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Leder

Nu skal der ikke gå
for meget Kaptajn
Haddock i den

indhold

Landevejsrøvere, landkrabber, landsforrædere, lemmedaskere, lommetyve,
lejesvende, lumskebukse, lurendrejere,
lystmordere, lakajer, læderjakker, lydpottelus og løjsere. I skal alle i fængsel!
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Sådan lyder det næsten fra vores nye
justitsminister, når han oplister alle
de kriminelle, som han gerne vil bure
inde. Han har både været ude efter unge
ballademagere, syrienskrigere, voldtægtsforbrydere, religiøse ekstremister,
udenlandske kriminelle, rockere og bandemedlemmer.
Af Kim Østerbye, formand
for Fængselsforbundet

Det er på sin vis godt nok, at der går lidt
Kaptajn Haddock i den fra Søren Pinds
side, når man tænker på de mange tomme celler, vi har i øjeblikket.
Alligevel bekymrer det mig, at han
ensidigt taler om strafskærpelser. Straf
knækker jo ikke kriminalitetskurven alene.
Alle de her forbrydere, som ministeren
gerne vil bure inde, skulle jo gerne komme
ud som bedre mennesker på den anden
side.
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Hvis vi vil have færre lovbrydere, kræver
det mere forebyggelse og resocialisering.
Det hører vi ikke meget om i ministerens
brandtale.

Jeg håber, det skyldes, at han har travlt
med at markere sig som den nye sherif
i byen og derfor ikke har haft tid til det
bløde og kedelige.
Men det kedelige er vigtigt. Og det behøver
ikke at være et enten-eller. Der er plads
til både straf og resocialisering.
Hvis den resocialiserende indsats skal
styrkes, kræver det blandt andet bedre
tilbud til de indsatte. Mere vægt på
personalets faglige udvikling. Bedre
personaledækning. Større indsats for
arbejdsmiljøet. Bedre fysiske forhold og
bedre håndtering af hårde indsatte.
Tag for eksempel volden mod personalet,
som er steget tre år i træk. Der er noget
galt, når det år for år bliver farligere at
gå på arbejde. Det vidner om, at der er
noget helt grundlæggende, som ikke
fungerer i verdens bedste kriminalforsorg.
Så kære Søren Pind, kig nu også indad –
på livet bag murene – når du tilrettelægger din politik. Der er masser at tage fat
på. For det handler jo ikke om at spærre
flest muligt inde. Det handler om at sikre,
at så få danskere som muligt bliver udsat
for forbrydelser.
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NY REGERING

Hvad vil
sheriffen?
Der er lagt op til en ’historisk hård linje’ i den
nye regerings retspolitik. De tomme fængselsceller
skal fyldes op, lyder det. Men hvordan med de
resocialiserende og forebyggende indsatser?
Af Andreas Graae

Der er kommet ny sherif i byen. Det var Søren Pinds (V)
egne ord, da han efter folketingsvalget tiltrådte som ny
justitsminister. Disse ord er siden blevet fulgt op af kontante
udmeldinger om hårdere straffe særligt rettet mod unge,
der begår grov vold.
”Jeg kommer til at stå for en historisk hård linje. Så er det
sagt, og advarslen givet. Der er rigelig plads i fængslerne for
tiden,” siger ministeren.
Søren Pind sigter til, at hver tiende celle i dag står tom. I
august i år var der 800 færre indsatte i de danske fængsler
end i samme måned to år tidligere. Men justitsministeren
afviser at lukke fængselspladser. I stedet lægger han op til
længere straffe.
”Regeringen kommer til at føre en mere kontant politik i
forhold til grov vold og voldtægt, syrienskrigere og overfald
på offentlige tjenestemænd i funktion,” siger Søren Pind for
eksempel i et interview til TV-Avisen.
Det fremgår da også af regeringsgrundlaget, at Venstre
vil sætte ind med hårdere straffe mod rocker- og bandekriminalitet, at man vil styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet, sætte ind mod radikalisering og føre en
hårdere kurs over for udenlandske kriminelle.
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er glad for
regeringens fokus på retsområdet, men han er bekymret
for, at stramningerne vil skygge for den resocialiserende
indsats i fængslerne.
”Jeg håber meget, at der er tale om et både-og frem for et
enten-eller. At der både bliver plads til straf og resocialisering
– og ikke udelukkende til hårdere straffe. Det er vigtigt at
huske på, at alle de her forbrydere, som nu skal ind og bure
den, også gerne skulle komme ud som bedre mennesker,”
siger Kim Østerbye.
Vold mod tjenestemænd
Til gengæld er formanden entydigt begejstret for ministerens
udmelding om en hårdere kurs mod vold mod tjenestemænd. I årevis har Fængselsforbundet råbt op om, at der
ikke er konsekvenser nok for indsatte, der begår vold mod
fængselsbetjente – både i og uden for tjenesten.
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”Det er særdeles tilfredsstillende at høre, at ministeren
agter at tage volden mod fængselsbetjente alvorligt. Det
kan forhåbentlig forbedre arbejdsmiljøet på landets
farligste arbejdspladser,” siger Kim Østerbye.
Vil rette op på retsopfattelsen
Ifølge Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, er
regeringens overordnede hensigt dog at rette op på en
retspolitik, som angiveligt er helt ude af trit med befolkningens retsopfattelse.
”Der har været megen diskussion om minimumsstraf,
normalstraf, straframmer med videre. Jeg bemærker
alene, at de straffe der idømmes eksempelvis for grov
vold, slet ikke synes i overensstemmelse med befolkningens
retsopfattelse. Det kommer vi til at rette op på,” siger han.
Særligt ungdomskriminaliteten har regeringens skærpede
opmærksomhed. Allerede inden folketingsvalget i juni
bebudede de borgerlige partier, at de ville arbejde for at
sænke den kriminelle lavalder, så børn ned til 12 år kunne
stilles for en ungdomsdomstol.
Hvordan en sådan domstol konkret skal fungere, er dog stadig
uvist. Men sikkert er det ifølge Preben Bang Henriksen, at
regeringen vil arbejde for mere konsekvens mod de unge
kriminelle.
”Regeringen vil sætte et arbejde i gang for at finde en model
for håndteringen af unges kriminalitet, der sikrer en mærkbar
konsekvens, når unge begår kriminalitet. Og her er det vigtigt, at en del af det arbejde udmunder i bedre muligheder for
at håndtere kriminalitet begået af unge under 15 år. Hvordan
systemet helt præcist skal indrettes – organisering og så
videre – det afventer arbejdet. Men regeringen kommer
til at stå for en mere konsekvent indsats mod ungdomskriminalitet,” siger retsordføreren.
Børn i fodlænke
Justitsministeren har imidlertid meldt ud, at det aldrig
bliver regeringens politik, at børn under 15 år skal i fængsel.
Til gengæld har han genoplivet en gammel idé om, at kriminelle
unge under 15 år kunne overvåges via elektronisk fodlænke
eller et gps-armbånd.

Denne idé tolker Socialdemokraternes retsordfører, Trine
Bramsen, som en opblødning af det oprindelige forslag
om at sænke den kriminelle lavalder.
”Jeg håber, at det ministeren er ude i her, er en gang rygcrawl. At regeringen begynder at trække i land og bløde
op,” siger hun og understreger, at hun er enig i, at der skal
være konsekvenser, når unge begår kriminalitet, men at
det ikke er den rigtige løsning at stille dem for en dommer.
S: Hårdere straf er symbolpolitik
Trine Bramsen savner i det hele taget fokus på det forebyggende og resocialiserende arbejde i regeringens udmeldinger. Hun mener, at Søren Pind fokuserer for ensidigt
på straf og retfærdighed frem for tryghed for borgerne.
”Jeg vil slet ikke afvise, at man skal skærpe straffene for
nogle lovovertrædelser. Men straf er ikke målet i sig selv.
Målet er, at de indsatte kommer ud som bedre mennesker
og ikke begår kriminalitet igen. Det må være den ultimative
tryghed for danskerne. Det handler ikke alene om, hvor
lang tid vi kan bure folk inde – men om hvad der så rent
faktisk sker i fængslet, og hvordan vi får dem afkriminaliseret.
Det er som om, straf fylder alt. Den slags symbolpolitik
synes jeg ikke, man kommer ret langt med.”
Resocialisering til revision
I flerårsaftalen om Kriminalforsorgens økonomi, som løber
frem til 2016, fylder resocialisering en stor del. Det er dog
ikke sikkert, at de initiativer, som den tidligere regering
satte i søen, får lov at fortsætte. Særlig de tilbud som gives
til de mest forhærdede kriminelle, skal ifølge Venstres
retsordfører op til overvejelse.
”Det er klart min forventning, at vi kommer til at kaste
et kritisk blik på resocialiseringsindsatsen. Der er hele
spørgsmålet om den såkaldte udvisningslære for de
udvisningsdømte – og så har det også længe været et
ønske fra vores side at have en mere realistisk tilgang til,
om resocialisering over for forhærdede kriminelle nytter,
fordi de mangler motivation. Derfor vil vi på et tidspunkt
gentænke indsatsen,” siger Preben Bang Henriksen.

hash

hashtåger kan
koste kørekort
og job
Passiv hashrygning under tjenesten kan i værste fald
koste kørekort og job. En retskemiker bekræfter risikoen.
Af Andreas Graae

Mange fængselsbetjente kender nok følelsen: Man låser
en celle op, en tyk tåge af røg møder én, og man mærker
hashdunsten i næseborene.
Det er i hvert fald virkeligheden for fængselsbetjent Christian
Jensen, der er arbejdsmiljørepræsentant i Arresthuset i
Odense: ”Måske er jeg mere følsom end andre, men jeg kan
sådan set godt mærke, at jeg engang imellem bliver tung i
hovedet, når jeg står i et røgfyldt lokale, der lugter af hash.
Det er lidt ligesom, hvis man har været til en rockkoncert,
og der er blevet røget lige i nærheden. Man kan godt blive
lidt dizzy,” siger han.
Og det er ifølge fængselsbetjenten nærmest umuligt at
undgå, når man arbejder i et arresthus eller et fængsel.
En del af jobbet indebærer nemlig at skulle undersøge
fangernes celler på mistanke om, at der bliver røget hash.
”Men ofte har de jo røget det, når vi kommer ind. Så er der
kun tågerne tilbage – men vi finder ikke noget. Det gør det
svært for os at dokumentere, at vi har været udsat for passiv
hashrygning. For man laver sjældent en notits, hvis man
ikke finder noget,” siger han.
Christian Jensen frygter derfor, at den passive hashrygning
i arbejdsregi rent faktisk kan spores i en blodprøve, hvis de
efterfølgende bliver stoppet af politiet under bilkørsel.
I maj måned faldt der blandt andet dom i Vestre Landsret,
hvor en person blev dømt for bilkørsel med hash i blodet
– til trods for at blodprøven ifølge mandens eget udsagn
udelukkende skyldtes passiv rygning.
”Jeg kan godt blive bekymret for, hvor meget der skal til, før
det kan måles i politiets prøver. Det kan jo koste kørekortet
– og i sidste ende jobbet. Når vi engang imellem ender i en
konflikt på en celle, hvor der lige er blevet røget hash, kan
vi risikere at opholde os i længere tid i røgen,” siger han.
THC kan godt måles efter passiv rygning
Som arbejdsmiljørepræsentant ligger denne usikkerhed
ham meget på sinde. Han tog derfor både kontakt til en
retskemiker og til politiet for at få svar.
Retskemikeren, Martin Worm-Leonhard fra Syddansk
Universitet, oplyser, at politiets bagatelgrænse for blodprøver ligger på 1 mikrogram THC, der er det aktive
stof i marihuana.
Han kan også bekræfte, at der ifølge hans forskning er
eksempler på voksne personer, som – efter at have været
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udsat for passiv hashrygning – har fået målt THC-niveauer på op til syv mikrogram i blodprøver. Og helt op til 39
mikrogram i urinprøver. Med andre ord et godt stykke over
politiets bagatelgrænse på 1 mikrogram – som er en milliondel af et gram THC i en liter blod.
Politiet melder om stor usikkerhed
I Politiforbundet bekræfter forbundssekretær Flemming
Olsen problemstillingen: ”Den usikkerhed der er ved ophold
i røgfyldte lokaler, altså den tid man skal opholde sig der,
før der er sket nok påvirkning, er en svær størrelse. Vi har
ikke kunnet få præcise svar på den maksimale opholdstid i
nævnte lokaliteter. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at
opstille faste parametre for, hvornår man ikke længere må
køre bil.”
Han tilføjer: ”Der findes med andre ord ikke et actioncard,
der præcist beskriver, hvorledes man skal forholde sig
under og efter ophold i røgfyldte lokaler, men en henvisning
til et opmærksomhedspunkt.”
Misbrugsekspert: maner til besindighed
Selvom det altså er et område, som tilsyneladende er
forbundet med stor usikkerhed, maner misbrugsekspert
Henrik Rindom til besindighed.
”Umiddelbart mener jeg, at det vil være meget usandsynligt,
at fængselsbetjente kan blive så påvirket af at opholde sig
kortere tid i et lokale, hvor der er røget hash,” siger han.
Han finder dog problemstillingen interessant og kunne godt
tænke sig at undersøge sagen nærmere: ”Jeg påtænker at
lave et forsøg med fire personer i en bil, hvor de tre ryger en
joint, mens den sidste ikke gør. Det kunne være spændende
at se, om der i givet fald ville kunne måles THC i den passive
rygers blod,” siger han.
HR-chef forstår bekymring
I Direktoratet for Kriminalforsorgen forstår HR-chef Marianne
Fæster Nielsen godt de ansattes bekymring. På samme tid
tvivler hun dog på, at risikoen for at blive påvirket ved passiv
rygning skulle være ret stor.
”Jeg anerkender fuldt ud, at man som fængselsbetjent kan
være bekymret – for det er jo en del af jobbet at gribe ind,
hvis man har fornemmelsen af, at der bliver taget ulovlige
stoffer. Når det så er sagt, så tror jeg, at risikoen for reelt
at blive påvirket er meget lille. For som jeg har forstået det,
kan THC kun spores i blodet, hvis man opholder sig ganske
længe i et rum med dårlig udluftning.”
Hun opfordrer imidlertid medarbejdere, der føler sig udsat
for passiv hashrygning til straks at gå til deres leder, så det
kan blive registreret og efterfølgende dokumenteret.
”Hvis man mener sig udsat, er det vigtigt, at man henvender
sig til sine kollegaer og til sin overordnede, så man sikrer
sig, at det bliver registreret. Og hvis man mener, at man
reelt har været udsat for en alvorlig påvirkning, bør man gå
til sin læge – og selvfølgelig ikke sætte sig direkte ud i sin
bil. På den måde følger der også et eget ansvar med – man
må bruge sin sunde fornuft,” siger HR-chefen.

D

er er personer,
som har fået
målt et THC-niveau
langt over politiets
bagatelgrænse efter
at have været udsat
for passiv rygning.

kort
kortnyt
nyt

LANGT FÆRRE BLIVER ISOLATIONSFÆNGSLET
FLERE MISTÆNKT FOR RADIKALISERING

Antallet af isolationsfængslinger er det laveste i mere end 13 år. I 2014
blev der kun gjort brug af isolationsfængsling 36 gange. Tidligere blev
isolationsfængsling typisk anvendt omkring 500 gange om året, fremgår
det af en redegørelse fra Rigsadvokaten.

Terrorangrebet i februar har øget opmærksomheden omkring
radikaliserede fanger. Fra midten af februar til 1. maj indgav
Kriminalforsorgen således indberetninger om 50 fanger med
mistanke om radikalisering til PET. Det er mere end de 37 fanger,
man tilsammen havde indberettet i de foregående to år, viser et
notat fra Justitsministeriet.

HALVÅRSSTATUS
”Vores udlånsrente er stadig 6 procent,”
lyder det fra Tjenestemændenes
Låneforening. Halvårsregnskabet viser
et overskud på 7,2 millioner kroner,
hvilket svarer til overskuddet i samme
periode året før. Egenkapitalen har nu
rundet en kvart milliard kroner. Låneforeningen bemærker, at hver tyvende
får afslag på lån. Årsagen er, at en del
ansøgere tidligere har fået bevilget lån
med bemærkning om, at lånet skal
nedbringes.

400.000 I BONUS

FØRSTE SPADESTIK
Så er byggeriet af det nye lukkede
fængsel på Grønland gået i gang.
Fængslet forventes klar i 2018.

MANGLER DU EN SUT?

larm

Vi sender gerne en ok-sut, hvis du har en lille – eller
kender en, som har.

Betina har været så sød at hænge et larmevarsel op i
sin opgang i København.

Fængselsforbundets medlemmer
optjente i årets første halvår 426.000
kroner i bonus via Forbrugsforeningen.
Det svarer til 555 kroner per medlemskort.

MANUAL: SÅDAN SLIPPER DU IND OG UD AF
ARRESTHUSET I RINGSTED
350 sider med fortrolige plantegninger og billeder af Arresthuset i Ringsted
var tilgængelige på nettet til fri afbenyttelse for flugthungrende indsatte.
Det afslørede Ekstra Bladet. De fortrolige papirer blev lagt på en filserver
af en underleverandør til arresthuset i forbindelse med en ombygning.
Det skete uden at beskytte indholdet, så alle og enhver havde adgang til
informationerne via nettet. (Nej, ovenstående tegning er ikke fra Ringsted,
men fra en kostald et sted i Danmark).

her er de nye RETSORDFØRERe
Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Trine Bramsen (S)
Josephine Fock (AL)
Preben Bang Henriksen (V)
Sofie Carsten Nielsen (R)
Søren Pape Poulsen (K)
Lisbeth Beck Poulsen (SF)
Pernille Skipper (EL)
Peter Skaarup (DF)
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70 PROCENT
Så meget er volden mod
fængselsbetjente steget på
tre år. I 2014 blev 555 betjente
udsat for vold og trusler. Tre
år tidligere var tallet 327.
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fotovogne
Hvis det står til Fængselsforbundet,
kan fængselsbetjente fremover aflaste
kollegaerne i politiet i fartkontrollen

Fængselsbetjente
i fotovogne?
Der tegner sig et politisk flertal bag Fængselsforbundets forslag om at lade fængselsbetjente
aflaste politiet med fotovogne og fangetransport.
Dansk Folkeparti mener ligefrem, at fængselsbetjentene også kan hjælpe med paskontrol.
Af Søren Gregersen

Mens politiet er overbelastet efter terrorangrebet i februar,
ser det anderledes ud i Kriminalforsorgen. Efter år med
overbelæg, er der tomme celler rundt om i landet.
Fængselsforbundet foreslår derfor, at fængselsbetjente
hjælper politiet med at bemande de 75 nyindkøbte fotovogne og håndtere fangetransporter, så politiet får bedre
tid til at løse andre politiopgaver.
Fotovognene bemandes i forvejen af kontorpersonale, så
det kræver altså ikke nødvendigvis en politibetjent for at
fotografere fartglade billister på landevejen. Samtidig er
fængselsbetjente tjenestemænd og vil kunne udlånes til
politiet for en periode, mens de fastholder deres ansættelse
i Kriminalforsorgen. Set fra Justitsministeriets stol, vil der
være tale om en nem administrativ løsning.
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, forestiller sig,
at fængselsbetjentene midlertidigt udlånes til politet, hvor
de kan assistere politiets personalegrupper.
”Vi savner stillinger i Kriminalforsorgen til gravide og nedslidte, som har brug for en periode væk fra de indsatte. Her
kan fotovognene være en mulighed,” siger han.

”

Fordelen er, at
vi aflaster vores
politi, så de kan bruge
kræfterne på at opklare kriminalitet
og være til stede på
gaderne,” siger Trine
Bramsen (S).

Transportafdeling
Transportforslaget har en anden karakter, eftersom det er
en opgave, som fængselsbetjente allerede løser i samarbejde
med politiet. Politiet transporterer som udgangspunkt varetægtsarrestanter, og Kriminalforsorgen tager sig af afsonere.
I København har Kriminalforsorgen dog hele transportopgaven. Det er denne model, som Fængselsforbundet
foreslår udbredt til hele landet.
”Det er ressourcekrævende, at to organisationer tager sig af
den samme opgave. Det giver derfor god mening at opbygge
en fælles transportafdeling for både varetægtsfængslede
og afsonere, som vi kender det fra København,” siger Kim
Østerbye.

Blandet modtagelse i politiet
Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, er positiv i forhold
til forslaget om at lade flere kørselsopgaver overgå fra politiet
til Kriminalforsorgen.
Til gengæld er han ikke glad for forslaget om at lade fængselsbetjente sidde i fotovognene. Claus Oxfeldt mener, det er en
politiopgave, som skal udføres af politiet. Han tvivler på, at
fængselsbetjente kan klare opgaven, hvis de skal håndtere
aggressive fartsyndere.
Hvis det endelig er andre, som skal overtage opgaven, er
det bedre, at det er politiets HK’ere end fængselsbetjente,
mener han.
Politisk flertal
Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen har
derimod fuld tillid til, at fængselsbetjente kan håndtere
fartsyndere og har derfor taget Fængselsforbundets forslag
til sig.
”Fordelen er, at vi aflaster vores politi, så de kan bruge
kræfterne på at opklare kriminalitet og være til stede på
gaderne,” siger hun til Ritzau.
Det er politisk næstformand i Dansk Folkeparti, Søren
Espersen, enig i. Han går endda videre og foreslår, at
fængselsbetjente også hjælper med paskontrol.
”De skal aflaste politiet så meget, som det er muligt. De
kan både hjælpe med paskontrol, med flytning af fanger
og med fartkontrol. Så kan politiet igen komme i gang
med at opklare indbrud.”
Også De Konservative og Liberal Alliance støtter op. Det
ser altså ud til, at der er et flertal bag Fængselsforbundets
forslag.
Vil skrotte fotovognene
Justitsminister Søren Pind (V) har dog endnu ikke meldt ud,
om han bakker op om ideen. Står det til hans ministerkollega i
Transportministeriet, Hans Christian Schmidt (V), bør fotovognene snarere sælges.
Hans Christian Schmidt mener, det er fjollet, at politiet
bruger kræfter på at passe fotovogne. Han så hellere end
model, hvor fotokontrollen foretages af stærekasser, som
man kender det fra Norge og Sverige.
Hans Christian Schmidt har derfor nedsat et udvalg, der
inden nytår skal finde ud af, om fotovognene kan skrottes.
I givet fald bliver der ikke brug for fængselsbetjentenes
hjælp.
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Falster

Nye normer
på Nordfalster
Nu bliver stillingerne til det kommende
fængsel på Nordfalster slået op. De nye
medarbejdere kan glæde sig til at få
mulighed for at skabe en helt ny kultur,
fortæller fængselschef Michael Gjørup.
Af Andreas Graae

P

lejer er død. I hvert fald for de medarbejdere, der i
slutningen af 2016 møder op til første arbejdsdag i
Statsfængslet på Nordfalster.

”De bliver pionerer. Opdagelsesrejsende, der skal finde nye
måder at gøre tingene på i de spritnye og uprøvede rammer,
som et topmoderne fængsel tilbyder,” siger fængselschef
Michael Gjørup.
Han har netop skiftet sin stol i direktoratets sikkerhedsenhed
ud med en tilsvarende i Koncern Anlæg, hvor han som
fungerende fængselschef varetager fængslets opstart
– herunder besættelse af de mange stillinger, som bliver
slået op i september.
Og i den proces er udviklingen af fængslets kultur særlig
vigtig: ”Det kan være alt fra måden at løse opgaverne på
til omgangsformen med kollegaerne, omgangen med de
indsatte og omgangen med omverdenen.”
Det betyder meget for fængselschefen, at de nye medarbejdere
ikke låser sig fast i gamle arbejdsgange og faste måder, som
man ’plejede’ at gøre tingene på.
Det betyder imidlertid langt fra, at man skal forkaste alle
de erfaringer, man har opbygget igennem sit arbejdsliv i
Kriminalforsorgen, understreger han.
”Jeg vil naturligvis gerne have de bedste erfaringer, som de
kommende kollegaer kan medbringe. Det er dem, der er
kimen til at få fængslet til at fungere. Alle institutioner har
hver deres kultur, hver deres måde at gøre tingene på. Men
når man starter et nyt sted, så er man med til at skabe en
ny kultur, der bliver en smeltedigel af ens egne erfaringer
og det, som ens nye kollegaer kommer med.”

kan leve hele deres liv inden for deres egen enhed. Det vil
både skabe mere tryghed for de indsatte og selvfølgelig bedre
arbejdsbetingelser for personalet,” siger fængselschefen.
Men selvom fængslet er nyt og fleksibelt, skal man dog
være forberedt på, at der løbende vil opstå små og store
udfordringer: ”Det er helt uundgåeligt, når man starter noget
nyt. Derfor kræver det, at de kommende medarbejdere kan
rumme denne uforudsigelighed. De skal kunne tænke kreativt, være robuste og have god indlevelsesevne.”
Højst fem dobbeltvagter
I ansættelsesprocessen vil der blive kigget på kompetencer
og ønsker – men som udgangspunkt søger man ansættelse
til fængslet og ikke til en bestemt bygning. Fængselsledelsen
vil derpå fordele de nyansatte til bygningerne, så der både
sker en personlig og faglig udvikling.
”Man bliver tilknyttet en afdeling, men skal kunne arbejde
overalt i fængslet. Det gør vi også for at sikre spredning af
de medarbejdere, der eventuelt kommer fra samme institution. For jo flere på en afdeling der har arbejdet sammen
tidligere, jo sværere bliver det at ændre de gamle samarbejdsmønstre og lade nye kollegaer byde ind.”
Michael Gjørup oplyser desuden, at man i forhold til den
konkrete vagtplanlægning følger de aftaler, der er indgået
om dobbeltvagter mellem Fængselsforbundet – nemlig at
man højst kan have fem dobbeltvagter på en måned.
”Det er jo ikke for sjov skyld, at de faglige organisationer
har arbejdet målrettet imod mere end otte timers arbejde i
træk. For hvor frisk kan man egentlig være i 16 timer i træk
– særligt når man arbejder et sted, hvor der til tider kan
være pres på?”

Sikkerheden i top
Og erfaringer er helt centralt for sikkerheden i et lukket
fængsel som Nordfalster, som skal kunne håndtere landets
mest udfordrende indsatte – fra rockere og bandegrupperinger
til radikaliserede og undvigelsestruede indsatte.

Lokalt samarbejde om EUD
For de kommende værkmestre vil fængslet tilbyde mange
forskellige former for beskæftigelse – og der vil ved ansøgning til fængslet blive taget hensyn til den enkelte værkmesters faglige baggrund og ønsker.

”Der kommer til at være et meget højt sikkerhedsniveau.
Men samtidig skal vi sikre, at rammerne for de indsatte
bliver så gode som muligt. Det giver et topmoderne
byggeri rigtig gode muligheder for,” siger Michael Gjørup.

Man skal dog være opmærksom på, at ikke al beskæftigelsen
vil være traditionel produktionsvirksomhed: ”Der vil være
en del af beskæftigelsen, som afvikles som erhvervsuddannelse (EUD), hvor vi lægger op til et tættere samarbejde
lokalt. Det giver god mening at kopiere de ting, vi ved, der
virker. Her er kokkeprojektet fra Vridsløselille selvfølgelig
oplagt – men jeg kan sagtens forestille mig mange andre
ting som for eksempel byggeri-, håndværker- og gartneruddannelser.”

Modsat ældre fængsler som Vridsløselille og Nyborg er
fængslet på Nordfalster nemlig designet ud fra en tanke
om små boenheder, der let kan opdeles og isoleres fra
hinanden – frem for de gamle fængslers panoptikonopbygning med store fællesskabsafdelinger.
”Med de små boenheder får vi nu langt bedre mulighed for
sektionering af indsatte med forskellige grupperinger. På
den måde kan vi isolere de mest besværlige, så de stort set

Michael Gjørup forventer at have ansættelserne på plads
inden udgangen af året. De første betjente starter efter
planen i slutningen af 2016.
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fodlænker

Fodlænken
fylder 10 år
I år er det 10 år siden, at den elektroniske fodlænke blev indført i Kriminalforsorgen. Siden er
ordningen blevet udvidet igen og igen med stor
succes, men det har også forandret personalets
opgaver.

”Vi er ikke helt så meget ude i ’marken’ længere – vi bruger
langt mere tid foran computerskærmen. Det har jeg det sådan
set fint med. Men det er selvfølgelig ikke alle, der synes, det
er sjovt at sidde på et kontor fra 8 til 16.”
Hvor det tidligere var Direktoratet for Kriminalforsorgen,
som modtog indstillingerne og besluttede, om en ansøger
kunne afsone i fodlænke, er det nu medarbejderne i fodlænketeamet, som står for al sagsbehandlingen.
”Vi modtager selv ansøgningerne, laver indstillinger og
egnethedsvurderinger og træffer så afgørelserne. Det vil
rent praktisk sige, at jeg sidder med de indstillinger, som
mine kollegaer lige har lavet,” siger han.

Af Andreas Graae

I 2005 fik dømte med op til tre måneders fængselsdomme et
nyt og tillokkende tilbud: Nu var der mulighed for at afsone
derhjemme og samtidig passe familien, arbejdet eller uddannelsen – blot med en elektronisk fodlænke om anklen.
Siden viste ordningen sig at blive en dundrende succes. Det
siger den tidligere leder for Intensiv Overvågning (IO) København, Lene Skov, som har været med fra starten.
”Der er jo en grund til, at ordningen er blevet udvidet fire
gange på bare otte år. Det er en fantastisk afsoningsform for
de klienter, der har mulighed for det,” siger hun.
I første omgang var det udelukkende færdselslovovertrædere
med op til tre måneders domme, som fik chancen. I dag kan
alle med domme på op til seks måneder søge om at afsone
med fodlænke, ligesom fodlænkeordningen i stadig højere
grad bruges som udslusningsform.
De gradvise udvidelser har dog haft sine konsekvenser, siger
Lene Skov: ”Der er ingen tvivl om, at gruppen begyndte at
ændre sig i takt med at ordningen blev udvidet. Der kom
flere misbrugere og psykisk skrøbelige personer, og så var det
selvfølgelig ikke helt så gnidningsfrit længere.”

De administrative opgaver stiller ifølge Jacob Poulsen større
krav til fængselsbetjentene, som ikke er ligeså vant til de
administrative opgaver som for eksempel socialrådgiverne.
”Alligevel er vi blevet flere betjente i fodlænketeamet i
København, hvor vi ellers tidligere var omtrent lige mange
betjente og socialrådgivere. Det har åbenbart været betjentene,
der har været de bedst egnede her i hovedstaden,” siger han.
Nedslidt udstyr
Trods de stadigt flere opgaver foran skærmen, bruger personalet
dog stadig en god del af deres arbejdstid på landevejen. Her
sætter de lænker på klienterne og udfører kontrolbesøg.
Problemet er bare, at det tekniske udstyr ikke helt er, hvad
det var for 10 år siden.
”Vi kører med det samme udstyr som i starten – og det kan
altså godt mærkes, at det er ved at have nogle år på bagen.
Vi bruger rigtig meget tid på at rette fejl, fordi det ikke taler
godt nok sammen,” siger Jacob Poulsen og uddyber: ”Pludselig
mister vi klienter, fordi senderen og modtageren ikke virker
ordentligt, eller fordi vi mister mobilnettet. Så kan vi ligge og
farte hele regionen rundt for at skifte udstyr.”

Denne udvikling bemærker også fængselsbetjent Jacob Poulsen, som de seneste fem år har arbejdet i IO København som
en del af fodlænketeamet. Der er simpelthen flere, som ikke
kan overholde reglerne.

Smertegrænsen er nået
Det er jævnligt blevet foreslået at udvide fodlænkeordningen
yderligere, men ifølge Lene Skov er smertegrænsen ved at
være nået på de nuværende seks måneders domme: ”Ud fra
min erfaring har jeg svært ved at forestille mig, at der er ret
mange, der kan klare at afsone mere end seks måneder i
deres hjem.”

”Vi sender langt flere tilbage i fængsel for vilkårsovertrædelser
i dag, end vi har gjort tidligere. Det sker i hvert fald en gang
om ugen. Typisk har de taget stoffer, drukket alkohol eller
blevet taget af politiet for et eller andet,” siger han.

Men derfor kan man godt tænke i andre former for udvidelse.
Blandt andet bruger man allerede nu fodlænke som udslusningsform – eller såkaldt udstationering fra fængslet. Og det
kunne man godt udvide mere, mener hun.

Mere computertid
Udover de konsekvenser, som udvidelsen har medført, er
arbejdet ifølge Jacob Poulsen blevet meget mere administrativt:

Andre lande bruger også fodlænkeordningen til varetægtsarrestanter, hvilket ifølge Lene Skov også kunne overvejes i
Danmark.

Inspiration fra Spiderman
Mens den danske udgave af fodlænken fejrer 10 års
jubilæum, går selve tanken bag ordningen tilbage til
1980’ernes USA. Her fandt den amerikanske dommer Jack Love på at overvåge dømte i fodlænke med
inspiration i en Spiderman-tegneserie fra 1970’erne.
Superskurken ’Kingpin’ udstyrer Spiderman med et
elektronisk armbånd for at følge hans bevægelser.
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”

Vi sender langt
flere tilbage i
fængsel for vilkårsovertrædelser i dag,
end vi har gjort tidligere. Det sker i hvert
fald en gang om ugen,”
siger fængselsbetjent
Jacob Poulsen.

ukraine

På fredsmission
i Ukraine
Fængselsbetjent Anders Ulbæk er rejst til det østlige
Ukraine for at hjælpe med at skabe fred. Men når
granaterne regner ned over Anders’ bil og bolig,
synes freden langt væk.
Af Søren Gregersen

”Det er kun fordi et mindre hus blokerede for sprængningen,
at jeg kan sidde her i dag og fortælle om hændelsen.” Sådan
siger Anders Ulbæk om en af de mange farlige situationer, som
han har oplevet, siden han kom til Ukraine i november 2014.

Det er dog ikke bare ved overgangene, at der kan være fare på
færde. En dag besøgte Anders Ulbæk en kemifabrik. Pludselig
blev fabrikken beskudt, og granaterne landede meget tæt på
Anders’ bil.

Anders Ulbæk arbejder for OSCE, som har sendt knap 1.000
medarbejdere til Ukraine for at få ukrainerne og de russiske
separatister til at tale sammen. OSCE-missionen forsøger at
forsone borgere på tværs af etniske og religiøse skel, efter borgerkrigen har kostet op mod 50.000 mennesker livet.

Heldigvis blokerede et mindre hus for sprængningen: ”Jeg og
min kollega fik samlet vores øvrige kollegaer og kørte væk i
høj fart, alt mens det regnede ned med gaver fra himlen i form
af 152-mm-granater og GRAD-missiler.”

”Det kan vi gøre ved at kontakte folk på gaden og aftale
møder med myndigheder som for eksempel det lokale politi,
borgmesteren eller en patriark fra den ortodokse kirke,” siger
Anders Ulbæk.
Medarbejderne mødes tidligt hver morgen og planlægger
dagens patrulje. Derefter tjekkes bil og udstyr – og så er det
af sted.
Missionens Toyota Landcruisere er armerede. For selvom
der har været våbenhvile siden februar 2015, er der fortsat
træfninger mellem de stridende parter. Derfor er det en god
idé, at bilerne er beskyttede.
Det kan for eksempel være forbundet med direkte livsfare at
opholde sig ved checkpointene mellem Øst- og Vestukraine,
hvis en af parterne i krigen vælger at beskyde området. Men
OSCE skal sikre, at trafikken glider frit, derfor bliver man nødt
til at være til stede.

Minsk-aftalen og OSCE
Med fredsaftalen fra februar 2015 blev der etableret en
sikkerhedszone på 50 km mellem de stridende parter i
regionerne Donetsk og Lugansk. Våbenhvilen og tilbagetrækning af udenlandske tropper overvåges af OSCE,
som er verdens største sikkerhedsorganisation med 57
deltagende stater fra Europa, Centralasien og Nordamerika.
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Fra Sønder Omme til Ukraine
Måske fortrød Anders Ulbæk i den situation, at han havde
forladt sit arbejde som fængselsbetjent i Statsfængslet ved
Sønder Omme. Men sådan tænkte han ikke, da han for et par
år siden meldte sig som frivillig hos OSCE og andre lignende
organisationer.
Anders havde på dette tidspunkt allerede stiftet bekendtskab
med fredsarbejdet. I 2010-2011 var han udsendt til Kosovo af
Kriminalforsorgen og Udenrigsministeriet.
I september 2014 blev Anders kontaktet af Udenrigsministeriet,
da OSCE ledte efter kandidater til deres nye mission i Ukraine.
Anders fik herefter en godkendelse fra fængselsinspektør
Anne Therkelsen til at rejse fra tjenestestedet med kort varsel.
Så da han blev kontaktet 1. november, var han parat til at tage
af sted to dage senere.
Først blev han sendt til et træningsforløb i Østrig sammen
med 24 andre internationale monitorer. Derefter blev han
sendt til et træningsforløb i Kiev – og så kørte han sammen
med de andre monitorer 500 km til Østukraine i seks spritnye
Toyota Landcruisers med en vægt på 4,5 ton hver.
Klyngebomber
”Vi er et team af engagerede folk med stor erfaring, der arbejder
tæt sammen og rigtig godt kan lide at være her,” siger Anders
Ulbæk.
Han ser det som en stor fordel, at han har erfaring fra Kriminalforsorgen og forsvaret: ”Samspillet med andre mennesker,
empati, diplomatiets kunst og ikke mindst evnen til at reagere,
når tungt artilleri lander tæt på en.”

Det gjorde sig for eksempel gældende en dag, hvor Anders havde
fri og slappede af i sin lejlighed. Uheldigvis lå lejligheden tæt på
en militær lufthavn, som kom under beskydning.
”Lufthavnen blev ramt med SMERCH 300 russiske raketter, men
de forfejlede deres mål med 800 meter til den forkerte side,”
fortæller Anders.

er nu blevet forfremmet til Deputy Hub Manager i Mariupol.
Her har han ansvaret for sikkerheden for 107 internationale
og lokale medarbejdere. Det giver ikke mere i lønningsposen, men mere ansvar.

To klyngebomber landede derfor mindre end 30 meter fra
Anders’ hoveddør, og husets vægge rystede, som var der et jordskælv i gang. I alt landede mere end 20 raketter tæt på Anders.
Angrebet kostede 16 civile mennesker livet, og 65 blev såret.

”Det er spændende og til tider meget hektisk. Men jeg ved,
at jeg ikke kommer til at kede mig, og at der ikke er en dag,
som er copy paste fra den forrige dag. Det gør, at man får et
drive til at præsentere det ypperste,” siger Anders, som også
fortæller, at han er i gang med et russisk sprogkursus. Det
er nemlig en fordel, at man kan læse de kyrilliske bogstaver
på gadeskiltene med videre.

Forfremmet
De mange farlige episoder har dog ikke skræmt Anders hjem
igen. Tværtimod håber han at blive længere tid i Ukraine.

Anders håber at kunne fortsætte missionen efter marts
2016. Er det ikke muligt, vil han søge andre missioner, ellers
vender han hjem til Kriminalforsorgen.

Oprindeligt var missionen planlagt til at slutte i marts i år, men
den er indtil videre blevet forlænget til 31. marts 2016. Anders
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ny organisation

NY STRUKTUR OG
MEDLEMSSERVICE
Fængselsforbundets kongres besluttede i foråret at ændre forbundets
struktur. Her kan du læse, hvordan
opgaverne er fordelt fremover, og
hvem du skal henvende dig til, hvis
du har brug for hjælp.
Af Søren Gregersen

Hvem?

Hvad?

LOKALT

REGIONALT

CENTRALT

Vi har stadig tillidsrepræsentanter ude i alle institutioner, som varetager dine
interesser over for ledelsen.
Det er dem, du skal henvende dig til, når du har
noget, som skal tages op.

Som noget nyt har vi
tillidsrepræsentanter på
områdeniveau. De fire
områdetillidsrepræsentanter
er: Erik Holmestad Larsen
i Hovedstaden, Henning
Mørck på Sjælland, Mette
Nielsen i Syddanmark og
Brian Hedensted i Midtog Nordjylland.

Forbundskontoret ligger
fortsat i Valby. Forbundsledelsen består af formanden
og fem forbundssekretærer.
De støttes af et forretningsudvalg og hovedbestyrelsen,
som sikrer den løbende
koordinering på tværs.

Fængselsforbundet arbejder for at forbedre arbejdsmiljø, løn, uddannelse og arbejdsvilkår for
vores medlemmer. Det gør vi ved at værne om vores faglige fællesskab, påvirke beslutningstagerne og hjælpe det enkelte medlem med arbejdsskader, disciplinærsager, løn, tjenestetid,
ferie, barsel, pension, uddannelse og meget mere.
Målet med vores nye struktur er at sikre medlemmerne størst mulig indflydelse over for arbejdsgiveren og forbedre vores service til medlemmerne. Med strukturen etablerer vi et ensartet
serviceniveau, så alle medlemmer kan forvente det samme kvalitetsniveau i sagsbehandlingen.
For eksempel må der ikke gå mere end 24 timer fra det tidspunkt, hvor du henvender dig til os,
før du får et svar.

Hvor?

LOKALT

REGIONALT

CENTRALT

Alle medlemssager begynder
hos den lokale tillidsrepræsentant. Bliver du for
eksempel ramt af en arbejdsskade, er tillidsrepræsentanten din kontaktperson
gennem hele forløbet. Tillidsrepræsentanten varetager også dine interesser
over for den lokale ledelse,
sikrer at overenskomsten
overholdes og tager sig af
lokale forhandlinger.

Områdefællestillidsrepræsentanten har ansvaret
for at håndtere de fleste
medlemssager. De tager
sig af forhandlingerne på
områdeniveau og varetager
dermed dine interesser
over for områdeledelsen.
Områdefællestillidsrepræsentanten er også bindeled
mellem forbundskontoret
og de lokale tillidsrepræsentanter.

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

krifo

Landevejscykling
Idrætsforeningen i Arresthuset i Århus havde igen i
år arrangeret landevejscykling for Krifo.
Af Jan Normann, Krifo

Der var 33 til vores landevejsstævne i juni ved Langelinieløbet i Århus. Fælles for alle ruter var, at de startede mod
vest, hvorfra der på dagen stod en meget frisk vind, som var
ved at flytte vores opslåede samlingstelt over på parkeringspladsen ved Bilka. Vi nåede dog at redde det inden.
På alle ruter blev der knoklet og svedt og kørt godt cykelløb.
Vi havde alle en fin oplevelse i et velorganiseret løb. Efter
løbet havde Per Overgaard og Lars Korreborg fra Århus
sørget for gode sandwiches og lidt flydende dertil. Det
blev indtaget samtidig med uddeling af medaljer og
udtrækning af fine præmier blandt alle deltagere.
30 km distancen:
1. Helle Sunke, Arresthuset i Århus
2. Dorte Steffensen, Arresthuset i Vejle
3. Henrik Falk, Arresthuset i Århus
72 km distancen:
1. Karsten Kautsky
2. Peter Steen Rasmussen, IFA
3. Lars Korreborg, Arresthuset i Århus
105 km distancen:
1. Anders Severinsen, Århus (forbundsmester)
2. Mikkel Jørgensen, Østjylland
3. Jørn Andersen, IFA
På 105 km cyklede Marianne Christensen sig til en
placering som nummer tre af samtlige kvindelige
deltagere på distancen. Flot.
Krifo takker Idrætsforeningen i Arresthuset i Århus
og deltagerne for et godt arrangement og fint cykelløb.

Landsstævne
i golf
45 golfspillere trodsede det dårlige forårsvejr og
mødte op til Krifos landsstævne i Korsør.
Af Rasmus Steiniche, Krifo

I regn og slud eller blæst og storm skal posten ud, og ligeså
skal golfboldene fra tee til hul. Så selvom vejrguderne ikke
var med os, fik vi afviklet vores landsstævne i Korsør Golfklub i begyndelsen af maj.
Scorekortene afslørede dog, at det for alle kostede lidt ekstra slag på grund af forholdene. Efter første dags runde var
der spisning, hvorefter den stod på overnatning i spejderhytte og hyggeligt samvær.
Korsør Golfklub ligger i smukke omgivelser, og klub og
bane har mange år på bagen. Så da solen kiggede frem på
andendagen, var det en noget større fornøjelse at spille golf.
Der var indlagt en konkurrence, hvor det gjaldt om at
komme tættest på hul 8. Om 432 cm kan kaldes tæt på
tja… kan vel debatteres, men Teddi K. Christensen vandt
konkurrencen. Ligesom Michael Rathcke vandt for
længste drive på hul 2.
I holdkonkurrencen tog AO-Sjælland tredjepladsen, Kragskovhede fik andenpladsen og vinderen blev Midtjylland.
I række D tog Mark førstepladsen. I række C vandt Michael
Frandsen. Og i række B vandt Lars Bjerre.
I A-rækken blev Poul S. Hansen nummer tre, Kurt Hansen
nummer to og vinderen – samt forbundsmester i Krifo golf
2015 – blev Teddi K. Christensen. Vi ønsker alle et stort
tillykke fra Krifo.
Tak for et godt stævne. Til Michael Frandsen som arrangør og til alle deltagere. Vi håber at se jer alle igen i 2016
til en-dags stævne. Det er endnu ikke besluttet, hvor det
skal afholdes. Så skulle dette have interesse for dig og din
forening, så kontakt mig gerne.

INDLÆG

VEDR. ARTIKLEN
”UDRYKNING TIL
ELLEBÆK” BRAGT
I FAGBLADET
JULI/AUGust 2015
Artiklen giver det indtryk, at det var personale fra Københavns Fængsler (i det følgende KF, red.), som fik situationen
under kontrol i Ellebæk.
Teksten lyder således: ”En almindelig tirsdag aften i Institutionen Ellebæk udviklede sig dramatisk til fangeoprør
med ildspåsættelse. Heldigvis kom et udrykningshold fra
Københavns Fængsler til undsætning og fik situationen
under kontrol.”
Det er korrekt, at vi den 5. maj 2015 havde en voldsom
episode med blandt andet ildspåsættelse i to fløje på
samme tid. Den pågældende dag er der en del uro i en af
vores bygninger. KF bliver kontaktet for at høre, om de kan
hjælpe med mandskab til at få overført et antal indsatte fra
Ellebæk til KF for at få ro på Ellebæk. Situationen udvikler
sig derefter, da de indsatte sætter ild på begge afdelinger
samtidig, og KF bliver kontaktet med anmodning om hurtig
assistance. Da KF ankommer til Ellebæk, bliver de modtaget

og anvist et venteområde, da personalet i Ellebæk har styr
på situationen.
I begge afdelinger var der tilsammen 45 indsatte, hvoraf
nogle var meget aggressive. De smadrede blandt andet ruder
og andet, de kom i nærheden af. Personalet formåede med et
fåtal af betjente, at få evakueret de indsatte fra afdelingerne,
samtidig med at de sikrede sig selv med anvendelse af
peberspray.
Efterfølgende gennemgik personalet lokalerne for at sikre,
at alle indsatte var ude, imens andre fik styr på branden.
På dette tidspunkt er politiet ankommet og tager sig af
bevogtningen af de indsatte.
Imens dette foregår, er der to indsatte, som bliver så aggressive, at vi er nødsaget til at anbringe dem i OBS-celle. Da der
er ro på situationen, foretager politiet nogle undersøgelser
af de indsatte. Og da dette er overstået, bliver personalet fra
KF kaldt frem for at modtage de seks indsatte, som skulle
overføres. Da den sidste vogn fra KF er kørt, håndterer Ellebæk en voldsom indsat, som tidligere var sat i OBS-celle
Med dette indlæg ønsker jeg at fortælle, at personalet i Ellebæk ydede en meget professionel indsats den pågældende dag.
Stor ros til alle. Jeg vil samtidig takke KF for deres hurtige
indsats.
Med venlig hilsen
Claus S. Karll

Til Fængselsforbundet
såvel lokalt som
globalt
Jeg har været så heldig at kunne afholde 40 års jubilæum
i juni. Det var en ganske stor dag med reception, gaver
og en meget fin tale fra vores inspektør.
Imidlertid har systemet for Gud ved hvilken gang været
i stand til at ødelægge oplevelsen ved sin grænseløse
rigiditet. Jeg havde en forventning om, at jubilæumsgratialet ville blive udbetalt ved førstkommende
lønudbetaling, det vil sige den 30. juni.
Men der tog jeg fejl. Heller ikke i skrivende stund er der
dukket noget op. Jo forresten, et brev fra regionsdirektøren
der beklager, at man i regionen ikke har vidst, at jeg
havde jubilæum den 15. juni, men ’tillykke med det og
pengene kommer den 30. juli.’

debat
Debatindlæg (max 750 ord) sendes til
redaktion@faengselsforbundet.dk senest
den 14. i hver måned. Følg også debatten
på Facebook: Faengselsforbundet og på
Twitter: @Faengselforbund.
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Jeg er vældig bekendt med, at det ikke kan gøres om.
Men der kan vel indføres et system, hvor tingene popper
op? Der sidder jo så mange dygtige økonomer, så der
må være en, der kan lave endnu et Excel-regneark?

MINDEORD FOR
PREBEN DALSGAARD
Preben blev ansat i Kriminalforsorgen i den modne
alder af 30 år den 1. oktober 1980 som værkmester på
prøve (snedker) ved Statsfængslet i Horsens. Karrieren
på ’Slottet’ sluttede allerede 17 måneder senere, da
han efter ansøgning flyttede til Arresthuset i Viborg
som fængselsbetjent på prøve. I Viborg blev han fastansat den 1. oktober 1982, og otte år senere blev han
fængselsoverbetjent.

Preben glædede sig til at nyde sit velfortjente otium
som 63-årig. Men ganske kort tid efter sin afsked fra
arresten fik han konstateret kræft, som han desværre tabte kampen til den 28. juni 2015.

Den 14. januar 2002, efter at have betrådt ’linoleummet’
i arresten i næsten 20 år, overgik Preben til fleksjob.
Her gik han til hånde i arrestens værksted og tog sig
af forefaldende opgaver. Dette job bestred han i 11 år
indtil afskeden på grund af sin alder den 31. januar
2013. I alt nåede Preben at ’afsone’ 32 år og 4 måneder
i Kriminalforsorgen.

Preben efterlader sig hustru og tre døtre. Tankerne
går til dem i denne svære tid.

40 ÅRS JUBILÆUM –
FÆNGSELSBETJENT
HENRIK SØRENSEN

40 ÅRS JUBILÆUM –
FÆNGSELSBETJENT
BJARNE DAHL HANSEN

Tirsdag den 3. september 2015 kan vores afholdte kollega Henrik Sørensen holde 40 års jubilæum i statens
tjeneste. Henrik startede i marts 1975 i forsvaret i Skive,
og her var han ansat indtil marts 1988. Herefter valgte
han at holde lidt fri fra staten, men startede så i Kriminalforsorgen i oktober 1988.

Bjarne Dahl Hansen havde den 1. juli 2015 noget så
sjældent som 40 års jubilæum i statens tjeneste.

Henrik blev ansat i Statsfængslet i Horsens, hvor han
gennem årene har haft udstationeringer til blandt andet
Arresthuset i Hobro. Den 1. januar 2002 blev Henrik
ansat i vores lille hyggelige arresthus i Nykøbing Mors.
Her har vi haft stor glæde af hans mange talenter. Han
er altid klar med en hjælpende hånd, hvis græsset skal
slås eller hækken klippes. Henrik har i mange år været
en engageret tillidsmand, og selv efter han stoppede
som tillidsmand, forsætter han med at være aktiv i
AMNJ som revisor.
Henrik er en meget pligtopfyldende og loyal kollega, vellidt af både uniformeret og civilt personale samt de Indsatte. Henrik er en lun mand, som med sit positive væsen
og smittende humør giver en god stemning omkring sig.
Henrik bliver 63 år den 16. marts 2016 og går derfor med
udgangen af marts 2016 på pension. Henrik har med
hjælp fra sin timeopsparing sat tempoet ned til halv tid de
sidste måneder, så han vænner sig til at blive pensionist,
om end han helt sikkert vil blive en aktiv pensionist.

Jeg er virkelig dybt forundret over at skulle behandles
på denne facon.

Et stort tillykke med dit jubilæum ønskes du af os alle.

Med venlig hilsen
Palle Ortmann

På vegne af alle ansatte i Arresthuset i Nykøbing Mors
Connie Planck Olesen, Tillidsmand

Vi vil altid huske Preben som en fantastisk positiv
og vellidt kollega. Altid tjenstvillig når det brændte
på. En rigtig tjenestemand med stort T.

Æret være Prebens minde
På kollegaernes vegne
Anette Seerup og Povl Christensen
Arresthuset i Viborg

For at opnå det i en alder af 59 år var Bjarne inden sin
ansættelse i Kriminalforsorgen ansat i militæret.
Han blev ansat i 1979 i Statsfængslet i Horsens. Efter et år
på ’Slottet’ fik han ansættelse på Statsfængslet på Kærshovedgård.
Igen efter et år blev han ansat i Arresthuset i Herning i
1981. Fra 1990 og frem til 2001 som vagtmester. I 2001
fik han lyst til luftforandring og drog til Statsfængslet ved
Sønder Omme. Bjarne blev i Sønder Omme i fire år, men
i 2005 vendte han hjem igen til Herning.
Bjarne er en særdeles flittig og vellidt kollega, altid i
godt humør. Er man i knibe, er der altid hjælp at hente
hos Bjarne. Skal man overtage en vagt efter Bjarne, kan
man være sikker på, at alt er i den skønneste orden.
I fritiden tager han gerne sammen med sin bedre halvdel, Vera, på små weekendophold rundt om i landet.
Dette skal dog gerne passes ind med FC Midtjyllands
hjemmebaneprogram, hvor han og fruen som regel er
på plads på stadion.
Et stort tillykke skal lyde til Bjarne fra personale og
ledelse i Arresthuset i Herning med det flotte jubilæum.
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NYE PRODUKTER FRA
TJENESTEMÆNDENES
FORSIKING
Tjenestemændenes Forsikring arbejder hver dag på at
udvikle sig, så selskabet også i fremtiden er Fængselsforbundets
foretrukne forsikringsselskab. Tre ud af fire medlemmer
i Fængselsforbundet er forsikret i Tjenestemændenes
Forsikring.

konstaterer et skadedyr. Indboforsikringen indeholder
fordele såsom gratis rådgivning ved kriser i livet, hjælp
ved identitetstyveri samt rabat ved installering af boligalarm. Og selskabet har fået en hunde- og katteforsikring.
Konkurrencedygtige priser
Tjenestemændenes Forsikring har konkurrencedygtige priser,
fordi selskabet har lave omkostninger – blandt andet på
grund af samarbejdet med Tryg. Kunderne kan selv hjælpe
med til dette ved at forebygge skader og sikre deres værdier
før storm eller skybrud.

Direktør Marie-Louise Rahbek fremhæver, at det er vigtigt
med nærhed til forsikringsselskabet: ”Vi er det eneste
forsikringsselskab i Danmark, der har et forsikringstillidsmandskorps. Vi har 80 forsikringstillidsmænd fordelt over
hele landet tæt på vores kunder.”

Udlodning af overskud
TryghedsGruppen, der ejer Tryg, har fra marts 2016 truffet
beslutning om at udlodde 5-8 procent af præmiesummen i
bonus til kunder. Da Tjenestemændenes Forsikring er en del
af Tryg, gælder det også for alle selskabets kunder. Tjenestemændenes Forsikring skriver mere på sin hjemmeside, når
myndighedsgodkendelsen forhåbentlig foreligger.

Nye produkter
Tjenestemændenes Forsikring har blandt andet lanceret
en ny husforsikring med bedre dækninger og mulighed for
gratis boligrådgivning i tilfælde af, at man for eksempel

Vil du vide mere
Du er velkommen til at få et gratis tilbud fra Tjenestemændenes Forsikring. Du kan ringe på 7033 2828 eller
skrive til tjm@tryg.dk.

