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Kære politifolk: Lad os
løse opgaverne sammen

indhold

Der er ikke grobund for en fejde mellem
politibetjente og fængselsbetjente, når
det gælder løsningen af vores fælles
myndighedsopgaver.
Det er der ellers nogle, der synes, efter
Fængselsforbundet har tilbudt at aflaste
politiet.
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Af Kim Østerbye, formand
for Fængselsforbundet

Men nej. Vi er ikke ude på at stjæle opgaver
fra vores kollegaer i politiet. Vi tilbyder
blot at samarbejde om nogle af de opgaver, som ikke nødvendigvis behøver
at blive løst af stressede politibetjente
med en overarbejdspukkel større end
Klokkeren fra Notre Dame.
Vores situation er nemlig omvendt af
politibetjentenes i øjeblikket. Vi er overordnet ikke presset på mandskabet. Vi
har ikke brugt 200.000 mandetimer alene
på at bevogte en synagoge, og vi er ikke
voldsomt mærket af udfordringen med
de mange flygtninge.
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Hos os er situationen den, at strafmassen
styrtdykker og belægget er lavt. Det er
derfor, vi har mulighed for at hjælpe
vores kollegaer inden for Justitsministeriets område.
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Den nok mest synlige og diskuterede opgave er fotovognene. Det er en myndig-

hedsopgave, som sagtens kan varetages
af fængselsbetjente. For nogle af vores
kollegaer vil det være kærkomment med
en pause væk fra frontlinjen. Det er der
ikke særlig gode muligheder for i Kriminalforsorgen.
Et andet område er fangetransporter.
Vi kører hver for sig de samme fanger
rundt på landevejene alt efter formål.
Lad os dog hjælpe hinanden om denne
opgave.
Vores samfund ændrer sig hele tiden.
De nye opgaver ligner ikke nødvendigvis
dem, vi havde i går. Og i morgen vil der
opstå nye situationer, som kræver nye
løsninger.
Ved at tale konstruktivt sammen om
alle disse opgaver, kan vi holde et højt
effektivitetsniveau og stå stærkt over
for beslutningstagerne, så vi holder al
snak om private aktører uden for vores
arbejdsområde.
Det er bedre, at opgaverne løses af
Justitsministeriets tjenestemænd end
af private firmaer.
Så derfor kære politifolk: Lad os løse
opgaverne sammen frem for at bekrige
hinanden.
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pind
SPØRG MINISTEREN
Vi opfordrede medlemmerne på Facebook
til at stille spørgsmål til ministeren.
Her er spørgsmålene og Søren Pinds
svar.
Karsten Pedersen: Jeg vil gerne høre
hvad ministeren har tænkt sig at gøre ved
alle de udeblivelser? Om han har tænkt sig
at forlænge deres straf, med den tid de er
udeblevet, så man måske på den måde kan
nedbringe udeblivelserne?
”Det er faktisk noget, som jeg har haft
opmærksomhed omkring. Jeg synes
sådan set, at udeblivelser burde tælle
rigtigt oveni. Jeg er ikke helt klar over,
hvad status er på det. Det er noget,
som jeg bestemt vil have et kig på.”
Bettina Munk: Burde man ikke sidestille
udeblivelse og undvigelse?

”

Vi skal skåne
de besejrede og
nedslå de trodsige.”

Søren Pind lægger
op til en hårdere
kurs i fængslerne
Reglerne skal overholdes og kræfterne primært bruges
på afsonere, som gerne vil resocialiseres. Sådan
lyder budskabet fra den nye justitsminister.
Af Søren Gregersen

Søren Pind vil ikke alene være sherif på prærien. Han har
også tænkt sig at være det i spjældet inde i byen.

Søren Pind understreger desuden, at regeringens politik ikke
alene handler om straf, men også om rehabilitering.

Afsoningen i Kriminalforsorgen skal nemlig ske med respekt
for de regler, som gælder, og ressourcerne bruges på indsatte,
som reelt ønsker at forlade den kriminelle løbebane. Det
siger han til fagbladet.

”Jeg tror ikke, at tingene kan stå alene. Hele forebyggelsesaspektet i Kriminalforsorgens arbejde er vigtigt. Det samme
gælder i kommunerne. Hvis man kigger ud over landet, er
det ikke alle steder, at den forebyggende indsats slår mig
med beundring. Det må vi kigge på,” siger Søren Pind.

”Det kan man sagtens forestille sig.”
Brian Clint Jørgensen: Jeg kunne
godt tænke mig at få svar på, hvornår de
holder op med at skære ned på betjentområdet, samtidigt med de ansætter flere
og flere civile i systemet. Hvornår bliver det
politiske fokus flyttet fra politiet over på
vores fag?
”Om det ligefrem bliver flyttet, tror jeg
er vanskeligt at forestille sig i denne
tid. Det er jo som om, at der er behov
for et stærkt politi i Danmark efter terrorangrebet og migrationskrisen. Så jeg vil
nu ikke sige, at den politiske årvågenhed
skifter, men jeg kan i hvert fald sige,
at der kommer fokus på fængslerne
til næste år. Man skal ikke være blind
for, at det er fængselsvæsenet, som
bagefter sidder tilbage med mange
af de problemstillinger, som de her
situationer afstedkommer. Det gælder
for eksempel syrienskrigere, folk med
relationer til terrorområdet og bandekriminalitet.
Thomas Heie Nielsen: Er det at vise
fængselsbetjente tillid, når de indsatte i en
brugerundersøgelse, nu for tredje år i træk,
bliver spurgt om de er blevet udsat for
trusler, seksuel chikane, vold eller voldtægt
fra personalet?
Uha, det vil jeg nødigt sige noget om.
Jeg synes generelt, at sådanne brugerundersøgelser kan være udmærkede til
at vejre, hvordan tingene forholder sig.
Jeg tror egentlig ikke, at man skal tage
det som et tegn på mistænksomhed,
men en mekanisme for at få et overbliksbillede af, hvordan tingene er.

Ministeren er dermed enig i Fængselsforbundets holdning
om ikke at kaste flere penge end nødvendigt efter vrangvillige afsonere.
”Jeg har set, at Kim Østerbye er kommet med nogle klare
udtalelser for eksempel i forhold til banderelaterede kriminelle. Hans tilgang er den, at hvis folk ikke vil medvirke, så
kan man lige så godt smide nøglen væk. Det er klart sprog.
Jeg har det på den måde, at man skal skåne de besejrede og
nedslå de trodsige, som det vist engang er sagt af Cæsar. Det
er jo det, som ligger i Østerbyes udtryk: At bruge kræfterne
på dem som gerne vil resocialisering og lade være med at
bruge kræfter på andre,” siger Søren Pind.
Han peger blandt andet på narkomisbrug og indsmugling af
mobiltelefoner, som nogle af de områder, hvor han vil styrke
indsatsen.
Strafskærpelser
Ministerens udmelding falder i tråd med regeringens øvrige
retspolitik, hvor man blandt andet har varslet en strammere
kurs i forhold til bandekriminalitet, udenlandske kriminelle,
voldtægtsforbrydere, religiøse ekstremister, syrienskrigere
og unge, der begår grov vold.
Men spørgsmålet er så, om regeringen følger sin nye retspolitik op med flere penge og en styrket resocialiseringsindsats i fængslerne?
”Ja,” lyder det fra ministeren: ”Det er klart, at med de meldinger
der har været omkring strafskærpelser, så skal der en vis
finansiering til. Det er noget, som bliver afklaret i forbindelse
med forhandlingerne om den nye flerårsaftale næste år.”

Han peger eksempelvis på, at det ikke er lykkes at få fat
i den hårde gruppe af unge kriminelle: ”Den generelle
forebyggelse er faldet. Ungdomskriminaliteten falder, men
vi har ikke gjort indhug i de få procenter, som begår grov
kriminalitet.”
Institutionslukninger
Under den forrige borgerlige regering var strafskærpelser
også på dagsordenen. Det resulterede i propfyldte fængsler.
Det er der foreløbig ikke udsigt til under den nye regering.
Tværtimod er Kriminalforsorgen præget af usikkerhed
omkring institutionslukninger.
Vil ministeren skabe hurtigere afklaring omkring denne
situation?
”Jeg kan godt forstå, at man har denne usikkerhed, men vi
bliver nødt til at behandle dette som en helhed, og vi har jo
lige varslet strafskærpelser. Det er naturligt, at dette også
bliver behandlet ved forhandlingerne om flerårsaftalen.”
Tilsvarende bliver det ved forhandlingerne i 2016 afklaret,
om der bliver større sammenhæng mellem opgaver og
ressourcer i fængsler og arresthuse.
Den nuværende flerårsaftale omfatter en række nye opgaver,
som personalet ikke nødvendigvis er blevet klædt på til at
løse.
”Har man den oplevelse af tingene, er det jo noget, som må
vendes. Hvis opgaverne ikke bliver løst, må vi finde ud af
hvorfor, og hvordan det så kan gøres,” siger Søren Pind.
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afsoning

Modtagelsesafdelingerne
er ikke helt på
plads endnu
Det overordnede billede er positivt, men
Kriminalforsorgens nye modtagelsesafdelinger
fungerer ikke optimalt endnu. Hver tredje
medarbejder kritiserer den måde de indsatte
placereres på, når de sluses ud til fængslernes
øvrige afdelinger.

I

deen med modtagelsesafdelingerne er, at man hurtigt
kan afdække de indsattes udfordringer. Det skal sikre et
bedre afsoningsforløb, når man efterfølgende placerer
dem rundt om i fængslerne.
Afdelingerne er et af de markante initiativer i den seneste
flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Der blev fra politisk side
afsat 33 millioner kroner til formålet.
Halvandet år efter at de første modtagelsesafdelinger åbnede
døren, tyder noget dog på, at afdelingerne ikke helt er på plads
endnu. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Fængselsforbundet har udsendt til alle medarbejdere på afdelingerne.

Af Søren Gregersen

Eksempelvis påpeger flere respondenter, at de indsatte blot
placeres på den afdeling, hvor der tilfældigvis er ledigt, når
man udsluser dem fra modtagelsesafdelingerne.
”Man har i de travle perioder ikke tid til at afdække de indsattes behov og ressourcer. Faktisk er min oplevelse, at det
aldrig sker. Indsatte placeres på de afdelinger, hvor der er
plads,” skriver en betjent som en kommentar i undersøgelsen.
En anden skriver: ”Vi kan jo kun placere dem, hvor der er
plads, og vi svømmer ikke i pladser i fængsler. Vi fylder
nærmest huller ud,”
Det strider mod intentionerne med afdelingerne, som netop
var, at sørge for at de indsatte placeres hensigtsmæssigt i
forhold til deres behov for behandling og uddannelse.
Alt i alt svarer 33 procent i undersøgelsen – altså hver tredje
– at den efterfølgende placering af de indsatte slet ikke eller
kun i mindre grad giver mening i forhold til afklaringen på
modtagelsesafdelingen.

Placeres de indsatte hensigtmæssigt i fængslet i
forhold til afklaringen på modtagelsesafdelingen?

Stof til eftertanke
Fængselsforbundets forbundssekretær Heidi Olsen mener
dog, at undersøgelsen giver stof til eftertanke: ”Det var ikke
planen, at afdelingerne bare skulle fylde huller op. Det understøtter ikke den kompetenceafklaring, som det var meningen
med afdelingerne,” siger hun.
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En af årsagerne kan være, at strømmen af indsatte til modtagelsesafdelingerne ikke glider. 44 procent af medarbejderne
oplever ikke et fornuftigt flow af indsatte.
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De øvrige respondenter ser mere positivt på den efterfølgende
placering. Den samlede vurdering af modtagelsesafdelingerne
er også positiv. Ni ud af ti vurderer, at de i høj eller nogen
grad fungerer godt.
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Hver tredje medarbejder på modtagelsesafdelingerne vurderer, at de indsatte ikke
placeres hensigtsmæssigt, når de udsluses til fængslets almindelige afdelinger.

De peger på, at de i nogle perioder kun modtager få indsatte,
mens det i andre vælter ind med nye indsatte. Og når der
er pres på, bliver medarbejderne nødt til at hastebehandle
klienterne, så de hurtigt kan overføres til andre afdelinger.

”Nogle gange har man været udsat for, at der har været så
mange nye, at man måtte flytte indsatte ud på andre afdelinger for at få plads til nye ankomne. Så har man pludselig 25
indsatte, som skal følge modtagelsen, og en værkmester som
skal holde samling. Jeg synes, det er lige i overkanten. Andre
gange har der været en eller to indsatte,” kommenterer en
medarbejder.
Undersøgelsen viser også, at mange af medarbejderne oplever,
at de indsatte enten sidder længere eller kortere tid på modtagelsesafdelingerne end aftalt.
”Ofte er folk her kort tid af gangen. Måske tre-fire dage. Mens
andre kan sidder her i flere uger,” skriver en medarbejder.
Det er problematisk, siger Heidi Olsen: ”I lyset af at belægget
er lavt, burde det være muligt at planlægge tingene bedre, så
de indsatte ikke kommer i klumper.”
Andre kritikpunkter, som medarbejderne fremfører, er dårlige
fysiske rammer, få ressourcer og manglende oplæring i modtagelsesarbejdet.
”Der sættes store krav om at have klienten i centrum, men
det falder lidt til jorden på grund af alle de praktiske opgaver,
der er. Vi prøver at planlægge os ud af det, men det kræver
en del,” skriver en medarbejder.
Forbavsende positivt
Trods kritikken er centerdirektør i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Annette Esdorf, glad for brugerundersøgelsen: ”I
lyset af at modtagelsesafdelingerne er noget ret nyt, synes jeg,
at resultaterne overordnet er forbavsende positive,” siger hun.
Centerdirektøren er dog opmærksom på, at tingene ikke
fungerer lige godt alle steder. Hun mener, det hænger sammen
med, at afdelingerne kun har fungeret i kort tid, og at de
derfor ikke er helt oppe at køre endnu.
Hvad siger du til, at mange medarbejdere oplever, at de indsatte
ikke placeres hensigtsmæssigt i forhold til deres behov, når de
forlader modtagelsesafdelingerne?
”Det er givetvis ikke godt nok. Det kan der være forskellige
årsager til som for eksempel kapacitetsproblemer. Det håber
jeg, at vi kan optimere. Det gør vi for eksempel ved at kigge
på best practice på tværs af Kriminalforsorgen,” siger Annette
Esdorf.
På længere sigt skal et stort forskningsprojekt finansieret af
Tryg Fonden undersøge modtagelsesafdelingerne. Projektet
skal blandt andet vurdere, om modtagelsesafdelingerne er
for små til at leve op til deres funktion.
”Vi valgte at lave afdelinger i alle fængsler for at undgå for
mange skift for de indsatte. Jeg synes, vi skal give denne
lokale forankring en chance,” siger Annette Esdorf.

Kilde: Fængselsforbundets rundspørge blandt medarbejderne i Kriminalforsorgens modtagelsesafdelinger.
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FORBUNDET ER I MEDIERNE
Fængselsforbundet er indtil videre blevet
nævnt 2.000 gange i medierne i år. Det er
næsten en fordobling i forhold til sidste år.

SLUT MED SVIN I
AMERIKANSKE FÆNGSLER

CASPER WILLUMSEN VANDT DM FOR NARKOHUNDE

Nu bliver der ikke længere serveret
stegt flæsk, bacon og frikadeller i
amerikanske fængsler. Det er nemlig
slut med svinekød til USA’s to millioner indsatte. Det handler ikke om
religiøst hensyntagen, men om at
svinekød ikke er en populær spise,
oplyser en talsmand for fængselssystemet til Washington Post.

Volden mellem indsatte i fængslerne er fordoblet
siden 2006. Den gang var der 144 tilfælde af
vold imellem indsatte. I 2014 var antallet af
tilfælde steget med 367 tilfælde.

REGERINGEN VIL SÆTTE IND MOD
RADIKALISERING I FÆNGSLERNE

MINISTEREN SVARER PÅ SKÅNEJOBS
I FOTOVOGNE

Der skal være bedre mulighed for sektionering af radikaliserede indsatte og bedre mulighed for at udveksle
oplysninger mellem myndighederne om tegn på radikalisering. Det fremgår af regeringens lovprogram.

Ja, måske. Sådan kan man udlede justitsminister
Søren Pinds (V) svar til formanden for Retsudvalget
Peter Skaarup (DF). Skaarup har spurgt ministeren:
”Om det er muligt at tilbyde job med betjening af
politiets fotovogne som skånejob til fængselsbetjente,
der er nedslidte af jobbet i fængslet og som for en
periode eller måske permanent trænger til et andet
arbejde.” Ministeren svarer: ”Der pågår for tiden
overvejelser om, i hvilket omfang der kan ske frigørelse
af politiuddannede til operativt arbejde ved at ansætte
andre medarbejdergrupper til at håndtere opgaver,
som i dag løses af det politiuddannede personale,
men hvor det vurderes, at arbejdet ikke kræver en
politifaglig baggrund. Automatisk trafikkontrol indgår
i overvejelserne.”

MIN A-KASSE KVITTER
PAPIRBREVENE
Fra den 1. november 2015 overgik
Min A-kasse til at benytte digital
kommunikation. Det betyder, at de ikke længere eftersender papirbreve, hvis den digitale post ikke bliver
læst, eller hvis medlemmerne ikke har registreret en
mailadresse hos dem.

TJENESTEMÆNDENES FORSIKRING FLYTTER
KUNDERNE OVER PÅ NYE FORSIKRINGER
Fem af Tjenstemændenes Forsikringstilbud erstattes
af nye og forbedrede forsikringer. Det drejer sig om
familie-, villa-, fritidshus-, årsrejse- og campingvognforsikring. De nye forsikringer er mere fleksible, så de
passer bedre til kundernes behov.
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VOLDEN STIGER MELLEM
FANGERNE
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Casper Willumsen og hans hund Cokie er blevet dansk mester
inden for narkotikahunde. Det er første gang, at en af Kriminalforsorgens hundeførere tog titlen. Mesterskabet blev afviklet i
Vestjylland med en meget høj sværhedsgrad. Der blev konkurreret
i nedgravning, søgning efter narko og lydighed. Ud over Casper
Willumsen deltog Henrik Jørgensen og Jørgen Hansen også fra
Kriminalforsorgen. De tog henholdsvis 7. og 8. pladsen. Vi delte
den glade nyhed på Fængselsforbundets facebookside – det
udløste 817 likes.

ENGELSK
UDFLUGT
Statsfængslet i Jyderup rykkede
i september til England. I hvert
fald krydsede 30 medarbejdere
Nordsøen for at kigge nærmere
på det engelske fængselsvæsen.
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flygtninge

Flygtninge placeres ofte
bag tremmer
Når man flygter til Danmark, risikerer man at blive
indlogeret i et arresthus eller et fængsel, selvom man
hverken er sigtet eller dømt for noget kriminelt.

Fængselsbetjente
udfordres af
flygtningestrømmen

Hvis man som flygtning ikke søger asyl, bliver man
nemlig opfattet som værende ulovligt i landet, og
man kan derfor frihedsberøves efter udlændingeloven.
En hel del flygtninge ønsker ikke at søge asyl i Danmark, men vil videre til Sverige, Norge eller Finland.
De opholder sig altså derfor ifølge udlændingeloven
ulovligt i landet.

Landet over løser fængselsbetjente opgaven med
at huse flygtninge i arresthusene. Men det er en
uvant situation med mennesker bag tremmer
uden sigtelser eller dom.

Indtil for nylig blev også flygtninge, som havde søgt
om asyl midlertidigt placeret i arresthuse. Men det
er blevet indskærpet af Direktoratet for Kriminalforsorgen, at det ikke må ske mere.

Af Kristian Westfall

Som en løsning på det store antal flygtninge, bliver arresthuse benyttet til indlogering af flygtninge, som politiet
umiddelbart ikke ved, hvad de skal stille op med. Det skaber
uvante og problematiske situationer.
Det viser en episode i Arresthuset i Nykøbing Falster. Her
endte en blanding af dårlige information og sprogbarrierer i,
at fængselsbetjentene så sig nødsaget til at trække sig ud af
arresten. Og tilkalde politiet.
Et par dage forinden var personalet blevet briefet om, at
arresthuset skulle huse en del af de flygtninge, der ikke vil
samarbejde med politiet eller søge asyl. Der er altså ikke
tale om kriminelle, men flygtninge der ifølge udlændingeloven opholder sig ulovligt i landet.
”Vi fik at vide, at vi skulle glemme alt, hvad vi har lært om
sikkerhed. Flygtningene må ikke visiteres, må gerne have
mobiltelefoner og iPads og skal egentlig bare finde sig selv
tilrette i arresthuset,” siger fængselsbetjent i arresthuset,
Peter Steen Hansen.
Det er de retningslinjer, som Peter Steen Hansen og hans
kollegaer følger, den første dag de modtager flygtninge i
arresten den 5. oktober.

Politiet kommer og tager de værste urostiftere med. En har
tilsyneladende gjort op med sig selv, at han vil søge asyl og
bliver sendt til Sandholmlejren. Tingene falder derefter til ro.
Men tilbage står fængselsbetjentene undrende over den specielle
situation med indsatte, der ikke er egentlig indsatte, og som
de ikke oplever at have normale beføjelser overfor.
”Jeg mener, at den her situation opstod, fordi der ikke er klart
beredskab til at håndtere de her situationer,” siger Peter Steen
Hansen.
Magt efter reglerne
Fungerende chef for sikkerheden i Kriminalforsorgen, Lars
Rau Brysting, understreger, at det er de almindelige regler,
som skal bruges i forhold til frihedsberøvede udlændinge.
Det indebærer, at der må anvendes magt efter reglerne.

”De bliver ved med at spørge, hvad der skal ske. Men på
grund af sprogproblemer er kommunikationen dårlig. Og
vi ved det jo reelt heller ikke. Vi forsøger dog at holde dem
hen. Men uden held,” siger Peter Steen Hansen.

Men da flygtningene i stort antal kom til landet i sensommeren,
indførte Kriminalforsorgen en blødere kurs.

”Nogle af dem truer med at skære sig selv i halsen med en
kniv og laver skydetegn mod os. De truer med ildspåsættelse
og råber ting som fuck you og not democracy,” siger Peter
Steen Hansen.
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Afgørende for om man risikerer at ende bag tremmer,
er altså, om man har søgt – eller ikke har søgt – asyl.

”Vi har ingen mulighed for at tale dem til ro. Og vi har jo
ikke samme bemyndigelse over for dem, som almindelige
arrestanter. Så jeg ringer til vagthavende, og fortæller ham,
at vi har mistet kontrollen med arresthuset. Det er første
gang i de 18 år, jeg har arbejdet i Kriminalforsorgen, at det
sker,” siger Peter Steen Hansen.

Han vurderer, at det hovedsageligt er unge mænd fra Syrien,
der ankommer til arresten. Og de er ikke tilfredse med at
blive flyttet til et sted uden nogen information.

Til sidst samler der sig en gruppe af frustrerede flygtninge
ved tremmevæggen, der adskiller betjente og dem. De
begynder at spille høj musik og hidse hinanden op.
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Måtte trække sig for første gang
Det er langt fra første gang, at Peter Steen Hansen oplever
uro og tumult i arresthuset. Men det er første gang, at han
føler sig nødsaget til at trække sig ud af arresthuset, og ringe
efter politiet.

Hvis en flygtning søger asyl, skal han eller hun straks
overføres til Center Sandholm for videre behandling
af asylsagen. Hvis ikke dette er muligt, skal asylansøgere
indkvarteres på hotel eller på andet måde civilt.

”Grundet den ekstraordinære situation på tidspunktet blev
der i forhold til håndteringen anmodet om, at denne på
tidspunktet blev tilrettelagt så lempeligt som de sikkerhedsmæssige forhold tillod,” siger Lars Rau Brysting.
Han oplyser, at det er den sikkerhedsansvarlige i Kriminalforsorgens fire områder, som skal sikre, at sikkerheden
opretholdes.

”

Jeg ringer til vagthavende,
og fortæller ham, at vi har
mistet kontrollen med arresthuset. Det er første gang i de
18 år, jeg har arbejdet i Kriminalforsorgen, at det sker,” siger
Peter Steen Hansen.

åbent hus

Reportage:

Kulturnat med
VIP-indgang
Fængselsbetjente fra Københavns Fængsler kunne
for en gangs skyld tage familien med på job. På
Kulturnatten i København var der nemlig afsat
to timer til nysgerrige pårørende.

Hvorfor er du i fængsel i dag?
Fagbladet stoppede et par civilister med familieforbindelserne i orden undervejs på VIP-rundvisningen:

Af Kristian Westfall

En kampklædt fængselsbetjent beordrede fuld kropsvisitation
af alle, der nærmede sig indgangen til Nytorvs Fængsel.
Men det var med et smil på læben, så et ældre ægtepar
åndede lettet op.
Den løsslupne stemning afslørede, at der var noget andet
og mere fornøjeligt på færde end fuldbyrdelse af straf eller
isolationsfængsling.
Allerede klokken 16 havde Kulturnatten nemlig indfundet
sig i det københavnske dagslys. Københavns Fængsler var
åbent for hr. Nysgerrig og fru Lovlydig. Og som familievenlig
bonus var der afsat ekstra timer til, at pårørende og venner
til fængselsbetjente fra Københavns Fængsler kunne komme
ind og se det gamle arresthus på Nytorv.

Hanne, Aksel og Michael
”Vi er her, fordi vores veninde er ansat i Vestre Fængsel, og hun inviterede os med herind. Det er rigtig godt
endelig at komme inden for og se den del af hendes
verden. Det er der jo ellers ikke mulighed for. Vi er alle
tre lidt overraskede over, at cellerne er den størrelse, de
er. Vi troede faktisk, de var mindre.”

Knippelsuppe som adgangsbillet
Hvis man troede, at det var gratis at spankulere bag tremmer
tog man dog fejl. Før man kunne entrere, skulle man betale
med et slag på skjoldet. Lyden gjaldede blandt de gamle
mure som pistolskud.
”Slå som en Brøndby-fan!” beordrede manden i panser og
plade til en lille knægt. Han gjorde, hvad han kunne og blev
lukket ind.
Indenfor ventede åbne celler og en vagtplan, der sprængte
rammerne for normalnormeringen. Med andre ord var der
fængselsbetjente her, der og alle vegne. Og der opstod små
studiegrupper af interesserede tilhørere i cellerne, hvor der
var ophængt plancher og fotos til almen information.

Charlotte, Maria og veninde
”Det er min ven, der er betjent, og vi er herinde via hende.
Både hende og andre har anbefalet at tage herind. Vi
vidste faktisk slet ikke, at der lå et fængsel her, men det
er rigtig spændende, at få sat nogle billeder på det liv,
der er her bag tremmer. Nu skal vi ned og se noget med
en barnemorder. ”

Made by prisoners
I mere end hundrede år har anordningen om Arbejdsdriften
i Straffeanstalterne været gældende. Den betyder, at indsatte
skal arbejde for staten i stedet for private entreprenører.
Vanen tro var der på nederste etage opstillet boder med
produkter fra de indsattes produktion. Og for hvert år bliver
der præsenteret mere og mere opfindsomme produkter.
I år var der således miniudgaver af europaller samt strikhuer
og knækbrød med tapanader.
Endte i byretten
Hvis man tog den store tur, kunne man nå fra kvist til kælder
i det gamle arresthus. Fra kælderen gik turen til byretten,
hvor der umiddelbart udenfor var mulighed for at se to af
de sikrede køretøjer, som fangetransporterne foregår i. Og
de helt barnlige fik lov til at tænde sirenen, som afslutning
på eftermiddagen.

Bo og Sejer
”Det er mor, der arbejder i Vestre Fængsel. Vi har været
rigtig spændte på at se det. Nogle gange, når hun fortæller om der, hvor hun arbejder, kan det nemlig godt
være lidt skræmmende. ”
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tillid

Nu bliver
tilliden
testet

”

Jeg håber, at vi fremover vil se flere gode løsninger,
som letter arbejdet for fængselsbetjentene i en til
tider barsk hverdag,” sådan sagde tidligere økonomiog indenrigsminister Margrethe Vestager, da vi interviewede
hende om tillidsreformen for halvandet år siden.

Kan man forandre en arbejdsplads ved at
satse på tillid? Det spørgsmål har man
forsøgt at besvare i statsfængslerne i
Nyborg og Kragskovhede.

Nu er tillidsreformen sat i søen med to pilotprojekter i
statsfængslerne i Nyborg og Kragskovhede. Projekterne er
tilrettelagt i samarbejde med Fængselsforbundet og Offentligt
Ansattes Organisation (OAO).
28 ledere og medarbejdere har deltaget i forløbet, hvor man i
fællesskab forsøger et finde løsninger på dagligdagens problemer.

Af Søren Gregersen

Besparelser er et af de problemer, som man har arbejdet med i
Statsfængslet på Kragskovhede. Afdelingsleder Kenneth Grill
og arbejdsmiljørepræsentant Jeanne Isaksen gik sammen om
udfordringen, som konkret handlede om, at der skulle være en
medarbejder færre på deres afdeling.
Normalt ville Kenneth Grill, som leder, lave en plan for, hvordan arbejdet skulle fortsætte med en kollega mindre: ”Jeg var
kommet ud på afdelingen med en færdig plan, og så var det
sådan det blev,” siger Kenneth Grill.
Men sådan blev det ikke. Kenneth Grill og Jeanne Isaksen lavede
i stedet et udkast til, hvordan afdelingen skulle omfordele deres
arbejdsopgaver og lave nye arbejdsrutiner. Medarbejderne bød
ind med deres ideer og fortalte, hvad der ville fungere og ikke
fungere.
Jeanne Isaksen kunne tydeligt mærke forskel på kollegaernes
indstilling til forandringen: ”Da vi var færdige, var der bred
enighed om, at den nye arbejdsplan ikke kunne laves anderledes.
Alle havde fornemmelsen af, at de havde været med til at lave
løsningen.”
Den gamle metode, hvor afdelingslederen blot kommer med
en færdig plan, blev gjort til skamme. Kenneth Grill er ikke i
tvivl om hvorfor: ”Jeg kender jo ikke de daglige rutiner godt
nok til, at jeg bare kan gå ind og ændre dem. Så ville det
måske overhovedet ikke have virket for medarbejderne. Og vi
kunne have brugt en masse tid på at rette det til bagefter.”
I stedet fik de et resultat, der virkede med det samme. Medarbejderne havde ejerskab til de nye måder at gøre tingene på.
Det var afgørende.
Forløbet blev ikke kun en succes for Kenneth og Jeannes afdeling.
Fængselsinspektør Lene Theilgaard er glad for det samlede
tillidsreformforløb i fængslet, som har haft stor indflydelse
også på hendes arbejde.

”

Hvis personalet ikke
fortæller ledelsen, hvad
de er frustreret over, sker
der ikke noget,” siger tillidsrepræsentant Brian Kristiansen.

”Forløbet har skabt en bevidsthed om, at vi er i samme båd.
Vi er startet samme sted og har skulle finde løsninger sammen
på lige fod. Jeg prøver selv at holde mig for øje, at vi skal
vente med at springe på det, vi hver især kan forstille os er
løsningen. Vi skal spørge mere ind til det, vi hører. Og inddrage
medarbejderne i at undersøge udfordringerne først,” siger
inspektøren.

lukkes. Ligesom på Kragskovhede skulle ledere og medarbejdere
danne par og undersøge konkrete problemstillinger.
Problemerne spændte vidt. Fra fordeling af vanskelige indsatte
til kommunikationen i fængslet. En af de vigtige lektier
deltagerne lærte, var at grave dybere ned i problemerne og
involvere deres kollegaer i den proces. Både for at blive klogere
på, om et problem egentlig er et problem for alle, og for at få
input til hvordan problemet løses.
Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Mette Nielsen,
siger: ”Det kan godt være folk brokker sig over et problem i
kaffestuen, men når det kommer til stykket, drejer problemet
sig som oftest om noget helt andet. Det er vi blevet mere
opmærksomme på.”
Da de kom ud på afdelingerne med deres forslag, blev de
mødt på en anden måde end ved normale forandringer.
”Medarbejderne kan ikke sige: Det er bare ledelsen, der har
bestemt det her som altid. Nej det er et fælles projekt, der
også skal gavne dine kollegaer,” siger Mette Nielsen.
Hun dannede makkerpar med fængslets inspektør Henrik
Marker. Deres projekt var at forbedre deres indbyrdes kommunikation og kommunikationen til resten af fængslet.
Inspektør Henrik Marker håber, at projektet ikke bare bliver en
enlig svale, men noget som sætter sig spor fremover: ”Vi skal
have integreret det i vores ledelsesform. Det er en mulighed
for at sætte en ny retning,” siger han.
Det er forbundets tillidsrepræsentant i Nyborg, Brian Kristiansen,
enig i: ”Jeg håber, at vi får mere fokus på kommunikation.
Hvis personalet ikke fortæller ledelsen, hvad de er frustreret
over, sker der ikke noget. Og så gælder det om, at lederne også
tager den information, de får fra personalet med videre op i
systemet,” siger han.
Tyrkertro
Også på højeste sted i Kriminalforsorgen er man glade for
tillidsreformforløbet. Kriminalforsorgen er jo midt i en
reformproces. I den situation er det ekstra vigtigt at samarbejdet fungerer, lyder det fra Kriminalforsorgens direktør
Johan Reimann:
”Vi skal yde mere for færre penge. Det kræver, at ledere,
tillidsrepræsentanter og medarbejdere står skulder ved
skulder for at finde de bedste løsninger, som tjener Kriminalforsorgens formål,” siger han og fortsætter: ”Jeg har en tyrkertro på, at hvis man lytter til medarbejderne og de løsningsforslag, de kommer med, så får man en bedre løsning på
bordet. Det dummeste man kan gøre som ledelse, er at sige:
Sådan her gør vi, og jeg gider ikke høre på, hvad I siger.”
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er helt på linje
med direktøren: ”Vi skal håndtere forandringerne i fællesskab.
Ledere og medarbejdere skal ikke bare grave skyttegravene
dybere, og true med alverdens ulykker overfor hinanden. Jeg
tror, at mere tillid og samarbejde vil give større arbejdsglæde
for alle.”

Bedre kommunikation i Nyborg
I Statsfængslet i Nyborg kom tillidsforløbet på et oplagt
tidspunkt med en nytiltrådt inspektør og en arrest, der skulle
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ledere

”

De gamle titler er
det, man kalder
lønrammetitler. Det vil
sige, at de beskriver,
hvilken løn man får,
og ikke nødvendigvis
hvilket ansvar man
besidder,” siger HR-chef
Marianne Fæster
Nielsen.

Temadag
for lederne
Hvad hedder en arrestforvarer i den nye struktur?
Hvor er man i hierarkiet, når man er enhedsleder?
Og skal man søge sin egen stilling igen? De og
andre spørgsmål blev besvaret, da lederne holdt
temamøder om den nye struktur.
Af Kristian Westfall

Der var et par korslagte arme, en hel del lyseblå skjorter og
rigeligt med power points, da der blev afholdt temaeftermiddag
om lederstrukturen i Kriminalforsorgen.
Det overordnede emne var reorganiseringen, og det konkrete
indhold var de nye ledelseslag. Det var derfor arrestforvarere,
overvagtmestre, KiF-ledere, fængselsinspektører og andre
godtfolk med ledelsesansvar var samlet på First Hotel i
Taastrup den 24. september.
Chefen for HR Koncern, Marianne Fæster Nielsen, slog hurtigt
fast, at eftermiddagen ville kredse om to spørgsmål: ”Hvilke
mål er der for den nye institutionsstruktur? Og ikke mindst
det spørgsmål, som mange sikkert sidder med: Hvad betyder
det for mig?”
En konkret ting, som alle ledere kommer til at mærke, er nye
titler. Det bliver noget med ’enhed’, ’institution’, ’område’ og
’chef’.
De gamle betegnelser – som nogen sikkert mener, at der er
mere svung i – bliver altså mere konforme fremover.
Hvorfor, forklarede Marianne Fæster Nielsen: ”Det er ikke sådan,
at vi sælger ud af arvesølvet. De gamle titler er det, man
kalder lønrammetitler. Det vil sige, at de beskriver, hvilken
løn man får, og ikke nødvendigvis hvilken funktion og hvilket
ansvar man besidder. Det gør de nye titler derimod.”
En arrestforvarer i den nye organisering hedder derfor enhedschef, og en overvagtmester hedder en enhedsleder.
Post-it-spørgsmål og popcorn
Det skal være usagt om fængselsbetjente generelt bliver anset
som bly violer, men i hvert fald var mødet indrettet, så selv

den mest generte leder kunne komme til orde på temadagen.
Man behøvede nemlig slet ikke åbne munden for at spørge.
For mens hotellets popcornmaskine pausepoppede, var der
mulighed for at skrive spørgsmål på gule post-it-sedler i salen.
Og som forventet havde mange af spørgsmålene naturligt
karakter af hvad-med-mig?
Blandt andet handlede flere spørgsmål om de såkaldte
afklaringssamtaler.
”Alle udnævnte chefer og ledere skal have en afklaringssamtale.
Den går ud på at tale om de ledelsesopgaver og krav, der ligger
i den nye struktur. Samtalerne skal afklare, hvad man skal
kunne i den nye struktur, og hvilke ønsker den enkelte har,”
sagde Marianne Fæster Nielsen.
Et andet spørgsmål gik på antallet af stillinger kontra antallet
af ledere pt. Der er nemlig lagt op til færre lederstillinger end
i dag.
”Ingen medarbejdere vil miste deres faste job i forbindelse med
bemandingen i den nye struktur. Udnævnte ledere fortsætter i
deres arbejde, men noget kan jo ændre sig for nogle blandt
andet på grund af afklaringssamtalerne,” sagde Marianne
Fæster Nielsen, og fortsatte: ”Dem der er konstitueret eller
fungerende leder, skal søge deres stilling, når den bliver slået
op.”
Show nummer to ud af tre
Showet i Taastrup var nummer to ud af tre. Tidligere på dagen
var det ledere fra Syddanmark, der havde fornøjelsen af power
pointen over den nye ledelsesstruktur. Tredje og sidste sted
var Midt- og Nordjylland dagen efter.

FRA ARRESTFORVARER TIL ENHEDSCHEF
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Ny titel

Vicedirektør
Kontorchef, chef
Souschef, teamleder

Centerdirektør
Chef for Koncern
Enhedsleder

-

Områdedirektør
Områdechef

Fængselsinspektør, arrestinspektør
Afdelingsleder, arrestforvarer,
pensionsforstander, KIF-leder etc.
Overvagtmester, viceforstander,
forsorgsfuldmægtig etc.

Institutionschef
Enhedschef

Direktoratet
Cheflag 1
Cheflag 2
Ledere
Områdekontorene
Cheflag 1
Cheflag 2
Institutionerne
Cheflag 1
Cheflag 2
Ledere
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Gammel titel

Enhedsleder

udbryderkongen

Er der vilje
– er der vej
Natten mellem den 22. og 23. december i 1949
undveg udbryderkongen Carl August Lorentzen fra
Statsfængslet i Horsens via en 20 meter lang tunnel.
Det var en sensation, som gav genlyd over hele
Danmark. Lorentzens grandnevø fortæller historien
om onklens mange flugtaktioner i en ny bog.
Af Søren Gregersen

Mørket lå stadig over Horsens, da Carl August Lorentzen
mavede sig op gennem hullet i kartoffelkælderen i inspektørens bolig en kold decembermorgen. Efter 11 måneders
gravearbejde ventede friheden. Han listede ud af kælderen
og væk fra fængslet uden at blive opdaget.

kunne skjule sin flugtvej, bryde gennem muren, og kravle
den vej ind i hulrummet. Herefter ville han i ro og mag kunne
arbejde sig gennem ydermuren, eller under fundamentet.
Det var en vild plan. Han mærkede adrenalinen pumpe
rundt i kroppen.”

Først senere om morgenen, gik det op for personalet i
Statsfængslet i Horsens, at Carl August på mystisk vis var
forsvundet. Snart efter blev hans spektakulære flugtmetode
afsløret. Fængselspersonalet var målløse.

Lorentzen gravede herefter møjsommeligt i 11 måneder 20
meter under fængselsgården og frem til kartoffelkælderen.
Da fængselsbetjentene opdagede flugten om morgenen,
fandt de denne tekst fra Lorentzen ovenover indgangen til
tunnelen: ”Hvor der er en vilje, der er der også en vej.”

Juleflugten var Lorentzens mesterstykke. Hans sidste genistreg. Efter 13 flugtaktioner fra fængsler og opdragelsesanstalter var han ekspert i undvigelser. Titlen som landets
udbryderkonge var med rette hans.
Pengeskabstyv
Carl August blev født i 1896 på Frederiksberg, og indledte en
lang karriere som indbruds- og pengeskabstyv som 16-årig.
Da et pengeskabsfirma pralede med, at det fremstillede et
indbrudssikret pengeskab, udfordrede det Carl August. Han
brød ind i skabet, lagde en seddel, hvorpå der stod: “Han
ku!”, og efterlod en større sum penge urørt i skabet.
Lorentzen var i det hele taget en gentlemantyv: Han brugte
aldrig våben og forsøgte kun én gang at gøre modstand.

Desværre var det heller ikke denne gang lykkens gang. Carl
August nåede kun at være ude i ganske få dage. En gårdejer
og et par karle på en gård i Ølsted, overmandede ham en
sen nattetime i gårdens spisekammer. Kun syv dage efter
sin flugt sad Carl August atter i Statsfængslet i Horsens
igen. Han røg tre måneder i straffecelle på grund af flugten.
Og selvom forfatteren Poul Henningsen plædererede for
Lorentzens benådning i en kronik i Politiken, måtte han
udstå sin straf.
Carl August Lorentzen elskede sit ry. Berømmelsen havde
dog en bagside, og det endte med at han – for at blive mere
anonym – tog navneforandring. Humoren havde han dog i
behold, Carl August Lorentzen kom til at hedde Carl August
Kentman. Han døde i 1958.

Men man kan ikke sige, at han var dygtig til at slette sporene
efter sig. Han endte nemlig altid med at blive fanget og
dømt. Ligesom han hurtigt blev fanget igen, når han stak
af fra fængslerne.
Den sidste flugt
I 1949 var han blevet 53 år. Tiden var inde til den sidste
flugtaktion. Han havde brug for en plan, som en gang for
alle kunne sikre ham friheden.
I bogen skriver Lorentzens nevø Jan Patrick Skaarup: ”Carl
August sad på sengen og kiggede på vægskabet, der sad over
det lille primitive skrivebord. Det skab burde være løsningen.
Hvis han fjernede bagbeklædningen til skabet, ville han
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Læs bogen: Udbryderkongen
Carl August Lorentzens Livshistorie
- fortalt af en grandnevø, Jan
Patrick Skaarup, Skaarups Forlag.

feriebolig

ferieboliger i Vestjylland
og på Lolland
Fængselsforbundets medlemmer kan også i 2016 leje
Forsikringsagenturforeningens ferieboliger.
FERIEBOLIG I KRAMNITZE, LOLLAND
Musvågelunden 15, Kramnitze, 4970 Rødby.

Huset ligger på en 1.190 kvadratmeter stor naturgrund kun 150
meter fra dejlig sandstrand. Huset er opført i 1994 i røde sten
med et boligareal på 117 kvadratmeter. Huset indeholder: køkken
(åbent til stuen), stue, tre gode soveværelser (seks sovepladser) og
badeværelse med sauna og spa. Køkkenet indeholder opvaskemaskine, køleskab, mikroovn og komfur. Der er desuden vaskemaskine, tørretumbler, fjernsyn, dvd, stereoanlæg og brændeovn. Bemærk: der må ikke ryges indendørs og husdyr må ikke
medbringes.
BETALING:
Priser er inklusiv strøm. Slutrengøring kan tilkøbes og koster
650 kr. ved henvendelse på 2124 1422 eller 2567 1520.
Leje for huset i 2016 er per uge:
Ugerne
Ugerne
Ugerne
Ugerne

FERIEBOLIG I NØRRE FJAND, VESTJYLLAND
Adresse: Hagevej 156, Nørre Fjand, 6990 Ulfborg.

Huset ligger på en 945 kvadratmeter kuperet naturgrund
med udsigt over Nissum Fjord til klitterne ved Fjand. Huset
er opført i 1995 i røde sten med et boligareal på 81 kvadratmeter.
Huset indeholder: entré, køkken (åbent til stuen), stue (udgang
til vestvendt terrasse), soveværelse med skabe, to værelser, i alt
seks sovepladser, badeværelse samt særskilt sauna. Desuden er der
opvaskemaskine, vaskemaskine, mikroovn, tørretumbler, fjernsyn,
dvd og brændeovn.
BETALING:
Priser er inklusiv strøm og slutrengøring.
Leje for huset i 2016 er per uge:
Ugerne
Ugerne
Ugerne
Ugerne

01
23
27
35

–
–
–
–

22:
26:
34:
52:

2.600
3.000
3.200
2.600

kr.
kr.
kr.
kr.

01
23
27
35

-

22:
26:
34:
52:

2.100
2.500
2.700
2.100

kr.
kr.
kr.
kr.

LEJEMÅL:
Lejemålet går fra søndag kl. 15.00 til
søndag kl. 12.00. Fjand forlades
kl. 10.00 søndag.

ANSØGNING:
Vil du leje en af ferieboligerne? Ansøg ved at udfylde denne kupon. Send den til
Fængselsforbundet, Ramsingsvej 28A, 2500 Valby, senest den 8. januar 2016.
Vi sender svar om leje eller afslag snarest herefter.

TILDELING:
Såfremt der er flere ansøgere i samme
periode, vil der være lodtrækning.
Medlemmer, der har forsikring i
Tjenestemændenes Forsikring, har
fortrinsret.



Ledige uger vil løbende blive annonceret
på Fængselsforbundets hjemmeside.

Periode 2: Fra søndag den ____________________til søndag den __________________

RENGØRING:
Lejeren pålægges at sørge for rengøring
af bolig og friareal inden fraflytningen.
Slutrengøring kan bestilles og afregnes
hos AB-Multiservice, Kramnitze. I Fjand
er slutrengøring inkluderet i lejen.
MEDBRINGES:
Sengelinned, håndklæder, viskestykker
og rengøringsmidler.

Undertegnede medlem af Fængselsforbundet ønsker ferieophold i:
Sæt kryds i ønsket feriebolig

Fjand: ❒

Kramnitze: ❒

Periode 1: Fra søndag den ____________________til søndag den __________________

Navn ________________________________Cpr. nr._______________________________
Stilling ____________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Postnr. og by ______________________________________________________________
Telefon ___________________________________________________________________
Underskrift_______________________________________________________________
Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Fængselsforbundet må undersøge,
om jeg er forsikringstager i Tjenestemændenes Forsikring.
Alle felter skal udfyldes.
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INDLÆG

MINDEORD FOR
AAGE VESTERGAARD
SØRENSEN

Aage var en vellidt og respekteret kollega i Renbæk. Han
var den flittige betjent, som altid gav det lille ekstra, når
han var på tjeneste. Aage brændte for sit arbejde som få
andre. Om det var at finde ulovlige stoffer, hjælpe de indsatte, være sammen med kollegaerne eller i sit virke som
fungerende tillidsrepræsentant, så vidste man, at han gik
op i sit job og gjorde det bedste han kunne – og han gjorde
det godt.
Aage fik sin store drøm opfyldt få dage inden sin død.
Drømmen havde, siden han startede i systemet, været at
få en udstationering til Grønland, for at prøve de nye
udfordringer dette ville medføre og opleve naturen.

ØSTJYLLAND:
Onsdag den 6. januar, Statsfængslet Østjylland,
personalehuset, kl. 16:30
MIDTSJÆLLAND:
Torsdag den 7. januar, Hotel Scandic i Ringsted,
kl. 16:00
MIDTJYLLAND:
Mandag den 11. januar, Danhostel i Herning, kl. 16:30
NORDJYLLAND:
Tirsdag den 12. januar, Skydepavillonen i Aalborg,
kl. 16:30
VESTEGNEN:
Torsdag den 14. januar, Anstalten ved Herstedvester,
personalehuset, kl. 12:30-14:00 og kl. 14:15-16:00
FYN:
Mandag den 18. januar, Statsfængslet i Nyborg,
personalehuset, kl. 17:00
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FYN II:
Mandag den 25. januar, Statsfængslet i Nyborg,
kl. 17:00
SYDJYLLAND:
Tirsdag den 26. januar, Sønder Omme Kro,
kl. 17:00
KØBENHAVN:
Torsdag den 28. januar, Københavns Fængsler,
mødelokale A, kl. 12:45-13:45 og kl. 14:15-15:15

Aage – må din drømmerejse fortsætte i det ukendte.
Du vil ikke blive glemt.
På vegne af personalet i
Statsfængslet Renbæk
Henrik Marcussen

EL

SFORB

D

ET •

Både vores lokale tillidsrepræsentanter, de nye områdetillidsrepræsentanter og repræsentanter fra forbundskontoret er klar til at svare på spørgsmål.

NORDSJÆLLAND:
Torsdag den 21. januar, Statsfængslet ved Horserød,
personalehuset, kl. 14:00

Aage blev 53 år. Han efterlader kone og børn. Tankerne
herfra går til Åges familie og de efterladte.

ND

Hvad er op og ned i forbundets nye organisation? Hvorfor
bliver der flyttet rundt på skrivebordene? Og hvordan får
man hjælp fremover? Disse og mange andre spørgsmål,
har du mulighed for at få svar på ved Fængselsforbundets
informationsmøder i januar og februar.

TREKANTSOMRÅDET:
Tirsdag den 19. januar, Områdekontoret i Kolding,
kantinen, kl. 17:00

Aages minde vil altid være til stede, og han vil blive
husket langt ud i fremtiden.

U

INFORMATIONSMØDER
OM FORBUNDETS NYE
ORGANSATION

Tilbuddet om at komme af sted kom meget pludseligt,
men Aage var klar, som vi kendte ham. Han sprang uden
mange sekunders betænkningstid til og var klar til at
løse opgaven. Fire dage senere sad han i flyveren mod det
kolde nord, og drømmen var blevet en realitet.

Aage fik dog kun få dage på Grønland. En tidlig morgen
fandt man Aage fredfyldt liggende i sengen, afgået ved
døden. Hvorfor og de nærmere omstændigheder kendes
ikke, men alt for tidligt var det i hvert fald. Ud fra tekst og
de billeder, som han de første dage lagde på facebook, var
man ikke i tvivl om, at hans drøm var gået i opfyldelse.

ÆNG
S
• F

Fredag den 25. september 2015 var en sorgens dag i
Renbæk. Vi fik beskeden om, at en god kollega alt for
tidligt var taget fra os.

AN

MAR

K

HUSK AT MELDE JER
TIL INFORMATIONSMØDERNE
Af hensyn til planlægningen af informationsmøderne,
må I gerne tilmelde jer hos vores områdetillidsrepræsentanter.
Skriv, hvor I vil deltage senest den 24. december til:

SØNDERJYLLAND:
Mandag den 1. februar, Agerskov Kro, kl. 17:00

Hovedstaden
Områdetillidsrepræsentant Erik Larsen
Mail: erik.larsen2@kriminalforsorgen.dk

SYDSJÆLLAND, LOLLAND OG FALSTER:
Tirsdag den 2. februar, Den gamle Retsbygning i Næstved,
kl. 10:00

Sjælland
Områdetillidsrepræsentant Henning Mørck
Mail: henning.morck@kriminalforsorgen.dk

ELLEBÆK OG SANDHOLM:
Onsdag den 3. februar, Institutionen Ellebæks mødelokale,
kl. 19:15

Syd- og sønderjylland
Områdetillidsrepræsentant Mette Frets Nielsen
Mail: mettelouisefrets.nielsen@kriminalforsorgen.dk

VESTSJÆLLAND:
Torsdag den 4. februar, Statsfængslet i Jyderup, kantinen,
kl. 15:30

Midt- og Nordjylland
Områdetillidsrepræsentant Brian Hedensted
Mail: Brian.hedensted@kriminalforsorgen.dk

debat
Debatindlæg (max 750 ord) sendes til
redaktion@faengselsforbundet.dk.
Følg også debatten på Facebook:
Faengselsforbundet og på Twitter:
@Faengselforbund.
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FÆNGSELSFUNKTIONÆREN
FÅR EN UGENTLIG
DIGITALUDGAVE
Flere og flere læser Fængselsfunktionæren på nettet. Derfor
udkommer fagbladet fremover både i en papirudgave og en
digitaludgave.
Hvor fagbladet i dag udsendes ti gange om året, vil vi udsende
nyheder ugentligt med det nye digitale blad. Fagbladet vil
dermed følge nyhedsstrømmen langt tættere og vil hurtigere
kunne gå ud med nye historier. Målet er at øge fagbladets
aktualitet og tilgængelighed for medlemmer og medier.

December 2005 - Januar 2006

2015

Den digitale udgave får sin egen onlineportal på Fængselsforbundets hjemmeside og udsendes via nyhedsmail og de
sociale medier.
Det er dog langt fra slut med at udsende bladet i en trykt
udgave, som vi har i gjort det siden 1917. Vi mener nemlig
– i modsætning til mange andre organisationer – at papirformen stadig har en kvalitet. For at frigøre ressourcer vil
bladet fremover udkomme seks gange om året, hvor det i
dag som nævnt udkommer ti gange.
Det digitale blad træder i kraft ved årsskiftet. NÆSTE
PAPIRUDGAVE KOMMER DERFOR FØRST I SLUTNINGEN
AF JANUAR. Derefter kommer bladet hver anden måned.

