
Hvis betjentene skal håndtere indsatte, der sidder under så 
dårlige fysiske rammer igennem længere tid, og tager imod de 
indsattes frustrationer i dagligdagen, påvirker det selvfølgelig 
betjentene på længere sigt. det kan medføre et højere sygefravær, 
og at de bliver udbrændte.”

I Arresthuset i næstved sidder Henning mørck med en følelse af 
at være glemt. når han besøger sine kollegaer i sjællands andre 
arresthuse, kan han mærke, at de er trætte.

”Jeg synes, det er forkert, at man lader arresthusene bløde. At 
man lader rockerne fylde så meget. Hvis de skal afsone på rocker-
afdelinger, mener jeg, der også bør være særlige rockerafdelinger 
i arresthusene. Vi er gode til at håndtere dem, men det har en høj 
pris for personalet, der går sammen med dem. de bliver trætte og 
psykisk nedslidte.” 

det FAlske PizzAbUd

På vagtstuens overvågningskamera i Arresthuset i 

Frederikssund kunne arresthusbetjent Jens Lund Nielsen se 

pizzabuddet stå foran døren med en pose i hånden. Klokken 

var halv fem lørdag den 31. marts 2007, og de indsatte havde 

som så ofte før bestilt pizza. Men den lørdag nåede Jens 

Lund Nielsen aldrig at tage imod pizzaerne. 

Som altid var der to betjente på vagt. Det er der altid i de 

små arresthuse. Kollegaen var ved at gøre betjentenes 

aftensmad klar, da Jens Lund Nielsen gik ud for at hente 

pizzaerne. Ubevæbnet, som landets fængselsbetjente 

til daglig er. Mens han åbnede for arresthusets indgang, 

sparkede manden på den anden side døren op i hovedet på 

ham. Fængselsbetjenten væltede baglæns og slog hovedet 

ned i arrestens terrazzogulv. Alt blev mørkt. De få sekunders 

bevidstløshed var nok til, at den indtrængende mand kunne 

plante en fod på brystet af Jens Lund Nielsen. Omtumlet 

greb han per refleks mandens ben og råbte, hvad fanden 

han havde gang i. Han strammede sit greb og skulle til at 

vælte manden, da kollegaens råb stoppede ham. ”Slip ham, 

Jens. Slip ham.” Først forstod Jens Lund Nielsen ikke, hvorfor 

han skulle slippe manden. Men så løftede han blikket og så 

op. Lige ind i løbet på en pistol. 

Manden, som Jens Lund Nielsen troede var pizzabud, viste 

sig at være en østeuropæisk tidligere lejesoldat. Og pizza-

leveringen var en befrielsesaktion komplet med partisan-

søm spredt ud foran den nærmeste politistation. Overfaldet 

tog hårdt på Jens Lund Nielsen. Han røg ned i et sort hul og 

fik konstateret posttraumatisk stress. I tiden efter kunne 

han ikke holde ud at handle ind. Han blev bange for dem, 

der stod bag ham i køen, og for støjen omkring ham. 

bAndeproblemer
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ArbeJdsmIlJØ

Klimaet er dårligt. ledelsen lytter ikke. medarbejderne er demo-
tiverede. det er den korte udlægning af de samarbejdsproblemer, 
som i øjeblikket præger politigårdens Fængsel. 

Ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant, david Jensen, 
begyndte problemerne, da ledelsen i fængslet blev udskiftet.

”det er min opfattelse, at den nye ledelse skulle ind og rydde op 
og fjerne kritiske medarbejdere. det betød blandt andet, at vores 
tillidsrepræsentantsuppleant blev bedt om at flytte tjenestested, 
selvom han talte medlemmernes sag,” siger david Jensen.

den omtalte suppleant, mikkel Knudsen, synes, at ledelsen i 
fængslet generelt kommunikerer dårligt og burde satse mere på 
dialog med medarbejderne. Han mener, at der nærmest var tale 
om en klapjagt mod ham: ”ledelsen gik efter medarbejdere, som 

kritik af ledelsen 
på politigården
Samarbejdet fungerer ikke i sikkerheds-
fængslet i København, lyder kritikken fra 
flere medarbejdere. 
Af Søren Gregersen

åbnede munden. der blev ligefrem taget notater om min adfærd. 
For eksempel blev det skrevet ned, at jeg kun havde spist et 
stykke morgenbrød ved et møde, og at det var udtryk for dårligt 
samarbejdskultur.”

Fængslets arbejdsmiljørepræsentant, bob Hansen, er enig i, at 
der hersker en dårlig stemning i fængslet, og at medarbejderne 
savner opbakning fra ledelsen: ”der har været et dårligt miljø i 
over et år. som arbejdsmiljørepræsentant er det svært at holde 
sammen på parterne.”

Han peger på, at det dårlige samarbejde blandt andet skyldes, 
at personalet fornemmer, at ledelsen ønsker at ændre fængslets 
nuværende funktion. Fængslet har fungeret som Kriminalfor-
sorgens særlige sikkerhedsfængsel for stærke indsatte siden 
2004. truende og voldelige indsatte fra landets øvrige fængsler 
og arresthuse bliver overflyttet hertil. 

”der er pludselig sket mange ændringer. det virker som om, at 
vi skal ligne Vestre Fængsel i højere grad, og at sikkerhedsfunk-
tionen måske skal overflyttes til Vestre. når der ikke er klare 
meldinger fra ledelsen, giver det grobund for rygtedannelse,” 
siger bob Hansen.

Konsekvensen af det dårlige samarbejde er, at der er medarbejdere, 
som har søgt væk: ”det er desværre gode medarbejdere, som har 
været her siden 2004. og flere har overvejet at gøre det,” siger 
david Jensen.

diAloGMødeR
politigården er en del af Københavns Fængsler. Inspektør peter 
Vesterheden siger: ”Kommunikation og dialog kan altid blive 
bedre, herunder også ledelsens evne til at lytte. på den baggrund 
har vi i juni meldt ud, hvad vi gerne vil drøfte og udvikle. efter-
følgende er der afholdt dialogmøder, hvor alle medarbejdere har 
haft mulighed for at komme til orde, og i det kommende halve 
år er der fastlagt et konsulentstøttet forløb for alle medarbej-
dere på politigården, hvor opgaver, samarbejde med mere nøje 
skal behandles.”

og der kommer til at ske ændringer: ”det er rigtigt, at der skal 
ske noget - blandt andet med baggrund i, at der i meget lang tid 
har været relativt få indsatte i målgruppen for politigården – de 
voldelige og truende negativt stærkt styrende – og dermed tilsvar-
ende flere ”uproblematiske” indsatte. når det så hertil er besluttet 
at oprette en tilsvarende afdeling i nyborg, må vi naturligvis læg-
ge op til ændringer af dagligdagen. Vores dialogmøder har vist, at 
det er medarbejderne også klar til,” siger peter Vesterheden.

men inspektøren understreger, at politigården ikke er på vej til 
lukning, og at fængslet fortsat er klar til at modtage voldelige og 
truende, som der er grundlag for at overføre: ”det er nemlig en 
opgave fængslets medarbejdere er rigtigt gode til at håndtere,” 
siger han.

Politigårdens Fængsel bruges som en særlig arrestafdeling for 
negativt stærke indsatte. I fængslet er der aldrig låst mere end 
to indsatte ude af gangen.
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At FInde 
FodFæste 
med 
FodlænKe
Fodlænkeordningen har været en stor 
succes – også for fængselsbetjentene i 
fodlænketeamet. En yderligere udvidelse 
af ordningen kan dog risikere at belaste 
det tillidsforhold, den bygger på. 
Af Andreas Graae

FAglIgHed

Klik. Fængselsbetjent Jacob poulsen lægger tangen fra sig og ser 
op på klienten: “så er du i afsoning. Fra nu af tæller uret ned.” 

det er første besøg på dagens rute. en ung mand dømt for vold 
skal afsone 40 dage i forældrenes hjem. der er en afslappet, 
næsten hyggelig, stemning, mens fodlænken bliver sat på. 
men tonen skifter hurtigt fra jovial til alvorlig.

Kollegaen rené skovgård ridser reglerne op: “du må kun gå 
udenfor i det aftalte tidsrum, hvor du er på arbejde. Kommer du 

mere end fem minutter for sent, går alarmen. Vi ser alvorligt på 
tidsoverskridelser, og hvis vi tager dig med alkohol eller euforiser-
ende stoffer i blodet, så er det direkte i fængsel.”
 
mens han forklarer videre om kravene, installerer Jacob poulsen 
overvågningsudstyret ovenpå. der er hverken tale om gps eller 
videoovervågning – kun en sender, der registrerer, om fodlænken 
befinder sig indenfor eller udenfor husets område. 

”Klientellet har ændret sig meget, siden ordningen blev indført i 
2005,” siger han. ”dengang var det et tilbud til spritbilister om at af-
sone i eget hjem og samtidig passe deres arbejde. dem har vi stadig 
– men efter udvidelsen i 2010, hvor alle ubetingede straffe på op til 
fem måneder kan afsones på bopælen, er gruppen blevet tungere.”

det har ifølge fængselsbetjenten skabt mere kontrol- og tilsynsarbejde, 
da der er flere personer nu end tidligere, som har svært ved at 
overholde de strenge krav til for eksempel punktlighed og afholdenhed.

”der er flere, der forlader deres hjem i utide, eller som testes posi-
tive for stoffer eller alkohol i vores kontrolprøver. det belaster det 
tillidsforhold, som fodlænkeordningen bygger på,” siger han.

Fængselsbetjent Jacob Poulsen (t.v.) og socialrådgiver René 
Skovgård er glade for at være en del af fodlænketeamet i Køben-
havn. Men de er bekymrede for, hvilke konsekvenser en eventuel 
udvidelse af ordningen vil have for en tilfredsstillende afsoning i 
hjemmet.

Fængselsbetjent Jacob Poulsen sætter 
fodlænke på sin klient. 
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FAglIgHed

svæR bAlAnCeGAnG
Jacob poulsen blev fængselsbetjent i 1999 og har arbejdet i 
fodlænketeamet i omkring et år. Han var ansat i statsfængslet 
i Vridsløselille indtil 2002, og siden i Institutionen ellebæk. nu 
bruger han sin faglighed på en ny måde.

“det er en helt anden måde at være fængselsbetjent på. Her 
bliver man hurtigt meget involveret i personerne. Vi vader jo bare 
lige ind i deres stuer og taler med deres familier. der er ikke den 
distance, som i fængslerne, hvor cellerne og uniformerne skaber 
en fysisk grænse mellem dem og os,” siger han.

den store involvering gør, at personalet i fodlænketeamet kan 
blive ringet op døgnet rundt af afsonerne. Jacob poulsen husker 
en, som ringede julenat, fordi han ikke kunne klare at være 
hjemme med sin kone mere: ”Han var skredet, og sagde, at han 
ikke kunne holde hende kællingen ud længere. men jeg fik over-
talt ham til at skynde sig ned på den lokale politistation og melde 
sig selv – da en undvigelse giver 30 dage ekstra.”

Ifølge rene skovgård, der har arbejdet som socialrådgiver i 
fodlænketeamet siden 2009, handler det om at finde balancen 
mellem det bløde og det hårde: “som ordningen er nu, kan den 
godt blive lidt firkantet og restriktiv – men der kan også gå for 
meget socialpædagogik i den. man skal huske, at det trods alt er 
en fængselsstraf.”

tvæRFAGliGhed i FokUs
Fodlænketeamet består både af fængselsbetjente og socialråd-
givere samt administrativt personale. til daglig varetager man 
mere eller mindre de samme opgaver og forsøger så vidt muligt 
at bruge hinandens kompetencer – både de faglige og menne-
skelige.

derfor bruger betjentene i fodlænketeamet mere tid på sags-
behandling end deres kollegaer i fængslerne, forklarer Jacob 
poulsen: ”Vi har for eksempel en del kontorvagter, hvor vi ind-
taster, hvem der er kommet i afsoning, og laver egnetheds-
vurderinger af ansøgere. det er et stort ansvar. det er på bag-
grund af vores klare vurdering af, om vi synes vedkommende 
er egnet til fodlænke, direktoratet træffer sin afgørelse.” 

FAld i FodlænkeAnsøGeRe
Antallet af ansøgere til at afsone med fodlænke er faldet i Køben-
havn de seneste tre måneder. det bekymrer lederen af Afdeling 
for samfundstjeneste/Intensiv overvågning KbH, lene skov, som 
også er leder for fodlænketeamet.

“Jeg kender ikke årsagen, men det kunne skyldes, at det er ryg-
tedes, hvor hård denne afsoningsform egentlig er. For eksempel 
når det er dejligt sommervejr uden for, og man er lukket inde i en 
mørk lejlighed. det er man jo slet ikke på samme måde i de åbne 
fængsler, hvor man frit kan gå ud.”

fagligHed 
i Fokus

en anden årsag til faldet i ansøgerantallet kan ifølge lederen 
være frygten for at blive fyret. Ved at afsone med fodlænke får 
arbejdspladsen nemlig besked om dommen, da der er krav om 
en kontaktperson på arbejdet. 

“mange personer med korte domme vælger derfor at afsone 
straffen i fængsel i deres sommerferie i stedet, så arbejdsgiveren 
intet får at vide,” siger lene skov.

Udvidelse vil Give FleRe UdFoRdRinGeR 
Hun mener, at en yderligere udvidelse af ordningen kan blive en 
stor udfordring – især da det vil betyde flere tungere afsonere.

“Hvis ordningen skal udvides, bliver man simpelthen nødt til at 
lempe på nogle af de restriktive krav. som det er nu, ryger man 
for eksempel i fængsel for at tage en øl på arbejdet – og man er 
forhindret i at hente børn og gå til forældremøder.”

reglerne for afsoning i fodlænke er altså væsentlig strengere 
og mere firkantede, end de er i fængslerne – hvilket måske kan 
skyldes, at det er en relativt ny ordning. 

“man har nok været bange for at krænke ofrenes retsfølelse. 
men for mange er det en slags ‘straf i straffen’ konstant at skulle 
hænge i en klokkestreng for at leve op til strenge krav til punkt-
lighed – for eksempel, hvis man sidder i en trafikprop på vej hjem 
fra arbejde,” siger lene skov

beGRæns Udvidelse til UdslUsninG oG vARetæGt
Jacob poulsen mener på linje med sin leder, at en udvidelse af 
ordningen til at gælde personer med endnu længere straffe vil 
få negative konsekvenser. 

“det vil blive endnu sværere at få dem til at overholde de krav, 
der er forudsætningen for at kunne afsone med fodlænke. 
Allerede nu er der mange, der er ved at gå i spåner over at være 
underlagt de meget rigide rammer så længe – og man skal huske, 
at det også kan være hårdt for familien med så lang en afsoning i 
hjemmet.”

Hvis ordningen skal udvides, hælder han derfor mere til at udvide 
den til i højere grad at gælde udslusning eller varetægtsfængslede. 

“det er den løsning, hvor chancen for at afsoningen forløber til-
fredsstilende, ville være størst. og dermed ville det også være det 
nemmeste for os,” siger han.



FænGselsbetjent RebeCCA MAGnUssen oM At 
væRe AnsAt i FodlænketeAMet:

”Jeg har været syv år i statsfængslet møgelkær og 
et halvt år i Institutionen ellebæk – men det her er 
noget helt andet. Her møder vi klienterne på deres 
egen banehalvdel. Vi kommer mere ind på livet af 
dem, fordi vi kommer ud og ser, hvordan de fungerer i 
hjemmet. det giver selvfølgelig også nogle udfordring-
er, da meget kommunikation foregår over telefonen. 
Især for dem, der ikke taler så godt dansk.

det vil altid være et andet forhold, man har til dem, 
når man ikke bærer uniform. det giver en lethed og 
en humor, som gør, at de sænker paraderne og måske 
glemmer, at de bliver kontrolleret. det er et kæmpe 
plus.

som fængselsbetjente har vi en helt særlig faglighed, 
erfaring og intuition i forhold til de personer, der 
afsoner. Vi har set så mange påvirkede, at vi kan 
fornemme det på dem, når de har taget stoffer – eller 
vi kan høre det i telefonen. og så kender vi klientsys-
temet rigtig godt. så vi supplerer de andre faggrupper 
i teamet på en god måde.”



22  FængselsForbundet september nr. 9 2012

Har vi sat fagligheden over styr? Jeg ville 
ønske, at jeg entydigt kunne svare nej, 
selvfølgelig har vi ikke det. men desværre 
oplever jeg i hverdagen flere og flere 
eksempler, som tyder på, at vi ikke 
holder fanen lige højt hævet alle steder.

Hvad lægger jeg så i god faglighed? en fag-
lig, dygtig og professionel fængselsbetjent 
er en, der uden at tænke videre over det 
leverer et stykke arbejde, som bærer præg 
af Kriminalforsorgens værdier – altså kun-
sten at balancere mellem det hårde og det 
bløde – og de otte medarbejderkrav. denne 
udlægning af god faglighed er ikke nødven-
digvis den eneste eller mest rigtige, men 
det er min vurdering og holdning. 

Jeg har på fornemmelsen, at der i daglig-
dagen er sket et skred i måden, hvorpå vi 
håndterer de basale opgaver som betjente. 
om det skred er sket, fordi klienten er 
blevet en anden – mere besværlig, mere 
voldelig – eller det skyldes manglende 
fokus mellem ledelse og medarbejdere på 
hverdagens procedurer, må være usagt.
Konsekvensen kan dog være bekymrende. 
Vi ser for eksempel flere fund af stoffer, 
især anabolske steroider i stort tal. stadig 

debat
Debatindlæg (max 750 ord) sendes til 
redaktion@faengselsforbundet.dk senest 
den 14. i hver måned. 

fangerne må 
ikke overtage 
magten 

Af Kim Østerbye

flere fund af mobiltelefoner og andre 
spændende ting, som burde være opdaget 
tidligere. ligeså alvorligt ser vi også en 
stigning i sygefraværet. og vi ser desværre 
også flere sager, hvor fangerne får lov 
til at opføre sig på en måde, der både er 
intimiderende og direkte skadelig for vores 
faglighed. det skaber utryghed. I dagligdag-
en ser vi betjente, der – af frygt eller andre 
årsager – ser gennem fingre med de regler, 
der både skal beskytte de ansatte, sikre ro 
og orden over for befolkningen og beskytte 
fangerne.

Hvorfor er det nu så vigtigt med den fag-
lighed? Hele den måde vi driver kriminal-
forsorg på, og de tanker der ligger bagved, 
er jo netop drevet af, at vi er ude blandt 
fangerne hele tiden og ved, hvad der foregår. 
det sikrer tryghed i afsoningen og mindre 
kriminalitet. Altså det der populært kaldes 
dobbeltrollen for os. det gælder i alle aspekt- 
er af vores kontakt med fangerne. selv-
følgelig ikke helt så naivt som i 1980’erne 
og 90’erne, hvor kloge hoveder troede, at 
jobbet kunne fordeles med et procenttal på 
vores forskellige roller. det må selvfølgelig 
altid komme an på den konkrete situation, 
hvor meget den enkelte rolle fylder.

når jeg lidt provokerende skriver, at fag-
ligheden er under pres, eller ikke bliver 
sat på dagsorden i tilstrækkelig grad, er 
det fordi, at fagligheden er grundlaget for 
den måde, vi løser opgaverne på. Hvis vi 
ikke holder fanen højt og løser opgaverne 
– for eksempel at alle fanger visiteres, at 
indsmugling er noget, alle tager alvorligt, og 
at det daglige regelsæt holdes i hævd – så 
taber vi kampen om magten på fængsels-
gangene. Fangerne vil, som vi kender det 
fra amerikanske fængsler, overtage magten 
i fængslerne. det vil både sætte vores 
sikkerhed og resocialisering over styr.

Vi skal selv i dagligdagen være med til at 
sikre fagligheden. uddannelse alene gør det 
ikke. Vi skal sørge for, at reglerne overholdes, 
at der er opbakning til beslutninger, og vi 
skal turde drøfte dagligdagen med kolle-
gaerne uden at blive ildeset af den grund.
lad os arbejde på at holde den profession-
elle fane højt – ingen andre gør det for os.
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debAt

det fremgår af seneste udgave af Fængsels-
funktionæren, at konsulentfirmaet deloitte 
foreslår, at man afskediger medarbejdere 
med mange sygedage. det er et fuldstændig 
vanvittigt forslag. det er helt klart bedre at 
forebygge og finde grunden til sygedagene 
og løse problemerne ud fra det.

For halvandet år siden ønskede jeg og fik 
af egen læge anbefalet en jobrokering, da 
jeg havde det fysisk og psykisk dårligt som 
følge af stress og enearbejde. Forbundet 
havde op til flere gange inden min ansæt-
telse påpeget enearbejdet som et problem 
over for ledelsen.

Jeg forklarede min leder situationen op 
til flere gange og vidste, at der var en mu-
lighed for rokering, da der var en kollega, som 
skulle udstationeres i et år. men desværre 
henkastede han mit problem. Jeg påpegede, 
at jeg i værste fald kunne risikere en 
sygemelding, hvis jeg ikke fik hjælp. Jeg var 
klar over, at min stilling var skyld i mine 
lidelser. en sygemelding var det sidste, jeg 
ønskede. rokeringen blev dog ikke tilgode-
set, og det endte med en deltidssygemeld-
ing fire måneder senere.

under de tre måneders sygemelding på 
deltid varetog jeg stadig de samme arbejds-
opgaver på den halve tid. dette var ikke 

vanvittigt 
forslag

Af fængselsbetjent Karina Fallesen, Arresthuset i Viborg

muligt, og jeg var nødsaget til at blive på 
jobbet ekstra timer. Jeg tog sagen i egen 
hånd og brugte min afspadsering og det 
meste af min ferie. Jeg fik et godt hvil og 
startede op på fuld tid igen.

efter nogle få måneder begyndte smerte 
og psykiske symptomer at vise sig igen. Jeg 
opsøgte min leder gentagne gange, men 
uden hjælp. Jeg søgte andre stillinger, men 
grundet min sygemelding havde jeg ikke 
held med dette. Jeg prøvede selv at finde 
rokeringsmuligheder inden for huset – 
men dette førte til udelukkelse og mob-
ning blandt nærmeste kollegaer, da nogle 
frygtede deres/min stilling. Jeg gik til min 
leder med dette, men blev belært om, at jeg 
skulle lade det gå ind af det ene øre og ud 
af det andet.

lidt over et år efter jeg spurgte om en 
rokering første gang, måtte jeg sygemelde 
mig igen.  Fra ledelsens side blev der blandt 
andet sagt: ”hvad er der nu galt,” ” jeg skal 
vide, hvornår du kommer igen, da din plads 
i institutionen fylder meget, og det ellers 
slider på mig,” ”måske du skulle overveje, 
om du overhovedet kan være på arbejds-
markedet.”  

under min sygemelding blev min stilling 
dækket af en kollega fra huset. mit 

sygefravær kunne være undgået, hvis min 
leder havde informeret mig og tilbudt en 
rokering. Jeg hørte intet.

efter tre måneder hjemme kom jeg frem til, 
at den eneste løsning, ud over at forblive 
sygemeldt, var at søge om tjenestefri. det 
var ikke det, jeg havde håbet på, da jeg 
brænder for mit job, og kun vil folk det 
bedste.  

det eneste svar jeg fik fra min leder, da 
jeg fortalte, at jeg ville søge tjenestefri, 
var: ”det er nok også det eneste rigtige 
at gøre, da der bliver fokuseret meget på 
sygefravær.”

de tre tidligere kollegaer i min stilling har 
ikke været i stillingen i mere end to år. 

hUsk:

teMAdAGe oM sU
OAO inviterer alle SU-medlemmer til temadagen ”Grib indflydelsen i SU.” Dagen er gratis og holdes fra kl. 9.30 til 15.00. 
København: den 5.11. Aalborg: den 7. 11. Vejle: den 8.11. Der er 50 pladser på hver temadag. 
Tilmeld dig hos: Pia Hendrichsen: ph@oao.dk. 



Kunderne anbefaler 
Tjenestemændenes 
Forsikring
For tredje år i træk scorer tjenestemændenes Forsikring højt i 
en tilfredshedsundersøgelse. otte ud af ti kunder vil anbefale 
tjenestemændenes Forsikring til deres familie og kolleger: ”Vi 
er glade for endnu engang at ligge højest i tilfredshedsunder-
søgelsen. det er nu engang tilfredse kunder, vi lever af,” siger 
direktør Jesper Joensen.

undersøgelsen gennemføres årligt for tryg blandt et repræsen-

tativt udsnit af befolkningen med det formål at måle danskernes 

tilfredshed med deres forsikringsselskab.

der er dog en smule malurt i bægeret: I forhold til skadebehand-

lingen og erstatning er tilfredsheden med tjenestemændenes 

Forsikring faldet lidt. Ifølge forsikringsselskabet skyldes det de 

store skader efter skybruddet sidste sommer. tilfredsheden hører 

dog fortsat til blandt de højeste i branchen.


