hvordan får jeg hjælp fra
fængselsforbundet?

VI HAR FLYTTET RUNDT
PÅ SKRIVEBORDENE

ALLE SAGER BEGYNDER HOS
DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

Fængselsforbundet har fået en ny organisation. Det blev
besluttet på kongressen i foråret 2015. I denne pjece
kan du læse, hvordan opgaverne er fordelt fremover,
og hvem du skal henvende dig til, hvis du har brug for
hjælp.

Selvom vi har ændret organisationen, er det stadig
vores lokale tillidsrepræsentanter, der er omdrejningspunktet for de sager, som vi hjælper vores medlemmer
med.

Målet med den nye organisation er:
1) At sikre medlemmerne størst mulig indflydelse over
for ledelsen efter Kriminalforsorgens reorganisering.
2) At forbedre vores service til medlemmerne. Med
organisationen etablerer vi et ensartet serviceniveau,
så alle medlemmer kan forvente den samme faglige
hjælp fra forbundet.
Fremover kommer alle medlemmer til at betale det
samme i kontingent. Det nye enhedskontingent træder
i kraft 2016 og dækker forbundets arbejde både lokalt,
regionalt og centralt.
SÅDAN SER DEN NYE ORGANISATION UD

LOKALT har vi tillidsrepræsentanter i alle institutioner, som varetager dine interesser over for
ledelsen. Det er dem, du skal henvende dig til, når
du har en problemstilling, som skal tages op*.

REGIONALT har vi områdetillidsrepræsentanter,
som dækker Kriminalforsorgens fire nye områder.
I Hovedstaden: Erik Holmestad Larsen. På Sjælland:
Henning Mørck. I Syddanmark: Mette Nielsen. Og i
Midt- og Nordjylland: Brian Hedensted.

CENTRALT ligger forbundskontoret i København.
Forbundsledelsen består af formanden og fem
forbundssekretærer. Forbundsledelsen støttes af et
forretningsudvalg og hovedbestyrelsen, som sikrer
den løbende koordinering på tværs af forbundet.
* Hvis du er ansat i en løngruppe 5-7 stilling, skal du henvende dig direkte til forbundets lederafdeling. Det vil sige
afdelingsformand Peder Jørgensen eller forbundssekretær
Bente Benderska.

Uanset om det drejer sig om arbejdsskader, tjenestetid,
løn, afsked, disciplinærsager, ferie, barsel eller pension,
skal du ringe til din tillidsrepræsentant først.
Han eller hun hjælper dig videre og holder kontakten
under hele forløbet, også selvom områdetillidsrepræsentanten eller forbundskontoret drages ind i sagen.
SÅDAN ER OPGAVERNE FORDELT

LOKALT Alle medlemssager begynder hos den
lokale tillidsrepræsentant. Bliver du for eksempel
ramt af en arbejdsskade, er din tillidsrepræsentant
kontaktperson, bisidder ved formelle samtaler og
så videre. Tillidsrepræsentanten varetager også
dine og dine kollegaers interesser over for den
lokale ledelse, sikrer at overenskomsten overholdes
og tager sig af lokale forhandlinger.

REGIONALT Områdetillidsrepræsentanten tager
sig af den egentlige sagsbehandling af de fleste
medlemssager. Det sikrer, at din sag bliver håndteret
af en specialist på området. Områdetillidsrepræsentanten tager sig også af forhandlingerne på
områdeniveau og varetager dine interesser over for
områdeledelsen. Desuden er områdetillidsrepræsentanten bindeled mellem forbundskontoret og de
lokale tillidsrepræsentanter.

CENTRALT Forbundskontoret i Valby varetager dine
overordnede interesser i forhold til løn, arbejdsmiljø,
uddannelse og arbejdsvilkår. Forbundsledelsen
håndterer også komplekse medlemssager,
forhandler overenskomst, står for forbundets
medieindsats og påvirker beslutningstagerne i
Kriminalforsorgen og på Christiansborg.

INFORMATIONSMØDER
Fængselsforbundet holder en række informationsmøder rundt om
i landet i begyndelsen af 2016, hvor vi fortæller om forbundets nye
organisation.
Både vores lokale tillidsrepræsentanter, de nye områdetillidsrepræsentanter og repræsentanter fra forbundskontoret er klar
til at svare på spørgsmål.
ØSTJYLLAND: 6. januar, Statsfængslet Østjylland, personalehuset, kl. 16:30
MIDTSJÆLLAND: 7. januar, Hotel Scandic i Ringsted, kl. 16:00
MIDTJYLLAND: 11. januar, Danhotel i Herning, kl. 16:30
NORDJYLLAND: 12. januar, Skydepavillonen i Aalborg, kl. 16:30
VESTEGNEN: 14. januar, Anstalten ved Herstedvester,
personalehuset, kl. 16:00
FYN: 18. januar, Statsfængslet i Nyborg, personalehuset, kl. 17:00
TREKANTSOMRÅDET: 19. januar, Områdekontoret i Kolding,
kantinen, kl. 17:00
NORDSJÆLLAND: 21. januar, Statsfængslet ved Horserød,
personalehuset, kl. 14:00
FYN II: 25. januar, Statsfængslet i Nyborg, kl. 17:00
SYDJYLLAND: 26. januar, Sønder Omme Kro, kl. 17:00
KØBENHAVN: 28. januar, Københavns Fængsler, mødelokale A,
kl. 12:45-13:45 og 14:15-15.15
SØNDERJYLLAND: 1. februar, Agerskov Kro, kl. 17:00
SYDSJÆLLAND, LOLLAND OG FALSTER: 2. februar,
Den gamle Retsbygning i Næstved, kl. 10:00
ELLEBÆK OG SANDHOLM: 3. februar, Institutionen Ellebæks
mødelokale, kl. 19:15
VESTSJÆLLAND: 4. februar, Statsfængslet i Jyderup,
kantinen, kl. 15:30

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet arbejder for at forbedre arbejdsmiljø, løn,
uddannelse og arbejdsvilkår for vores medlemmer.


Vi hjælper det enkelte medlem



Vi påvirker beslutningstagerne



Vi værner om vores faglige fællesskab

