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Hold skibet
fri af kysten
LEDER
Af Kim Østerbye,
formand for
Fængselsforbundet
Kriminalforsorgen har i de seneste år sejlet i et farvand med klippeskær, høje søer
og uberegnelige strømforhold.
Fængsler og arresthuse er propfyldte.
Vi har bandeproblemer, dårlig trivsel og
ringe arbejdsmiljø.
Og det gør det ikke bedre, at bygningerne er nedslidte. Mange af dem
stammer tilbage fra sejlskibenes tid og
burde være ophugget for længst.
Så hvis Kriminalforsorgen skal undgå
at sejle ind i en klippe på samme måde
som Costa Concordia, er det på høje tid,
at justitsminister Morten Bødskov sætter
en ny kurs for vores organisation.
Jeg håber derfor, at han i løbet af
2012 står ved sine ord og gennemfører
en reform af Kriminalforsorgen, som for
alvor ændrer på tingenes tilstand.
Efter ti år, hvor retssystemet har brugt

flest kræfter på at spærre kriminelle inde,
er det tid til at fokusere på, hvordan de
kriminelle vender tilbage til en lovlydig
tilværelse.
Det kræver, at vi skaber bedre rammer for den resocialiserende indsats. Vi
bliver nødt til at finde en løsning på
pladsproblemerne, som i 2011 slog alle
rekorder siden Anden Verdenskrig. Alt
var optaget over hele linjen.
Noget man kunne gøre for at lette
presset her og nu er at øge brugen af
fodlænker i den sidste del af afsoningen.
En anden mulighed er at begrænse brugen af varetægtsfængslinger.
Ud over bedre plads bør der også
sættes langt hårdere ind med tiltag, som
kan hjælpe de indsatte videre. Bedre
muligheder for uddannelse, flere beskæftigelsestilbud og en styrkelse af personalets kompetencer.
Alle disse elementer må på dagsordenen, når politikerne senere på året sætter sig ned for at forhandle en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen på plads.
Og det handler ikke bare om, at vi
skal have flere penge, det handler også

om, hvordan vi får mest ud af dem, der
er.
Der er brug for et generelt servicetjek. Kan vi for eksempel gøre tingene
mere hensigtsmæssigt, hvis vi indfører
en anden struktur i Kriminalforsorgen?
Kan der indføres personalefri afdelinger i
dagtimerne? Enhver idé bør overvejes.
Eller er det nødvendigt med en større
reform i stil med den, vi har set i Politiet?
Jeg håber, at justitsministeren bakker
sine erklæringer op med handling og får
vores arbejdsplads tilbage på en sikker
kurs fri af kysten. ■
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Ingen udsigt til bedring
- pladsproblemerne fortsætter
Belægget i fængsler og
arresthuse slog alle tidligere
rekorder i 2011, og det ser
desværre ud til, at billedet
bliver det samme i år.

behandle Kriminalforsorgens kapacitetsudfordringer.
”Men dette arbejde vil dog formentlig ikke kunne nå at påvirke belægget i
2012,” siger Kirsten Lærkeholm.

Det kroniske overbelæg, som præger
fængsler og arresthuse, fortsætter i det
nye år. Det vurderer Kirsten Lærkeholm,
som er souschef i Ressourcestyringskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen.
”Sidste års belæg var historisk højt.
Mange steder på omkring hundrede
procent hele året, og der kommer nok
desværre ikke til at ske ændringer foreløbig,” siger hun.
Til trods for at man iværksatte tiltag i
2011, som skulle lette presset på
Kriminalforsorgen, havde hele atten
fængsler og arresthuse et gennemsnitligt
belæg på over hundrede procent.
I de åbne fængsler i Jyderup og
Sønder Omme lå belægget for eksempel
på 101 procent i gennemsnit, og i
Arresthuset i Frederikssund var belægget
helt oppe på 104 procent.
Samlet set lå belægget for hele
Kriminalforsorgen på 97,6 procent. Det
er væsentligt højere end maksimumsgrænsen på 95 procent, som justitsministeren besluttede for et år siden.
Kirsten Lærkeholm lægger ikke skjul
på, at det er en svær situation at løse for
direktoratet. Indtil videre har de kun
kunnet sætte gang i mindre tiltag for at
fjerne noget af presset.
”Vi har senest etableret ekstra bufferpladser i Kærshovedgård og påbegynder
igen tilsigelsesstop pr. 1. februar for at
skabe mere plads,” siger hun.
Derudover ser hun frem til udredningsarbejdet, som Folketinget har
besluttet, og begynder til foråret.
Undersøgelsen skal blandt andet

Københavns Fængsler – der er landets
største arresthus – er et af de steder, som
har været hårdest ramt. Belægget lå på
over 101 procent i gennemsnit. Det gør
det vanskeligt at få dagligdagen til at
fungere og have overskud til udvikling,
siger inspektør Peter Vesterheden: ”Udfordringen ligger for eksempel i, hvordan vi placerer de indsatte. Det er jo
langt fra alle, der kan dele celle. Det er
selvfølgelig voldsomt at skulle tilbringe
så mange timer i en celle med en fremmed person.”
Han mener, at det er bekymrende, at
der er udsigt til at overbelægget fortsætter og kalder situationen klart utilfredsstillende.
Den holdning deler Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye: ”Vi har
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101 procent
i Københavns Fængsler

netop afsluttet et vanvittigt år, når det
kommer til belægget. Snart er det vel
kun betjentstuer og toiletter, der ikke har
været brugt til at anbringe fanger i. Vi
har virkelig brug for at få knækket kurven,” siger han.
Han roser personalet rundt om i landet for deres tålmodighed og kreativitet
med at løse problemerne med de mange
indsatte. Men overbelægget har også en
pris. Det slider både på personale og
bygninger:
”Det er en af årsagerne til, at sygefraværet stadigt er meget højt. Jeg tror desværre, at det vil have store konsekvenser for Kriminalforsorgen mange år frem.
Regningen, som skal betales tilbage, bliver kun større og større.”
Formanden forventer derfor, at overbelægget står øverst på dagsordenen,
når politikerne senere på året mødes for
at forhandle om en ny flerårsaftale for
Kriminalforsorgen.
”Alt andet vil være en hån mod medarbejderne,” siger han. ■
Af Kristian Westfall
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Ny rekord: Belægget i Kriminalforsorgen nåede op på 97,6 procent i 2011.

Grunduddannelsen
to år efter
Tiden er inde til at gøre status på fængselsbetjentenes
nye grunduddannelse, som
netop er fyldt to år. Er intentionerne blevet indfriet? Og
er der behov for justeringer?
Flere timer på skolebænken, bedre
sammenhæng mellem teori og praksis
samt mere ansvar og selvstændighed.
Det var nogle af målene med den nye
grunduddannelse, der nu kan fejre to års
fødselsdag. Og spørger man Anette
Krogsgaard, der er uddannelseskonsulent i Anstalten ved Herstedvester, er
eleverne på rette vej:
”Det er nogle spændende elever, vi
får ud, som er godt rustet til at tage fat
på arbejdet som fængselsbetjent. De er
meget dygtige til at tilpasse sig – og så er
de ikke bange for at stille spørgsmål.”
Elevernes engagement kan ifølge
uddannelseskonsulenten skyldes, at de i
dag – modsat tidligere – starter forløbet
på skolebænken.
”Jeg føler, at de fagligt er blevet stærkere. De ser ikke længere til fra sidelinjen
– men indgår aktivt i for eksempel konfliktmægling, fordi de har haft første
konfliktmodul. De er blevet mere selvstændige, og de kan langt bedre indgå i
samarbejdet med mere erfarne kolleger,” siger hun.
Sammenhængen mellem uddannelsens teoretiske del og praktikken på tjenestestederne er altså blevet styrket – og
det skyldes primært et godt samarbejde
med Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Lunde, mener hun.
”De er meget lydhøre over for vores
ønsker og erfaringer i KUC. Vi evaluerer
løbende hvert forløb – og mødes nogle
gange om året for at diskutere, hvordan
vi kan forbedre uddannelsen ud fra

praktiske erfaringer,”
Krogsgaard.

siger

Anette

Dynamisk uddannelse
Jens Holm Madsen, der er projektleder
på den nye grunduddannelse i KUC, er
enig i, at de gode resultater i høj grad
skyldes samarbejdet med tjenestestederne.
”Der er flere personer, der føler sig
ansvarlige for uddannelsen, end tidligere. Nu kigger man ikke længere kun på
KUC, men tager selv ansvaret og uddannelsesarbejdet på sig ude på fængslerne,” siger han.
Er intentionerne bag grunduddannelsen
så blevet indfriet?
”Det er det for tidligt at sige noget om –
vi har jo ikke fået første hold igennem
endnu. Men det væsentlige er, at vi har
fået sat læring mere på dagsordenen –
ikke kun på skoledelen, men også når
man er ude i praktik.”
Er der behov for ændringer?
”Vi justerer hele tiden. Noget af det
gode, vi har fået bygget ind i uddannelsen, er, at den er dynamisk – at vi til
enhver tid kan justere på den. Faget
udvikler sig jo hele tiden. Så det er vigtigt at være med der, hvor det sker, og
det er jo ude på tjenestestederne.”
Hvilke ændringer er der konkret tale
om?
”Vi mener helt klart, at der er et stort
behov for at efteruddanne alle de
betjente, som ikke har fået den nye
uddannelse. Vi har lavet et helt efteruddannelseskoncept – men det var en del
af den flerårsaftale, som alligevel ikke
blev forhandlet i efteråret, og som derfor
er udskudt til 2013,” siger han.

Anette Krogsgaard, der er uddannelseskonsulent på Anstalten ved Herstedvester, er godt tilfreds med de elever,
hun får ud i praktik fra den nye grunduddannelse. De er blevet bedre fagligt
rustet og dygtigere til at tilpasse sig,
mener hun.
tisk over for at ændre for meget på
uddannelsen, før den er kommet
ordentligt i gang: ”Der er varslet forandringer, før uddannelsen overhovedet
har fået lov at vise, hvad den dur til.
Konkret er det blevet diskuteret at indføre SU på skoledelen – hvilket ville medføre store forandringer. Det ville være
nogle helt andre mennesker, der søgte
ind – og så skal strukturen justeres
igen.”
Det er desuden blevet luftet, om
grunddannelsen skulle være en bacheloruddannelse. Det afviser Jens Holm
Madsen dog også: ”Så vil vi skulle op på
et helt andet niveau. Det, vi laver nu, er
en erhvervsuddannelse. En bacheloruddannelse skal have forskningstilknyttet
viden – det vil sige tilknytning til universiteter og fag om ret, etik, jura og kriminologi. Det er jo ikke det, der er vores
kerneområde nu – og det er der heller
ikke nogen planer om foreløbig,” siger
han.
Skoledelen af grunduddannelsen skal
efter planen evalueres i løbet af foråret.
Hele uddannelsen bliver evalueret, når
det første hold er færdige med udgangen af 2013. ■
Af Andreas Graae

Uklare politiske signaler
Jens Holm Madsen er dog generelt skep-
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Ny lederuddannelse
til foråret
Kriminalforsorgens lederuddannelse får et kvalitetsløft
med større vægt på ledelsesteknik og fagligt indhold.
Det er et skridt i den rigtige
retning, men der skal mere
til, lyder det fra Fængselsforbundet.

Lederuddannelsen i Kriminalforsorgen
bliver fremover mere integreret i det almindelige uddannelsessystem. Som noget nyt får de studerende mulighed for
at gennemføre en del af uddannelsen på
andre skoler – i stedet for at gennemføre hele forløbet internt i Kriminalforsorgen.
Ifølge Jørgen Balder, der er chef for
Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
(KUC), gennemføres ændringen, fordi
der nu og i fremtiden vil blive stillet stadig større krav til god ledelse i Kriminalforsorgen.
”Der har været et ønske om at styrke
og øge fleksibiliteten på overbygningen
af uddannelsen samt at give mulighed
for merit,” siger han.
På den nye overbygning vil det derfor
i højere grad være op til den enkelte studerende at sammensætte sin uddannelse. Man kan for eksempel vælge at
tage en diplomuddannelse på en professionshøjskole eller tage en anden lederuddannelse som en del af uddannelsen.
Dette element har længe været et
ønske i Fængselsforbundet. Forbundssekretær Bente Benderska siger: ”Vi er
absolut tilhængere af, at den interne
lederuddannelse i Kriminalforsorgen i
højere grad bliver erstattet af uddannelser, der findes i det etablerede uddannelsessystem.”
Bente Benderska ved, hvad hun taler
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Lederuddannelsen på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød bliver styrket.
om. Hun gennemførte nemlig i 2011 en
diplomuddannelse i ledelse på UCC i
København og har været begejstret for
forløbet.
”Det er et studie, jeg kan anbefale til
alle ledere, der har lyst til at rykke ud af
deres komfortzone. Uddannelsen er en
saltvandsindsprøjtning til ledelsesrollen.
Jeg har fået en viden, som jeg vil kunne
bruge i hvilket som helst lederjob. Der er
store gevinster for lederne ved at deltage i lederuddannelser sammen med ledere fra andre organisationer,” siger
Bente Benderska.
Forbundssekretæren mener, at niveauet er højere på de eksterne uddannelser end på KUC: ”Diplomuddannelsen har et forløb på tre år, et pensum
på mange tusinde sider og opgaver, der
tager udgangspunkt i den daglige praksis. Alene den afsluttende projektopgave
er meget mere omfattende, end den vi
kender fra KUC.”
Hun ser derfor gerne, at en endnu
større del af Kriminalforsorgens lederuddannelse foregår uden for KUC’s regi:
”Der stilles stadig større krav til lederne.
Derfor er det vigtigt, at vores uddannelse følger med denne udvikling, ellers
risikerer vi, at lederstillingerne besættes
af folk udefra,” siger hun.

Fokus på det fængselsfaglige
Ifølge Jørgen Balder er det dog vigtigt, at

lederuddannelsen bevarer det fængselsfaglige fokus.
”Det er ikke nok, at en leder på en
afdeling har en generel lederuddannelse
på højt niveau. Lederen skal også have
en specifik faglig viden om Kriminalforsorgen. Lederen skal være i stand til
at foretage en tydelig faglig prioritering
og nyde faglig respekt blandt kollegaerne. Det kræver, at lederen kender de
værdier og krav, som stilles i Kriminalforsorgen. Der er ikke noget, de studerende på lederuddannelsen kan hente
ude i byen,” siger Jørgen Balder.
Han oplyser, at det fængselsfaglige
bliver styrket på grunddelen af den ny
lederuddannelse.
Bente Benderska er enig i, at lederne
skal have en specifik faglig viden om
Kriminalforsorgen, men det får de allerede via den teoretiske del af grunduddannelsen og i kraft af, at de har flere års
praktisk erfaring fra Kriminalforsorgen.
”Vi mener i Fængselsforbundet, at
det er inden for de rent ledelsesfaglige
områder, der mangler uddannelse, og at
det er der, indsatsen primært bør lægges. Det viser både trivselsevalueringer
og ledermålinger med al tydelighed.”
Frem for korte interne afklarings- og
uddannelsesforløb på lederuddannelsen
ser hun hellere, at man benytter sig af
det etablerede uddannelsessystem. For
eksempel AMU-systemets muligheder
for en grunduddannelse til kommende
ledere og akademi- og diplomsystemet
til udnævnte ledere.

Trainee-stillinger
Bente Benderska efterlyser også, at
Kriminalforsorgen etablerer en ordningen med trainee-stillinger, hvor potentielle lederemner får mulighed for at
prøve deres evner af.
”Det vil gøre det nemmere at komme
i gang i jobbet som leder,” siger hun.
Trainee-stillinger kan være en mulig-

Bedre
studiebetingelser
hed, mener Jørgen Balder, men det skal
være op til det enkelte tjenestested at
spotte sine nye ledere.
”Der skal ikke være alt for firkantede
regler. Det er vigtigere, at der skabes et
klima på arbejdspladsen, som er befordrende for nye ledere,” siger han og
henviser til, at direktoratet vil udforme
en konkret talentpolitik, som vil indeholde vejledning i den forbindelse.
Kriminalforsorgens Uddannelsescenter udsender mere detaljeret information
om den nye uddannelse, når vinteren
går på hæld. ■
Af Søren Gregersen

Ny struktur på
lederuddannelsen
Den nuværende opbygning med lederassessment, KFL (førlederuddannelse), KL (lederuddannelse) og
KOL (overordnet lederuddannelse)
ændres til:
• Lederassessment, hvor medarbejderen bliver vurderet som leder.
• En grundlæggende lederuddannelse, som består af fire moduler
af fem dages varighed.
• En overbygningsuddannelse, som
består af en diplomuddannelse
eller lignende i ledelse. Denne uddannelse foregår hos eksterne
leverandører, typisk professionshøjskoler.

Arrestforvarer Erik Verup tog en diplomuddannelse i ledelse for lidt over et år
siden. Dengang var det svært at få fri til
undervisningen. Det bliver formentligt
nemmere med den nye lederuddannelse.
Ifølge Erik Verup er det en god idé, at
eksterne uddannelser fremover accepteres som en del af lederuddannelsen i
Kriminalforsorgen. Det betyder, at komIfølge arrestforvarer Erik Verup har diplommende studerende forhåbentlig slipper
uddannelsen givet ham større gennemslagsfor nogle af de praktiske problemer, som
kraft som leder.
han løb ind i, da han gennemførte
diplomuddannelsen.
Tidligere var diplomuddannelsen nemlig ikke en officiel del af Kriminalforsorgens lederuddannelse. Det kunne derfor være svært for de studerende at få fri til at gennemføre studiet.
”Jeg fik tilladelse fra min arbejdsgiver til at deltage og fik betalt bøger og undervisning,
men med hensyn til at deltage i undervisningen, har der været problemer. Ved de første tre
moduler kunne jeg ikke få fri til at deltage i undervisningen, men måtte arbejde ekstra for
at spare timer op til skoledagen. Det har været bagsiden af medaljen,” siger Erik Verup, der
i dag arbejder som arrestforvarer i Arresthuset i Hobro.
Problemet bliver formodentligt mindre, når eksterne uddannelser til foråret bliver godkendt som en del af Kriminalforsorgens egen lederuddannelse. En diplomuddannelse, som
den Erik Verup har gennemført, vil til den tid blive opfattet som en overbygning på
Kriminalforsorgens lederuddannelse.

Godt afsæt
Bortset fra de praktiske problemer har Erik Verup kun ros tilovers for sin uddannelse. Den
har givet ham et godt afsæt for at blive en bedre leder.
”Diplomuddannelsen giver god mulighed for, at man kan erhverve sig en solid teoretisk
ledelsesmæssig viden, der giver forståelse for de udfordringer, man står med som leder i
dag. For mig har det givet et godt afsæt for både personlig udvikling og udvikling i ledelse,”
siger arrestforvareren.
Han bruger dagligt uddannelsen: ”Personalet lider på personalemøder og lignende allerede under min nyerhvervede teoretiske viden – spøg til side – uddannelsen har givet mig
en ro og større gennemslagskraft, fordi jeg har fået indsigt i de sociale konstruktioner og
psykologiske mekanismer, som findes mellem mennesker,” siger han.
Ifølge Erik Verup er uddannelsens særlige styrke, at der er en stor dybde i det teoretiske
materiale – hvoraf også meget bruges på master- og kandidatuddannelser, men det er vigtigt, at der også er en kobling til det virkelig liv.
”Man bevæger sig ind i en begrebsverden, som er meget anderledes end den, der findes i et jysk arresthus, og derved bliver det vigtigt, at teorien på en eller anden måde kan
kobles til den hverdag, man også er en del af.”

Tre år på skolebænken
Erik Verup ser det som en fordel, at uddannelsen er fordelt over tre år: ”Det betyder, at man
holdes op på sin ledelsesudvikling over en lang periode. Det går ligesom i blodet at udvikle og tage udfordringer op.”
Erik Verup er derfor ikke bleg for at anbefale andre ledere at tage samme uddannelse:
”Jeg mener selvfølgelig, at det er godt for alle ledere at uddanne sig.”
Af Bente Benderska og Søren Gregersen
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Her er vi alle ledere

En fængselsbetjent er ikke
bare en medarbejder – men
også en leder. I hvert fald i
Københavns Fængsler, hvor
man gerne vil skabe fokus på
betjentenes lederrolle over
for de indsatte.
”Ledelse er ikke noget, man udsættes
for – det er noget, man er en del af,”
siger Peter Vesterheden, inspektør for
Københavns Fængsler.
Han sætter sig til rette i sit kontor,
mens det hamrer og banker ved siden af.
Fængslet er under forandring. Tremmerne for de indsattes cellevinduer skal
hives ned og erstattes med store lyse
vinduer i panserglas. Der er dog ingen
planer om at fjerne tremmerne for
inspektørkontorets vinduer.
”Det sundeste lederværktøj er spejlet,” fortsætter han og prøver at overdøve støjen. ”Altså hvordan vil du selv
ledes – og hvordan leder du andre. Det
er faktisk samme mekanisme mellem
fængselsbetjente og indsatte. Men det
kan være svært at erkende, når man står
midt i det.”
Derfor har fængslet iværksat et obligatorisk kursus for alle medarbejdere i
foråret, hvor der lægges vægt på god
kommunikation og feedback, dels mellem ansatte og ledere, dels mellem
ansatte og indsatte.
”Et første skridt er måske at tale om
sit arbejde på en anden måde og blive
bevidst om, at det rent faktisk er ledelsesopgaver, man udfører i dagligdagen.
Fængselsbetjente træffer dagligt masser
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En situation, hvor fængselsbetjente er ledere med de indsatte som deres ansatte. Det
er, hvad inspektør i Københavns Fængsler, Peter Vesterheden, forsøger at få sine
medarbejdere til at arbejde hen imod.
af beslutninger og foretager prioriteringer, som påvirker de indsatte. Det er jo
præcis, hvad ledere gør.”
Ifølge inspektøren handler det både
om at give mere indhold i jobbet og løfte
det samlede selvværd. ”For jo mere
ansvar og variation, der er i arbejdet, jo
større er arbejdstilfredsheden. Det skal
give mening at gå på arbejde,” siger
han.
Sat på spidsen kan fængselsbetjentjobbet beskrives ud fra to tilgange,

mener Peter Vesterheden. Enten: ”Jeg
skal låse døre op og i og yde service på
den måde, ledelsen har bestemt.” Eller:
”Jeg har daglig ledelse af mange mennesker i en svær situation og skal tage
mange beslutninger i en kompleks hverdag.”

Et tabu der skal brydes
Og det betaler sig at skabe opmærksomhed om emnet. Alle undersøgelser viser
nemlig, at der er tydelig sammenhæng

mellem kundetilfredshed og arbejdstilfredshed, forklarer Peter Vesterheden:
”Det er klart, at når der er god stemning
mellem indsatte og ansatte, så er
arbejdsmiljøet bedre. Det drejer sig
basalt set om god ledelse. Nogle gange
gør vi måske mere ud af forskellene
mellem ledere og medarbejdere, end der
reelt er. Men det, der nok skal til, er, at
vi alle tænker på en anden måde. Tabuer
skal brydes. Der har måske været en tendens til, at nogle har betragtet sig som
menige i opposition til systemet og
ledelsen. Det er da ærgerligt og spild af
god energi.”

Nedbrydning af roller
De traditionelle faggrænser bliver altså
mere og mere flydende: ”Der er mange
kompetencer blandt fængselsbetjentene, som vi ikke udnytter godt nok i dag.
Jeg vil meget gerne inddrage dem meget
mere i andre opgaver – for eksempel i
behandling, kognitive programmer, uddannelsesforløb, lektiehjælp, sportstræning og så videre.”
Når det er sagt, understreger inspektøren dog, at de almindelige vagtopgaver selvfølgelig stadig skal udføres – og
anerkendes – ligesom det ikke skal være
uklart, hvem der er chef.

stand – men de får flere værktøjer til at
lede de indsatte: For eksempel hvordan
man motiverer, inddrager, lytter, kommunikerer, anerkender og så videre.”
Og de indsatte. Først kaldte man dem
fanger, så blev de indsatte. I visse
sammenhænge går de som klienter eller
kunder – og nu altså som ”ansatte”. Det
næste bliver vel, at de indsatte også skal
være ledere? Kan der ikke gå lovlig
meget ledelse i alting?
”Jo, og vi skal da også huske at holde
bolden på jorden – derfor bruger jeg
også selv betegnelsen ’fanger’ nu og da.
Men hvis vi forestillede os, at vi sagde til
de indsatte: Nu er I ansatte, og fængselsbetjentene er jeres daglige ledere –
hvad ville der mon så ske? Jeg tror, det

er meget sundt for alle, at vi stiller os
den type spørgsmål. De indsatte er jo
her også for at lære at tage ansvar for
deres adfærd – og for at lære at lede
deres eget liv.”
En anden vinkel er ifølge inspektøren
den økonomiske situation i Kriminalforsorgen: ”Vi er som bekendt ressourceklemte. Så vi må forsøge at tænke i nye
veje. Kunne man for eksempel forestille
sig, at indsatte begynder at undervise
hinanden? Det oplevede jeg faktisk på
en studietur til et fængsel i Spanien,”
siger Peter Vesterheden. ■
Af Andreas Graae

Ledelsesspiralen
Skal man være med på den fremherskende ledelsestrend, skal man åbenbart
helst have hægtet alle på ledertoget. En
tendens, som Peter Vesterheden bekræfter: ”Vi tilbyder i øjeblikket ansatte
en merkonomuddannelse i ledelse. Og
hovedparten er faktisk menige fængselsbetjente. Det er selvfølgelig ikke alle,
som bliver ledere i den traditionelle for-
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Blåskjorter kan også være
behandlere
Uniform og nøgleknippe kan
godt forenes med omsorg og
behandling. Det er fængselsbetjentene på behandlingsafdelingen ’Kontakten’ i
Statsfængslet i Ringe gode
eksempler på.
To fluer med et smæk. Sådan kan man
beskrive fængselsbetjentenes rolle på
behandlingsafdelingen i Statsfængslet i
Ringe.
De varetager nemlig både de traditionelle fængselsmæssige opgaver, samtidig med at de udfylder en mængde
opgaver, der har med misbrugsbehandling at gøre.
Per Steensgård er leder af behandlingsafdelingen ’Kontakten’, som han
selv var med til at starte sammen med

andre fængselsbetjente tilbage i 1994.
”Personalet havde dengang som nu
et ønske om at arbejde med behandling
af misbrugere og blev via supervision
uddannet til behandlere,” siger han.
Senere hen supplerede man med en
obligatorisk rusmiddeluddannelse til alle
betjente på afdelingen. Og dobbeltrollen som betjent og behandler har ifølge
Per Steensgård mange fordele:
”Det giver en mere samlet personalehelhed og betyder, at betjentene kommer meget tæt på de indsatte og får
opbygget et unikt tillidsforhold. Og
samtidig gør vi det jo rasende billigt ved
at slå to fluer med et smæk – fordi vi
både kan varetage fængsels- og behandlingsopgaver.”

Rummelighed, tolerance
og tålmodighed

og adfærden på afdelingen. Især fordi
misbrug mere og mere betragtes som et
socialt problem:
”Det handler ikke så meget om selve
stofferne længere – men om hvorfor
man har det svært. Derfor arbejder vi
også mere kognitivt med klarlægning og
hensigtsmæssig adfærd. Det nye er, at
der er kommet mange flere med
adfærdsforstyrrelsen ADHD – og det stiller nogle helt andre krav til rummelighed, tolerance og tålmodighed. Og en
faglig indsigt i, hvorfor de gør, som de
gør,” siger Per Steensgård.
Ved at få rusmiddeluddannelsen får
betjentene en udvidet faglighed: ”De
har selvfølgelig stadigvæk fængselsbetjentenes faglige stolthed – med de har
fået et ekstra lag på – en udvidet faglighed som matcher almindelige behandleres,” siger han.

Den tætte kontakt, fængselsbetjentene
har til de indsatte, er vigtig for kulturen

Tydelige succeser
Ifølge lederen af behandlingsafdelingen
er betjentene også meget tilfredse med
det, de laver.

Betjentene på behandlingsafdelingen i
Statsfængslet i Ringe har en udvidet
faglighed som behandlere. Og der er
mange fordele ved dobbeltrollen som
fængselsbetjent og behandler. Det
mener både Per Steensgård (t.v.), som i
sin tid stiftede afdelingen, og hans kollega værkmester Tage Laursen (t.h.).
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”De har det rigtig godt med arbejdet
– ikke mindst fordi de i højere grad får
oplevelsen af at gøre en forskel. Der sker
jo som regel hurtigt en udvikling i misbrugsbehandlingen. Man bliver bidt af
succesen. Det betyder selvfølgelig ikke,
at vi har succes hver gang – men de succeser vi har, de er meget, meget tydelige,” siger han.

Godt tværfagligt samarbejde
Værkmester Tage Laursen har arbejdet
på afdelingen i 10 år. Og han er meget
glad for at være skiftet: ”Behandlingsdelen bidrager absolut positivt til vores
faglighed. Men det er vigtigt at vælge de
rigtige – man skal være den tålmodige
og rummelige type. Hvis man er til benlås og tåregas, så hører man nok til et
helt andet sted i systemet.”
Han understreger også fordelen ved
at være i dobbeltrollen som betjent og
behandler – modsat eksterne behandlere, som ikke kender de indsatte lige så
godt.
”Vi er jo sammen med dem 24 timer
i døgnet og har opbygget den tryghed,
tillid og forståelse, som er vigtig for, at
de flytter sig,” siger han.
Dermed underkender han dog ingenlunde andre fagpersoners rolle i behandlingen. Afdelingen har for eksempel
både en psykolog, en psykiater og en
misbrugskonsulent, der er fast tilknyttet
som eksterne konsulenter.
”Vi har et glimrende samarbejde med
for eksempel psykiateren. Han har stor
respekt for det arbejde, vi udfører i dagligdagen. Det er to fagligheder, der
mødes med det bedste resultat. Det er
en god, ligeværdig situation, man kommer ud i. Og det samme kan man sige

om psykologen, som deltager i trekantssamtaler sammen med den indsatte og
den fængselsbetjent, der er kontaktperson,” siger han.

Ingen økonomisk gulerod
Tage Laursen anerkender altså de eksterne eksperters arbejde – samtidig med, at
han selv føler sig anerkendt af dem.
”De har uden tvivl gjort behandlingen dybere og højnet niveauet – og så
kan det også være en fordel, at de kommer udefra med friske øjne. Omvendt
har vi – de blå skjorter – den bredere
basisrolle og den nære viden,” siger han.
Han kunne dog godt tænke sig, at
der også fulgte en økonomisk anerken-

delse med ved at være betjent på afdelingen.
”Mange af os ville kunne gå ud og
tage et behandlerjob ude i virkeligheden, hvor vilkårene er anderledes, og
lønnen er bedre. Så det ville være på sin
plads, at vi også fik noget økonomisk ud
af det. Vi snakker ny løn og alt det der,
men jeg tvivler på, at det bliver her, det
kommer ind i billedet,” siger han. ■
Af Andreas Graae
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Fem om faglighed
Hvad er en fagligt dygtig leder i et arresthus? Det giver Helle Toni Hansen sit bud på.
Hun har været arrestforvarer i Arresthuset i Silkeborg siden 2007.

Hvad forstår du ved god faglighed?
- Som arrestforvarer er det brugbart at
have et bredt kendskab til hele Kriminalforsorgen for at kunne træffe stærke
faglige beslutninger. Det er jo fra arresthusene, at den videre færd i systemet
begynder for de indsatte. Desuden er
det vigtigt for mig at have en god kontakt med både indsatte og fængselsbetjente. På den måde opnår man en
viden, der kan forebygge konflikter, før
de opstår.

Er der områder i hverdagen,
hvor du gerne vil være fagligt
bedre?
- Ja, selvfølgelig! Vi bliver jo aldrig færdige med at lære. Der er især ét område,
som volder mange arrestforvarere problemer: Det er regnskab. Et grundkursus
til alle nystartede arrestforvarere ville
være en rigtig god investering.

Hvordan ser du udviklingen i
faget?
- Man kører langt mere drift end personalepleje nu, desværre. Jeg holder dog
fast i morgensamtaler med mine ansatte
hver morgen for at være opdateret. Det
er en klar prioritering, som jeg holder
fast i på trods af, at jeg bruger flere timer
ved skrivebordet.
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På hvilke punkter er der behov
for at styrke fagligheden i
faget?
- Igen regnskab. Sagsbehandlingen spiller selvfølgelig også en stor rolle, og har
ændret sig, siden jeg startede. Men der
bliver vi opdateret løbende. Jeg har selv
en lille fordel i forhold til regnskab, da
jeg har arbejdet med det, før jeg blev
arrestforvarer. Det er dog blevet en så
stor del af vores job i dag, at det er et
område, hvor fagligheden kunne løftes.

Har du forslag til, hvordan
Fængselsforbundet kan være
med til at styrke fagligheden?
- Jeg kan godt have fornemmelsen af, at
Fængselsforbundet og direktoratet
glemmer arresthusene en gang imellem.
For eksempel er det helt tosset, at man
har fjernet prøvebetjentes praktikperiode i arrester. Fængselsforbundet burde
stille krav om at bevare den del af praktikken. Den er nemlig med til at skabe
den forståelse for hele Kriminalforsorgen, som er så vigtig for fagligheden. ■
Af Kristian Westfall

Københavns Fængsler satser på
bedre dialog om arbejdsmiljøet
vores behov opadtil. Kanalen til ledelsen
er der,” siger hun.

Det bedste arbejdsmiljø bliver skabt i samarbejde med
medarbejderne. Det forsøger
Københavns Fængsler at
styrke med et nyt projekt.
En stribe af kurser i samarbejde og processtyring skal nu være med til at løfte
arbejdsmiljøet i Københavns Fængsler.
Kurserne er led i et større udviklingsprojekt, hvor arbejdsmiljøet i fængslet skal
på dagsordenen.
Inspektøren for Københavns Fængsler, Peter Vesterheden, fremhæver fordelen ved at involvere medarbejderne i
arbejdsmiljøet:
”Når vi går efter at få en klar struktur
for udviklingen af arbejdsmiljøet, så er
det fordi, at alle erfaringer viser, at det er
godt at inddrage medarbejderne mest
muligt. Det har vist sig mange gange, at
de har fornuftige input og holdninger til
spørgsmål om arbejdsmiljø.”
Ifølge Ditte Sørensen, der er fællesarbejdsmiljørepræsentant, fungerer kurserne helt efter planen:
”Ledelsen har gjort et kæmpestort
stykke arbejde med at finde nogle dygtige undervisere, som har fornemmet,
hvilken retning vi skulle hen imod. Det
handler om at få styrket gruppen, at få
os gjort mere synlige og at finde ud af,
hvor vi har vores styrker og svagheder.”
Kurserne går både på proceshåndtering, projektstyring og samarbejde – og
har ifølge Ditte Sørensen givet en række

Kampvalg om at arbejde med
arbejdsmiljø

Der er kommet mere fokus på arbejdsmiljøet i Københavns Fængsler. Der er derfor
mere rift om at blive valgt til arbejdsmiljørepræsentant, fortæller Fængselsforbundets afdelingsformand David Jensen.
konkrete værktøjer, som arbejdsmiljørepræsentanterne har kunnet bruge i
arbejdet efterfølgende.
”Der har for eksempel været meget
flytteri – og flere medarbejdere er flyttet
fra nogle okay lokaler til nogle gamle,
nedslidte lokaler. Under den proces har
vi systematisk skrevet ned, hvad vi gerne
vil have lavet om – blandt andet, at der
var meget træk fra vinduerne, slidte
møbler og så videre. Vi har faktisk fået
alt igennem – på en rigtig god måde.
Det viser, at der er lydhørhed over for

Fængselsforbundets afdelingsformand,
fængselsbetjent David Jensen, fornemmer også, at der er en positiv udvikling i
gang.
”Arbejdsmiljøudvalget bliver altid
taget med på råd – for eksempel under
ombygninger og omstruktureringer. Og
så er det et godt signal, at fængslets
økonomichef er blevet formand for
hovedarbejdsmiljøudvalget. Økonomien
har jo tidligere ofte været en hæmsko –
men nu er der en mere direkte kanal til
pengekassen,” siger han.
Han kan desuden mærke den positive
udvikling på medarbejdernes velvilje
over for at stille op som arbejdsmiljørepræsentanter.
”Nu er der nærmest kampvalg om at
blive valgt, fordi medarbejderne føler, at
Københavns Fængsler tager arbejdsmiljøet alvorligt. Jeg har desuden forstået,
at næste skridt bliver at sammenlægge
arbejdsmiljøudvalget med samarbejdsudvalget. Det er en positiv udvikling,”
siger han. ■
Af Andreas Graae
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Altid rask i Ringsted

Det kan godt lade sig gøre at
knække sygekurven i Kriminalforsorgen. I Arresthuset i
Ringsted lyder recepten på
høj trivsel, anerkendende
ledelse og en arbejdskultur
præget af pligt og ansvarsfølelse.
I Kriminalforsorgens sygestatistik finder
man et stort rundt nul ud for Arresthuset
i Ringsted i 2011.
Hvor landets fængselsbetjente i gennemsnit har ca. 20 sygedage om året,
har betjentene i Ringsted ingen sygedage overhovedet.
Og 2011 er ikke engang et usædvanligt sundt år i Ringsted. Billedet var det
samme i årene før.
Ifølge personalet er der flere årsager
til, at arresthuset på denne måde er
mønsterbryder i forhold til resten af

Kriminalforsorgen. Især anerkendende
ledelsesstil i kombination med god trivsel
og stor fleksibilitet i vagtplanlægningen
får en stor del af æren. Det siger overvagtmester, Steffen Vang Jørgensen:
”Det hænger selvfølgelig sammen med,
at det ganske enkelt er rart at være her.
Her er en enormt god trivsel, som i høj
grad skyldes, at vi har en arrestforvarer,
der værdsætter den enkelte medarbejder
og husker at sige det højt. Det gør, at vi
stortrives med det, vi laver – og derfor er
der stort set ingen dage, hvor vi er
tomme for energi og må melde os
syge.”

Lader sig ikke stoppe af en forkølelse
Det ikke-eksisterende sygefravær hænger ifølge overvagtmesteren også sammen med en arbejdskultur, hvor man
ikke bare lægger sig syg ved det første
nys: ”Der er en kultur her i arresthuset,
hvor man ikke melder sig syg, hvis man
godt kan gå på arbejde. Det er en pligtog ansvarsfølelse, hvor man ved, at hvis
man melder sig syg, så er der en anden,
der skal ind i stedet.”
Betyder det så, at man kan føle sig
presset til at gå på arbejde, selvom man
egentlig er syg?

Lavt sygefravær og god ledelse hænger
sammen. Det er retsordfører for
Socialdemokraterne, Ole Hækkerup,
ikke i tvivl om efter at have besøgt
Arresthuset i Ringsted.
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”Nej, man møder selvfølgelig ikke på
arbejde, hvis man er syg. Der kan måske
være tilfælde, hvor folk er mødt på
arbejde med en begyndende forkølelse,
hvor de også kunne have valgt at blive
hjemme – men der vælger de så i stedet
at gå på arbejde,” siger han.
Der skal altså meget til, før man melder sig syg i Ringsted – hvilket forklarer,
at der intet korttidssygefravær er.
”Vi har ikke noget af den her småsygdom. Det, vi har haft, har været, når
folk har brækket en arm eller et ben eller
er blevet opereret – og så har de jo været
langtidssygemeldte i en helt fastlagt
periode,” siger han.

Et kram som straf
Denne arbejdskultur var også noget,
som retsordfører for Socialdemokraterne, Ole Hækkerup, bed mærke i, da han
besøgte arresthuset i slutningen af januar: ”Det er en arbejdsplads med en god
kultur. Det kan man tydeligt fornemme –
både på de ansatte og de indsatte. Man
får snakket om de ting, man oplever, så
man ikke går og tumler med det alene.”
Retsordføreren er ikke i tvivl om, at
den positive og åbne ledelsesstil er forklaringen på arresthusets lave sygefravær. ”Der er stor ligeværdighed – både
mellem ledelse, ansatte og indsatte. Og
så har det jo også noget med størrelsen
at gøre – der er jo en helt anden nærhed
i sådan en lille arrest. Man er tættere på
sine kollegaer,” siger han og nævner et
eksempel: ”Der er denne her regel om,
at man skal bære slips – men der er jo
altid nogen, som ikke følger reglerne.
Derfor har arrestforvareren skrevet ud,
at alle dem, som ikke bærer slips, får et
kram af ham. Det synes jeg er et tegn
på, hvordan kulturen er på stedet,” siger
han. ■
Af Andreas Graae

Hvem bærer ansvaret
- og hvordan kommer vi videre?
Det har undret i et stykke tid,
hvordan samfundet, systemet
bærer sig ad med at behandle de svageste i vores samfund.

Det giver anledning til noget forringet
arbejdsglæde, at se hvordan vi opmagasinerer mennesker, der på ingen måde er
i stand til at tage vare på sig selv. Vi har
i Jyderup det seneste år modtaget et utal
af indsatte, der har særdeles svære psykiske lidelser. Vi snakker ikke om dem,
der bare har lidt svært ved livet, og er
lidt ”skæve”. Nej, vi snakker om mennesker, der overhovedet ikke kan begå
sig i sociale relationer og derudover indtager medicin i et omfang, der ikke er
misundelsesværdigt.
Over den sidste tid, har vores strafog disciplinærafdeling ikke i nævneværdig grad huset utilpassede indsatte med
strafcellereaktioner, eller andre, der ikke
kan følge husets regler.
Cellerne har fungeret som beskyttet
fællesskab, for indsatte der har det så
psykisk svært, at de kun kan afsone
deres straf under forhold, hvor de ikke
kommer i nærheden af det gængse miljø
på gangene. Det er flere gange oplevet,
at man spørger sig selv, hvor ville de indsatte være henne, hvis vi ikke havde den
afdeling?
Under hvilke forhold afsoner de så.
De afsoner kort og godt i isolation. Kun
med kontakt til et hav af forskellige personaler, der på ingen måde har tid til at
forholde sig til dem i det omfang det
reelt kræver. Det er ganske utilfredsstillende at være vidne til. Ja, det er faktisk
synd for dem.
Hvis vi begynder med den personalemæssige side af sagen, så er det fakta at
det er opslidende at se på, hvordan de

Afdelingsformand og tillidsrepræsentant
Heidi Olsen, Statsfængslet i Jyderup.
indsatte ikke kan holde hverken sig selv
eller andre ud. Det er så hvad det er,
men det er ikke rimeligt at tage sig selv i
at skynde sig at færdiggøre hvad man
skal, og lukke døren og tænke. ”Jeg ved
ikke, hvad jeg skal sige!”
Det fortæller noget om, at vi på ingen
måde har de fornødne kompetencer, til
at takle deres behov. De fleste er
bekendt med at uvidenhed, utilstrækkelighed og berøringsangst er kilde til forringet arbejdsmiljø.
Hvem bærer ansvaret for situationen?
I den sidste ende er det politikerne,
der nu må stoppe med at vende det
blinde øje til. Og såfremt de kan råbes
op, så er der 2 sider af sagen man må
forholde sig til. Dels i forhold til de straffede, men også i forhold til de ansatte.
Der er vist desværre ingen tvivl om, at
vi fremadrettet vil se mange flere af den
slags tilfælde, hvor man træffer beslutning om egnethed til fængselsstraf af
hensyn til andre faktorer i samfundet.
Men hvis man brugte den almindelige
sunde fornuft, så iværksatte man andre
foranstaltninger for disse mennesker.

Hvis det virkelig forholder sig sådan,
at vi skal påtage os opgaven med disse
mennesker, så må man som minimum
kunne bruge ressourcer på, at sikre at de
i det mindste ikke sidder for lukkede
døre 24 timer i døgnet.
Man kunne eksempelvis lave beskyttede fællesskabsafdelinger for de indsatte i åben regi, således at de i hvert fald
havde hinanden. Det er jo alligevel oppe
i tiden at sektionere de indsatte, for
eksempel stoffri afdelinger, afhoppere
fra bandemiljøet og lignende.
Hvis man stiller det lidt skarpt op, så
tilbyder vi dem, der har det sværest i
livet, de ringeste vilkår for resocialisering.
Til det hører det ligeså vigtige, nemlig
med uddannelse af personalet til denne
opgave. Som fængselsbetjent i dagens
Danmark skal man mestre så ufattelig
mange aspekter af mennesker, og det er
vi fantastisk gode til. Men præcis dette
område må være et fremtidigt fokusområde. De eksisterende betjente må efteruddannes, og det må være relevant at få
indlagt ophold på psykiatriske afdelinger, hvor man kan tilegne sig de værktøjer og viden, der er en forudsætning for
arbejdets udførelse.
Det er såmænd ikke kun personalet,
der synes det her er svært. Ledelse og
sygeplejersker hiver sig i håret over problemet, men ingen kan gøre noget.
Dem der reelt kan gøre noget, burde
med et menneskeligt ansigt hjælpe de
mennesker der virkelig har behov. Vi vil i
hvert fald gerne. ■
Af afdelingsformand
og tillidsrepræsentant
Heidi Olsen, Statsfængslet i Jyderup
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Fra dyrepasser
til fængselsbetjent
- om at bevare den professionelle positive pessimisme
En dyrepasser i zoo passer på dyrene.
Sørger for at de trives i deres fangenskab
og passer på, at de ikke slipper ud.
Nogle af de farlige dyr er placeret i særligt sikrede områder, og selv om dyrepasseren kan omgås dyrene inden for
afspærringen, skal han hele tiden have
et øje på hver finger og også helst ét i
nakken.
Under Kriminalforsorgens vinger er
de indsatte ikke dyr, der tilfældigt er blevet indfanget og frihedsberøvet. Og de
ansatte skal ikke bare passe og passe på,
men også arbejde for, at de indsatte kan
sættes fri igen uden at komme tilbage i
fangenskab. På den måde er det noget
nemmere at være dyrepasser!
Efter snart 20 år med mange og forskellige konsulentopgaver i Kriminalforsorgen har jeg samlet en masse indtryk
fra dagligdagen for ledere og medarbejdere. Min erfaring matcher naturligvis
ikke den virkelighed, som alle i Kriminalforsorgen dagligt konfronteres med. Det
er derfor med en vis portion ydmyghed,
at jeg tillader mig at delagtiggøre læseren i mine betragtninger.
Jeg har stor respekt for og anerkender den indsats, som alle efter bedste
evne yder i et arbejde, hvor kontoen for
positive historier er noget mindre end
dårlig omtale. Den grundlæggende
respekt for indsatsen tager sit udgangspunkt i min opfattelse af, at ingen leder
og ingen medarbejder i Kriminalforsorgen vågner om morgenen og tænker:
”I dag vil jeg træffe de dårligste
beslutninger, udvise respektløs adfærd,
kommunikere uklart og holde relevant
information tilbage. I det hele taget vil
jeg forsøge at skabe en dårlig dag for
mine medarbejdere/kolleger/indsatte!”
Den gode vilje er fundamentet. Viljen
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til at yde en indsats og gøre en forskel.
Men vi må også anerkende, at den gode
vilje ofte sættes på prøve i et miljø, hvor
det kan være svært at få åje på det positive. Det meningsløse perspektiv, pessimisme, kritik, brok, konflikter osv. er elementer i billedet af arbejdslivet på
mange tjenestesteder. Vi ser det i hverdagen og læser det i trivselsmålingerne.
Når Kriminalforsorgen gennemfører
regelmæssige trivselsmålinger, er det slående, at tilfredsheden med kollegial
støtte og sammenhold altid ligger i top
og over landsgennemsnittet. Forklaringen findes helt sikkert i det forhold, at
udførelsen af arbejdet med de indsatte
netop forudsætter kollegial opbakning.
Der er en særlig kultur på tjenestestederne, hvor kollegerne arbejder tæt sammen i en næsten familieagtig atmosfære,
hvor den enkelte ved, at opbakningen
venter lige om hjørnet. Alle kender hinanden, mange ses privat.
Når det kommer til relationen til
ledelsen, er billedet desværre anderledes. Manglende tillid og troværdighed
mellem ledelse og især det uniformerede
personale er den rustne knastaksel i trivselsundersøgelserne. Jeg vover at generalisere vel vidende, at der er nuancer og
visse steder stor forskel i vurderingen af
tillidsforholdet. Men det ændrer ikke ved
det faktum, at de voldsomt stigende
krav til løsning af opgaverne medfører,
at presset som en slags trykudligning
udluftes mod ledelsen. En lettere omskrivning af et gammelt udtryk kunne
lyde: ”hvis du ikke kan lide musikken, så
skyd komponisten og ikke pianisten!”
Jeg har mødt mange ledere, som finder
det frustrerende at skulle spille politikeres kompositioner og finde en harmoni
mellem forskellige interesser. Ledelsesudfordringerne kalder på stor opmærksomhed, men løsningerne ligger ikke altid i kursuslokalerne. Ledelseskravene
bliver tomme og intetsigende, hvis de

ikke kobles til medarbejderkravene! Eller
sagt på en anden måde: den gode leder
skaber ikke sig selv!
Trykket mod ledelsen forstærkes, når
vi konstaterer, at arbejdsopgaverne er
blevet vanskeligere: rocker- og bandemiljøer, belægningsprocenter, besparelser, generelt hårdere klientel og indsatte med behandlingskrævende psykiske lidelser.

Er der lys for
enden af tunnelen?
Hvis vi f.eks. ser på banderne, ser det ud
til, at disse (a)sociale konstruktioner er
næsten umulige at opløse. Man skal ikke
være fængselsbetjent for at forstå, hvilke
kræfter der er på spil i bandemiljøet. Se
bare på den aktuelle HA-retssag, hvor
”vidnet” nu via omfattende plastikkirurgi og nyt tandsæt som i en surrealistisk
science-fiction roman trækker vejret i en
ny krop. Og når en retssag skal gennemføres i Retten i Glostrup, står grupperne
bag husmurene og kaster sig ud slagsmål
uden at vurdere 50 politifolk og 5 hunde
som nogen speciel forhindring. Og efterfølgende sættes i ”bussen” med strips på
hænderne, peberspray i øjnene og smil
på læberne. Grupperne udfolder en
adfærd, som for os ”demokratiske” og
”autoritetstro” borgere virker indskrænket, primitiv, dyrisk. Og så er vi tilbage i
Zoologisk Have! Taler vi i virkeligheden
om rovdyr, og skal personalet i højere
grad opfatte sig selv som dyrepassere? I
så fald er konsekvensen et dramatisk fald
i selvrespekt, og det er den direkte vej
gennem en negativ spiral til destruktive
konflikter, arbejdsrelateret sygefravær og
trivselsfattigt arbejdsmiljø.
Hvordan fastholder vi, at vi har med
mennesker at gøre? Husker vi at minde
os selv og hinanden om, hvad der bragte os ind i jobbet? Hvordan bevarer vi en
professionel positiv pessimisme i arbejdet med alle typer af indsatte med hver

deres historie og skæbne i bagagen?
Det gælder om at holde fokus på
opgaven. Det at ”gå på arbejde” og
”varetage en opgave” er ofte ikke nok,
men det er fundamentet, som enhver
arbejdsplads bygger på. Samfundet har
behov for at få løst en betydningsfuld
opgave, og det i sig selv må give mening
for opgaveløseren på trods af vilkår og
udfordringer. Med fordel kan man forenkle sin tilgang til arbejdslivet ved at
forholde sig til 3 niveauer:
Det professionelle arbejdsliv handler
om fagligheden: at løse definerede
opgaver i samarbejde med kolleger og
ledere. Dette samarbejde handler primært ikke om at have sympati / antipati
for andre. Hverken over for indsatte,
kolleger eller ledelse. Forkortet kan det
siges: det er dét, vi får vores løn for!
Det personlige arbejdsliv handler om
involvering: ansvar, initiativ og engagement. Det tilhører en svunden tid, hvor
medarbejdere afventede ordrer om
udførelse af den næste opgave. I dag er
det helt naturligt at stille krav om, at
medarbejdere kan agere frem for kun at
reagere. Det personlige arbejdsliv giver
mening i den forstand, at vi gennem
principprogrammet varetager en betydningsfuld samfundsmæssig opgave
Det private liv handler om det intime:
identitet, moral, etik, overbevisninger og
antagelser om ”det gode liv”. Det er her,
vi tager ”os selv” med på arbejde vel
vidende, at det ikke giver mere i lønningsposen, men det kan til gengæld
medføre risiko for såvel større arbejdsglæde som det modsatte!
En fængselsbetjent af ”rette støbning”
kalder på alle 3 niveauer: Udover de
specifikke krav appellerer jobopslaget
til ansøgere, der:
• ”har en fordomsfri og medmenneskelig indstilling overfor andre mennesker

• kommunikerer på en klar og respektfuld måde
• har lyst og overskud til at bruge sig
selv og sin viden
• gerne vil videreudvikle sine færdigheder i takt med udviklingen i samfundet
• er moden og har en vis livserfaring, så
man er i stand til at råde, vejlede og
støtte andre
• er tålmodig og ansvarsbevidst i omgang med andre mennesker
• udstråler naturlig, personlig myndighed, når der skal træffes beslutninger
• er psykisk robust og kan bevare roen
og overblikket i tilspidsede situationer, også under andres ledelse
• har viljen og evnen til aktivt og engageret at indgå i et konstruktivt tværfagligt samarbejde”

uden svinkeærinder vel vidende, at
det ikke altid er nemt og gennemskueligt
• Vi vil støtte og motivere den enkelte til
en positiv afsoning vel vidende, at
miljø og vilkår under afsoningen ofte
bevirker det modsatte
• Vi vil være rollemodeller for respektfuld behandling og kommunikation
vel vidende, at vi ikke altid kan forvente det samme fra de indsatte
Man skal være lidt skør, hvis man skal tro
på den professionelle positive pessimisme. Men hvis man helt mister troen, er
man for alvor blevet skør! ■
Af Mogens Thomsen,
KMT Kompetenceudvikling

Det er store krav i en verden, hvor virkeligheden ofte spænder ben for de gode
intentioner. Intentioner handler ikke om,
hvad vi faktisk gør i de konkrete situationer. De handler om, hvad vi hele tiden
stræber efter at kunne gøre. Og det skal
ikke medføre nederlagsfølelse, utilstrækkelighed eller meningsløshed, når vi
oplever, at vejen er lang, besværlig og
kun sjældent brolagt med anerkendelse.
Professionel positiv pessimisme handler om at holde fokus både på trods af
og i kraft af de givne vilkår for arbejdet
i Kriminalforsorgen. Mange tjenestesteder og institutioner har givet håndslag
på dette, og det kan formuleres meget
kort:
• Vi vil gerne arbejde med frihedsberøvede mennesker med alt hvad det
indebærer
• Vi vil efter bedste evne over for hver
enkelt indsat forsøge at skabe mulighed for en kriminalitetsfri tilværelse
vel vidende, at for nogle sker det ikke
• Vi vil sørge for orden og sikkerhed
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En gammel dame
fyldte rundt
Arresthuset i Odense fyldte
150 år den 19. december sidste år, men den gamle er på
ingen måde moden til plejehjem endnu, hvilket tydeligt
fremgik af taler og kommentarer ved dagens reception.
Receptionen blev holdt på årsdagen for
Arresthusets åbning for 150 år siden,
den 19. december 1861. Arresthuset er
Danmarks ældste fungerende arresthus,
og det blev behørigt fejret af de omkring
hundrede gæster, der var inviteret til
reception i dagens anledning.
Blandt gæsterne var medarbejdere
ved arresthuset og kolleger fra andre tjenestesteder samt de tidligere arrestforvarere P.L. Jensen og Erling Jensen.
Direktoratet for Kriminalforsorgen var
repræsenteret ved kontorchef Jørgen
Pedersen og fra politiet var politidirektør
Poul Løhde mødt frem.

Man hænger sig tit i ting, der
ikke lykkes
”Man hænger sig tit i ting, der ikke lykkes, men vi bør huske de ting, der lykkes,” sagde arrestforvarer Frits Christensen i sin tale, hvor han beskrev arresthuset som arbejdsplads og de tiltag, han
havde været med til i arbejdet med at
skabe en god arbejdsplads. Således
havde han blandt andet arbejdet lidt
anderledes med sygefravær, idet han gik
fra at spørge hvorfor folk er syge til at
spørge, hvorfor er de raske.

Arrestforvarer Frits Christensen.
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Ligeledes lagde Frits Christensen
vægt på åbenheden i forhold til det
omgivende samfund og samarbejdet
med virksomheder udenfor murene,
som en naturlig del af princippet om
åbenhed i Kriminalforsorgen. Frits Christensen takkede medarbejderne ved arresthuset for deres indsats i dagligdagen,
hvorefter han sluttede med at fortælle
lidt om det jubilæumsskrift, som på
arresthusinspektør Jens Tolstrups initiativ
blev udgivet på dagen. Han rettede her
en tak til forfatterne, pensioneret dommer Peter Garde og vicearresthusinspektør Eva Worm for deres arbejde med
bogen. Ligeledes takkede han De Grafiske Fag ved Statsfængslet i Nyborg for
arbejdet med opsætningen af bogen.

sonalet. Jørgen Pedersen beskrev herefter Frits Christensens indsats for arbejdsmiljøet og sygefraværet, hvor vægten
blev lagt på at interessere sig for, hvorfor
folk er raske, og ikke hvorfor de er syge.
Indsatsen har helt konkret udmøntet sig
i en halvering af sygefraværet.
Jørgen Pedersen fremhævede samarbejdet med det lokale erhvervsliv i forbindelse med arrestens produktion som
et eksempel til efterfølgelse. ■
Af Billy Larsen

Kontorchef Jørgen Pedersen.

Øjebliksbilleder af dagligdagen
Efter Frits Christensens tale blev der på
storskærm vist et diasshow med billeder
fra arresten. Her var der lejlighed til at se
interiøret og personalet i forskellige situationer. Billederne understregede tydeligt, hvad Frits Christensen havde sagt
om arbejdsmiljøet i arresten. Man så
mange smilende ansigter og et kropssprog, der antydede, at smilene ikke kun
var til ære for fotografen. Billederne af
køkkenpersonalet i fuld sving afspejlede
fuld, men langtfra sammenbidt, koncentration.
Billederne blev ledsaget af sangen
”Everybody Hurts” af R.E.M. Showet
var flot og stemningsfuldt arrangeret af
Signe Worm, datter af Eva Worm.

Gavebord.

Det er en barsk arbejdsplads
I sin tale lagde kontorchef Jørgen
Pedersen, Direktoratet for Kriminalforsorgen, ikke skjul på at arresthuset er en
barsk arbejdsplads med barske arbejdsforhold. Han fortalte om holdningerne
fra 1861 til i dag og de store skift, der er
sket i den tid, men hvor dagligdagen
ikke er blevet mindre krævende for per-

Receptionsgæster.
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Om mennesker og mursten

I 1970érne og 80érne var
Rådhuskælderen i Odense
navnet på et hyggeligt lille
spisested. 500 år tidligere
var rådhuskælderen ikke et
sted, man ønskede sig hen.
Det var nemlig dér, man
anbragte de personer, der,
som det engang hed i
Kriminalforsorgens stillingsannoncer om klientellet,
var ”kommet skævt ind på
samfundet.”

”Om mennesker og mursten” er titlen,
eller rettere undertitlen, på jubilæumsskriftet, som er udgivet i anledning 150
års jubilæet for Arresthuset i Odense.
Hovedtitlen er den lidt mere ordinære
”Arresthuset i Odense i 150 år.” Jubilæumsskriftet er forfattet af tidligere kriminaldommer Peter Garde og vicearrestinspektør Eva Worm.
I forordet skriver arrestforvarer Frits
Christensen, at målet med bogen dels er
at beskrive 150 års kriminalforsorgshistorie set i arresthusets ramme, dels at
lave en anderledes jubilæumsbog, hvor
billeder vægtes lige så højt som ord. Det
er lykkedes ganske pænt, idet de mange
billeder, særligt i bogens anden del, giver
et ret levende indblik i en del af arresthusets dagligdag.
Netop billederne i bogens anden del
giver så anledning til en smule kritik. Der
savnes en forklaring til billederne. Hvem,
hvor og hvornår er væsentlige oplys-

Peter Garde og
Eva Worm.
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ninger netop i et jubilæumsskrift. Et
sådant skrift er på sit plan også en del af
det historiske kildemateriale, og på et
eller andet tidspunkt er der ikke længere
nogen der ved, hvad disse billeder handler om, eller hvem der optræder på dem.
Arkivarer vil kunne berette om mange
efterlysninger af oplysninger om indholdet af billedmateriale. Man kan håbe, at
et eksemplar af bogen, med disse oplysninger tilført, bliver anbragt i et lokalhistorisk arkiv, til bevarelse for eftertiden.
Det er væsentligt for ideen med bogen,
at billederne er sat op uden tekst, men
oplysningerne kunne være anbragt bag i
bogen sammen med det øvrige kildemateriale.

Husets historie og tiden før
Bogens første del beskriver arrestens og
arrestsystemets historie tilbage fra
1480érne. Peter Garde skriver kort og
præcist, men alligevel i et sprog, som får
de omtalte begivenheder til at fremstå
lyslevende for ens indre blik. Peter
Gardes mange små indskudte, personlige kommentarer sætter ofte historien i
perspektiv, og får læseren til at tænke en
ekstra gang over det læste. Man kan
ikke lade være med at smile, når forfatteren for eksempel nævner byggeriets
færdige pris, som lå ganske pænt under
det afsatte beløb. I stedet for en lang
kronologisk udredning, bygger forfatteren afsnittet op omkring beretningerne
om markante hændelser, en opsigtsvækkende sag, som førte til henrettelse, eller
en beskrivelse af fattig folks kår.
Forfatteren når på den korte plads at
komme omkring både avisartikler og
skillingsviser, hvilket gør hans fremstilling levende og interessant.
Det er et oplivende moment, at Peter
Garde i en ellers saglig fremstilling ind i
mellem kommer med sin personlige
kommentar, som for eksempel i beskrivelsen af ”Helvedshus-sagen,” hvor en

20 årig mand bliver dødsdømt for at
have skudt sin mor. Peter Garde beskriver, hvordan det nærmest ligger i luften,
at Christian IX vil benåde ham. Men
ministeriet har en politisk interesse i at få
den dømte halshugget, fordi man mener, at en benådning i netop en sådan
sag vil betyde afskaffelse af dødsstraf.
Den unge mand bliver ikke benådet.
”Jeg er ikke i tvivl om Hans Hansens
skyld, men efter de ulykkelige omstændigheder inden mordet kunne man nok
have ønsket, at ministeriet ikke havde
overtalt kongen,” skriver den gamle
dommer.
En gammel fængselsmand kan kun
holde af Peter Gardes humor, fuldkornet
og solid, som den også kan være. I et
afsnit om arresthuset ombygning i 1997
står følgende at læse: ”Endog de handicappede (ansatte eller indsatte?) havde
man tænkt på, idet der blev bygget en
handicapelevator med plads til kørestol.” Sådan skal det være!

af lethed, som gør læseren klar til at tage
fat på næste afsnits virkelighed.
I stedet for at henfalde til kedsomhed
over de tørre beskrivelser af tal for indsættelser, belæg og sygetal, bliver man
ført ind i en tankeverden, hvor det
kedsommelige bliver levendegjort igennem digt og billeder, og tanken føles
med ét mere klar.

Noget nyt er skabt
Man kan sige, at der er tale om et gedigent lille værk, som lever op til det traditionelle jubilæumsskrifts historiske overblik, men som ved sin indholdsmæssige
struktur med dens vekslen mellem de
tørre fakta, det billedmæssige og poetiske, hæver sig op over mængden af traditionelle jubilæumsskrifter.
Med dette skrift er der skabt en ny
tradition for denne ellers noget støvede
genre. ■
Af Billy Larsen

Hverdagen 2011
Bogens anden del er skrevet af Eva
Worm. Den er delt op i afsnit, som hver
beskriver elementer af dagligdagen i
arresthuset begyndende med en beskrivelse af arresthuset i dag, hvorefter der
fortsættes med værdigrundlag og videre
til personale og personalepolitik. Der er
afsnit om medierne og arresthuset, og
dagligdagen med en dagsorden for de
indsatte. Hvert afsnit efterfølges af en
række billeder uden tekst.
Teksten i afsnittene er den nøgterne,
lidt tørre, beskrivelse af arresthuset og
dagligdagen. Man fristes til at sige den
typiske jubilæumsbogs fakta- og talfyldte beskrivelse. Men det er kun en øjebliksindskydelse, for ind i mellem det
tørre kommer der små poetiske citater,
hvilket hensætter læseren i en stemning,
der er løftet ud af den støvede dagligdag. Billederne bestyrker denne følelse

Jubilæumstidskrift.
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Andre har
stjerner i Michelin guiden
Det har køkkenet i
Arresthuset i Odense ikke,
men de laver lige så god
mad, og i modsætning til
mange berømte gourmetrestauranter er maden rigelig.

Fælles for de mest berømte gourmetsteder og arrestens køkken er, at man ikke
kan gå lige ind fra gaden. Der kræves
lidt forarbejde, og regningen for måltiderne er tårnhøj.
Da Arresten i Odense holdt reception
for at fejre 150 års dagen, var det arrestens eget køkken, der stod for traktementet.
Nu er traktementet ved mange receptioner, temadage og møder velment,
men ikke altid en kulinarisk oplevelse,
der hæver sig over ens egen vanlige
madpakke, så turen til Odense den 19.
december var uden tanke på et eventuelt traktement. Det blev der lavet om på.
Allerede ved ankomsten til teltet, hvor
arrangementet foregik anedes en anderledes tilgang til at holde reception. I stedet for borde og stole, som normalt får
folk til at sætte sig typisk med nogen,
man kender, og så blive siddende til man
går hjem, så var der her stillet små runde
borde op, hvor man lige kunne sætte et
par småting fra sig. Virkningen sås med
det samme, for mange gik mere rundt
og udvekslede bemærkninger med hinanden.

En anderledes anretning
Det lange ”ta´ selv bord” så ved første
øjekast ganske almindeligt ud. Det glædelige var, at man tilsyneladende havde
holdt sig til pindemadstilen, som trods
alt passer bedre til små borde. Men
henne ved bordet kom den første overraskelse. Det var ikke bare pindemadder.
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Det så ganske anderledes interessant ud.
Hvert fad sin ting – og der var mange
fade!
Og hvad var der så på fadene? Ja,
man kunne jo begynde med røget laks
med wasabi eller en fiskesymfoni på
salatbund. Det var kræs for øjne og
gane.
Næste omgang kunne blive små pølser i svøb, lækre minifrikadeller og et kyllingespyd, som var spændende krydret,
alt ledsaget af en minisalatskål.
Som den franske gastronom BrillatSavarin sagde engang i slutningen af
1700-tallet: ”En middag uden ost er som
en nydelig dame med kun et øje.” Jeg så

ingen enøjede damer, men der var ost,
spændende ost. Ostespyd i den milde
ende, Tapaz med Mozzarella og tomat,
fransk Emmentaler og syltede valnødder,
for ikke at tale om chilipepper cheese
nuggets. Alt velafstemt i styrke og smag.
Til slut kunne man hente forskellige
små mandelting, små vandbakkelser
eller kransekage og kaffe.
Arrestforvarerens sønderjyske aner
fornægtede sig ikke, idet der foruden de
sædvanlige drikkevarer blev budt på
glühwein, som med fare for at få arrestforvareren på nakken, vel bedst kan
beskrives som tysk gløgg. Den kan laves
på forskellig måde. Hver mand sin
opskrift, men udgangspunktet er rødvin,
kanel og nelliker. Appelsinskal og citronskal samt muskat kan indgå. Min smagsprøve var blevet lidt for kold til at de
enkelte ting kunne smages, men den var
lige så markant som arrestforvarerens
holdninger.
Alt i alt bar det præg af, at der var
tænkt over sammensætningen. Alle fem
smage var repræsenteret på bordet. Og
der var tydeligvis kælet for varerne
under madlavningen. ”…De elsker at få
lov til at lave sådan noget,” sagde
arrestforvarer Frits Christensen, og det
tror man på, så køkkenpersonalet indkasserer let fem kokkehuer af de store.
Kom bare an, Noma! ■
Af Billy Larsen

Bagom fangekoret

Fangekoret i Statsfængslet i
Vridsløselille har succes med
at afholde koncerter rundt i
landet. En succes der smitter
positivt af på forholdet
mellem betjente og fanger.

I juledagene sendte DR2 en film om
fangekoret fra Statsfængslet i Vridsløselille. Her fik man indblik i, hvorfor
længsel rimer på fængsel. Fangekortet
sætter nemlig ord og musik til livet bag
murene.
Fængselsbetjent Gitte Andersen er en
af brikkerne i det store puslespil, som
sørger for, at fangekorets medlemmer
kan komme ud og opføre koncerter.
Siden 2004 har hun været bindeled
mellem systemet og korets medlemmer.
Og det er der brug for på grund af
korets mange arrangementer.
”Der er mange involveret i koret,
men ved at opdatere kontaktpersoner
månedligt har vi minimeret antallet af
hovsaløsninger vedrørende udgange,”
siger Gitte Andersen.

Hun synger selv i et gospelkor, så hun
kender til glæden ved at synge. Noget
hun også oplever, de gange hun er af
sted med fangekoret.
”Det er fantastisk hyggeligt, og det er
tydeligt, at der er et stærkt fællesskab i
koret,” siger hun.
Og de gode oplevelser skaber også
gode relationer betjente og indsatte
imellem i hverdagen indenfor murene.
”Medlemmerne kommer tit hen bare
for at sludre lidt om sang eller de oplevelser, de har haft med koret,” siger
Gitte Andersen.

Sytten år med korsang
Det er sytten år siden, at de indsatte i
Vridsløselille fik muligheden for at synge
noget af tiden væk under afsoning.
Siden har koret skabt en anderledes indholdsrig hverdag for mange dømte.
Ophavskvinden til fangekoret er
Louise Adrian, som blev ansat som organist i Vridsløselille i 1994. Her oplevede
hun de indsattes lyst til at blive udfordret af musikken.
”Jeg mærkede, at de indsatte var
meget motiverede og så det som noget
positivt, hvis jeg stillede et mål op om
koncerter eller cafeaftener,” siger hun.

De følgende år voksede interessen så
meget for koret, at der i 2005 blev lavet
særlige udgangsregler for de syngende
kriminelle.
Louise Adrian roser de betjente, der
er involveret i korets hverdag: ”Fængselsbetjentene er meget positive og viser
overskud sammen med koret,” siger
hun.
Og det er vigtigt, for ifølge Louise
Adrian kan sang og musik nemlig nå
derind, hvor psykologer og pædagoger
ikke kan.
”Musikken taler sit eget sprog. Ofte
møder de indsatte op med humør i minus – men efterfølgende er de næsten
altid i plus,” siger hun.
Der er seks korøvelsestimer om ugen
fordelt på tre dage. Og derudover er der
gudstjenester i fængslet og koncerter. Så
muligheden for at få rettet humøret
dukker op med jævne mellemrum i
Vridsløselille. ■
Af Kristian Westfall

Fangekoret har eksisteret i 18 år. I alle årene har organist Louise Adrian været korleder.

Fængselsfunktionæren · 2-2012

23

Jailhouserock

Det var vel nok første gang i
arresthusets 130 årige historie, at der var rockkoncert
bag tremmerne. Scenen var
sat på gårdtursarealet i
arresthuset i Svendborg.
Roland Lyhne Sørensen – nok
bedre kendt som Rock-Nalle
– havde sammen med sin
guitarist Henning Kaa stemt
guitarerne til en timelang
koncert.
”Det er første gang jeg giver koncert i et
arresthus. Tidligere, mens der stadig var
Midtfyns Festival, har jeg spillet i Statsfængslet i Ringe, men aldrig tidligere i et
arresthus,” fortæller Rock-Nalle. Koncerten foregik udenfor, og når kalenderen sagde midt i december, kunne det
naturligvis mærkes på temperaturen.
”Det gik godt, nok som forventet. Det
var køligt, men en god oplevelse,” fortsætter Rock-Nalle.
Selv om det var Rock-Nalles første
koncert i et arresthus, var det ikke første
gang, at han var bag tremmer. Nalle
lægger ikke skjul på, at han har haft et
misbrug, og han har været i fængsel.
”Jeg var opgivet, for gammel og fik
ingen hjælp, da jeg i 1995 kom i
behandling på Egeborg. Kommunen
hjalp ikke og ville ikke betale. Jeg var 52
år og nok for gammel. Det var mere de
unge, de ville hjælpe. På Egeborg var der
dengang en ordning, der gjorde, at for

Kolleger ved grillen.

24

Fængselsfunktionæren · 2.2012

hver 2 fuldt betalende, var der en friplads. Jeg fik friplads og bidrog med min
pension. Jeg havde nok kun 100 kroner
tilbage,” siger Nalle, der nu har været
clean i 16 år.
Koncerten var kommet i stand gennem en aftale med Odense Kommune.
”Jeg fik en aftale med kommunen om,
at de julestjerner, fangerne havde flettet,
blev solgt på H. C. Andersen Julemarked
i Odense for 1 krone stykket. Overskuddet gik ubeskåret til Julemærkehjemmet. Som tak for fangernes arbejde
gav kommunen koncerten sammen med
en kontant sum, der nok skal finde
anvendelse til gavn for fangerne,” siger
arrestforvarer Søren Tolderlund.
Personalet havde lagt et stort arbejde
og engagement i koncerten. De fleste
var mødt op for at deltage, selv om de
havde fri, og nogle havde brugt det
meste af dagen på at gøre klar til koncerten, der fandt sted på gårdtursarealet. ”Nu er jeg godt nok træt,” sagde
fængselsbetjent Kim Vesterbæk, der var
mødt ind om formiddagen. ”Vi har over-

dækket gårdtursarealet med presenninger, hængt lyskæder op og gjort klar med
grill,” sagde en træt, men tilfreds Kim
Vesterbæk. ”Jeg var spændt på, hvordan
det ville gå, men det gik fint,” sagde
fængselsbetjent Anne Grethe Steensgaard, der havde bagt kage til fangerne,
kollegaerne, socialrådgiveren og lægen,
der var med til den intime koncert.
Også hos dem, det hele handlede
om, kunne man tydeligt mærke og høre

den gode stemning. ”Det var fedt,”
sagde Mads, der er en af 22 fanger i det
fyldte arresthus. ■
Af forbundssekretær
René Larsen
Foto: Steffen Boye Warn

Nalle.

Nalle og makkeren på scenen.
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Second hand shop i
Sønder Omme Statsfængsel

Værkmester Anne Marie Winther (forrest til højre) og de 6 pædagogstuderende.

Midt i november 2011 åbnede en genbrugsbutik i Statsfængslet Sønder Omme, som
et projekt startet af seks pædagogstuderende fra Esbjerg
Pædagogseminarium, som en
del af et pædagogisk udviklingsprojekt under uddannelsen.
Fra ide til handling
Værkmester Anne Marie Winther fik for
cirka fem år siden den ide, at lave en
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genbrugsbutik i statsfængslet. Hun gik
til fængselsledelsen med ideen, men
dengang mente man ikke, at det var en
god ide, da ledelsen var bange for, at det
kunne virke som en konkurrent til andre
genbrugsbutikker i området. I starten af
sommeren 2011 bad fængselsledelsen
alle personalegrupper i fængslet om at
lægge hjernerne i blød for at finde
arbejdsemner til de indsatte – og så
kommer ideen frem igen og denne gang
bliver den godtaget.
Ved en tilfældighed fik Esbjerg
Pædagogseminarium kontakt til fængslet og så gik det hele pludselig stærkt.
Der blev herefter afholdt et møde med
seminariets leder og fængselsledelsen og

hurtigt blev 6 kvindelige pædagogstuderende clearet til at arbejde i fængslet
med dette projekt, som skulle stå færdig
efter 5 uger.
Et lokale i fængslets produktionsværksted blev lavet om til en ”butik”,
hvor der er 2 prøverum lavet af havehegn og masser af tøjstativer, lavet af
gamle vandrør, samt en vaskemaskine
og en tørretumbler, da alt tøj bliver vasket, tørret og strøget, inden det sælges
videre til de indsatte. Omkostningerne til
opstart af projektet har ikke kostet særlig meget, idet næsten alt er genbrug.
De indsatte i produktionsværkstedet
er også meget glade for tiltaget, idet der
jo er skabt flere arbejdspladser i afde-

lingen. Én indsat står for alt vask, tørring
og strygning af det indkomne tøj, så det
kan ligge klar til salg. En stor del af de
øvrige indsatte i fængslet er ligeledes
glade for tiltaget, idet de har mulighed
for at købe sig noget billigt tøj og når
først nogen har været i genbrugsbutikken, ja så er der mange andre, der også
gerne vil købe brugt tøj – så salget har
en positiv afsmittende virkning på hele
fængslet.
”Røde Kors afdelingen i Grindsted er
med i projektet og sponsorerer tøj, børnetøj, tasker og så videre til vores butik.
Også de ansatte og deres familier samt
”venner af huset” kommer med deres
aflagte effekter,” fortæller en glad og tilfreds værkmester Anne Marie Winther.
En gang om ugen har butikken åben
og ellers efter behov. Man kan også
godt afgive bestilling og komme over i
butikken uden for den normale åbningstid, hvis man lige pludselig står og
mangler noget tøj til en given lejlighed.
Således kan en indsatte blive ekviperet
med priser der ligger fra kr. 5,- til det
højeste kr. 30, - pr. vare.
”Det er blevet til en noget større succes end vi havde regnet med og håbet
på. Vi sælger for mellem 800 kr. og
1.000 kr., hver gang vi har åbent, så der
skal alligevel svinges nogle stykker tøj
over disken, for at nå op på det beløb.
Overskuddet går til de indsatte i form af
sociale arrangementer, som for eksempel
bankospil,” siger værkmester Anne
Marie Winther. ■

Et udsnit af butikkens varer.

Af Lis Vig

Formand Karen Ostersen og bestyrelsesmedlem Niels Pedersen fra Dansk
Røde Kors afdelingen i Grindsted.
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GENERALFORSAMLINGER

Fængselsforbundets
LOKALAFDELING HERSTEDVESTER
Afholder ordinær generalforsamling
samt valg af TR-suppleant
Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 14.30
i personalehuset på Larsens Plads
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest tirsdag den 13. marts 2012.
På bestyrelsens vegne
John Rasmussen
TR/Formand.

Fængselsforbundets
LOKALAFDELING ARRESTHUSENE
SYD- SDR.JYLLAND OG FYN
Afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 29. marts 2012 kl.15.30
i Odense i Citybowling
på Rugårdsvej 46, 5000 Odense C.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er afdelingen
værter med spisning og bowling.
P.b.v
Formand
Allan Kjær

Fængselsforbundets
LOKALAFDELING ARRESTHUSENE
MIDT- OG NORDJYLLAND
Afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 16.45
Indskriv: kl. 16.00 – 16.30
på Scandic Kongens Ege Randers,
Gl. Hadsundvej 2, 8900 Randers C
Efter generalforsamlingen bliver der
serveret flæskesteg m. sovs, kartofler og rødkål.
På bestyrelsens vegne
Robert Filtenborg Demény
Afdelingsformand/Fællestillidsrepræsentant
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Fængselsforbundets
LOKALAFDELING MØGELKÆR
Afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 på Bjerre Kro
Vel mødt!
Pva. afdelingen
Med venlig hilsen
Brian Hedensted,
Formand

GENERALFORSAMLINGER

Fængselsfunktionærenes
Organisation
LOKALAFDELING AF
FÆNGSELSFORBUNDET
KØBENHAVNS FÆNGSLER
Afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.30
i personalehuset Gl. Inspektørbolig
Dagsorden, regnskab, samt kort status over resultater
og forslag til mål for kommende periode
udsendes 15. marts 2012.

Fængselsforbundet
LOKALAFDELINGEN PÅ
KÆRSHOVEDGAARD
Afholder ordinær generalforsamling
Onsdag den 7. marts 2012 kl. 19.00
på Bowl’ n Fun, Brokbjergvej 12 8600 Silkeborg,
hvor vi begynder aftenen med spisning (buffet).
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være
formanden i hænde senest den 15. februar 2012.
På lokalafdelingens vegne.
Jens Højbjerg Petersen
Formand.

Der er spisning fra kl. 14.45 Tilmelding hertil skal være
bestyrelsen i hænde senest den 22. marts 2012.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fængselsforbundet
AFDELINGEN I VRIDSLØSELILLE
Fængselsforbundet
LOKALAFDELINGEN I NR. SNEDE

Afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.00
i personalehuset

Afholder ordinær generalforsamling
Mandag den 26. marts 2012 kl. 18.30
i messen i åben afsnit

På bestyrelsens vegne
Jesper Dalbye
formand.

På afdelingens vegne
Hans-Jacob Petersen.
Afdelingsformand.
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Fængselsforbundet
LOKALAFDELINGEN I RINGE

Fængselsforbundets
LOKALAFDELING PÅ SØBYSØGÅRD

Afholder ordinær generalforsamling

Afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 20 marts 2012 kl. 19.00
i mødelokalet ved kantinen på fængslet.

Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.00
I lejligheden, Søvej 23
og indledes med spisning kl. 18.00.

Valg af tillidsrepræsentantsuppleant foregår umiddelbart
ifb. med spisningen før generalforsamlingen,
i tidsrummet kl. 18.15 til 18.30.
Øvrige valg på generalforsamlingen foregår som beskrevet i vedtægterne.
Husk tilmelding til spisning,
som foregår i tidsrummet kl. 18.00 til 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter
Husk at forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På bestyrelsens vegne
Jan Nielsen
Formand/TR

Bestyrelsen håber at så mange medlemmer
som muligt vil deltage:
Indflydelse koster en indsats!
På lokalafdelingens vegne
Steen Østerberg
TR / lokalformand

Fængselsforbundets
LOKALAFDELING ØSTJYLLAND
Afholder ordinær generalforsamling
Onsdag den 14. marts 2012 kl. 14.00
i personalehuset.
På bestyrelsens vegne
Carsten Aagaard
Formand
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Indlæg til næste nummer af bladet skal være
redaktionen i hænde senest den 14. februar 2012

Historisk dårlig ny løns
aftale… for nogen
Af Kenneth Højhus Platz,
Arresthuset i Næstved.
Der er indgået ny løns aftale for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen. Det kan vise sig at blive en rigtig
dyr forretning for nogen…
Særligt dyrt kan det blive for betjenten på omkring de 40 år, som er på slut
løn i lønramme 17. Han får med udgangen af det nye lønsystem en løn på
22.989 kr. Denne løn hæves med 600 kr.
til årsskiftet og andrager derefter 23.589
kr. (PROVINSTAL)
Det er nu denne betjents slutløn, idet
man har ramt løngruppe 2 trin 3. Man
har så selvfølgelig resten af sin tjenestetid til at opkvalificere sig og påtage sig
funktioner. Og derved opnå lønmæssige
fordele.
Men regner man lidt på det her, og
undskyld mig på forhånd, der kan indsnige sig småfejl og udregningsmæssige
unøjagtigheder… MEN… det burde
passe indenfor en halvt udtrukket cykelpumpe og et bøsseskud.
Efter ca. 4 år ville man i det gamle
lønsystem være på slutløn som er
24.449 kr. Her vil man så ligge til man
ville opnå en lønramme 20, som det ser
ud i dag ca. ved de 55 år. Der er altså 10
år hvor der HVER måned mangler 860
kr. i lønposen i alt 103.200 kr. Mellemregningen i de år hvor skalatrinsforlængelsen opnås, giver et plus i det nye
system, idet der jo ved overgangen
opnås 600 kr. om måneden, det svarer
ca. til 21.600 kr.
Slemt bliver det når man når de 55 og
ville være gået over i en lønramme 20 og
hvor man derfor efter 2 år ville ramme
den egentlige slutløn i det gamle system
25.224 kr. Det giver så i størrelsesorde-

nen 8 år hvor der hver måned mangler
1635 kr. i lønposen ca. 156.960 kr.
Det sidste regnestykke rammer jo
også med fuld skrue den 53 årige der nu
ikke får sin lønramme 20. Sikkert er det
at mange vil blive ramt af dette, specielt
dem der har nået ca. slutløn i lønramme
17 til dem der alligevel ikke opnår en
lønramme 20. Jeg kan ikke udelukke at
dem med mindre anciennitet vil opnå
langt langt bedre slutlinie.
Men for den 40 årige er regnestykket
+21.600 -103.200 – 156.960 +15.000
(engangsvederlag) = 223.560 kr. altså
tæt på 1⁄4 million!
Det er rigtig mange førskats kroner at
miste over et arbejdsliv og vil da heller
ikke overgå alle kolleger. Der vil være
kolleger der bevæger sig fra minus de
mange penge, til at opnå en økonomisk
fordel ved den nye aftale.
Hvis man så bare kunne garantere
mig at den lønsum der forsvinder ud i
den sidste ende af arbejdslivet, altså dem
der i dag går på pension på den gamle
slutløn, at den vil forblive 100 % i den
uniformerede gruppe. Og ikke forsvinde
ud i andre huller, nye tiltag ja tænk selv
tankerne til ende, ja så kunne jeg bedre
sluge pillen. Jeg ser for mig at der forsvinder nogen penge fra de uniformerede, penge som vi har tilkæmpet os ved
forhandlinger i alle de forgangne år.
Det er jo nok herfra de største puljer
til ny løn skal komme fra, idet vel de færreste tror på at de gevinster vi tilkæmper
os ved fremtidige overenskomstforhandlinger vil være noget der skrives mange
takke taler om. Og sammenholdt med at
kun 8 % (og heldigvis for det) skal gå til
ny løn, ja så er det vist nede i bagatel
området for hvor mange der kan få nye
tillæg for funktioner og kompetencer.
Et lille surt opstød, som nogen desværre skal ligge krop til. Der skal herfra
lyde alt mulig held og lykke med at opnå
gode resultater fremadrettet på alle

niveauer og for alle her i denne den danske Kriminalforsorg. ■

Svar til
Kenneth Højhus Platz
Af forbundssekretær
René Larsen,
Fængselsforbundet.
Kære Kenneth.
I dit eksempel nævner du en betjent i
lønramme 17 skalatrin 25, der i dag tjener 22.989 kr. om måneden i stedtillægsområde III. Det er ikke slutløn for en
fængselsbetjent i dag. Det er skalatrin 29
(hvis du ser bort fra de aldersbestemte
lønramme 20 stillinger), som tjener
24.449 kr. om måneden i samme stedtillægsområde.
Betjenten i dit eksempel indplaceres
efter overgangen til det nye lønsystem i
løngruppe 2 trin 3, hvor lønnen er den
samme – altså 22.989 kr. om måneden.
Det er ikke en slutløn, men en basisløn.
Dertil skal lægges et personligt tillæg
på 600 kr. om måneden, som betjenten
altså stiger i løn til januar.
Det er rigtigt, at betjenten automatisk
i det gamle lønsystem ville stige i løn til
24.449 kr. om måneden, men over 6 år
og ikke 4 år (2 år i skalatrin 25, 2 år i
skalatrin 26 og 2 år i skalatrin 27), svarende til 860 kr. mere om måneden end
basislønnen med personligt tillæg ved
overgangen til det nye lønsystem.
Du forudsætter i dit eksempel, at en
betjent, når han eller hun kommer i løngruppe 2 trin 3, aldrig i resten af hans tid
i Kriminalforsorgen vil få et tillæg. Det er
ikke en realistisk forudsætning. I ovennævnte tilfælde kræver det blot et tillæg
på 10.300 kr. årligt over en 6-årig periode for at udjævne forskellen.
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Du nævner dog også, at der vil være
kollegaer, der vil tjene på det nye system. Det er korrekt. Der vil være vindere, og der vil være tabere. Tabere forstået på den måde, at de ikke automatisk
vil være sikret den samme lønudvikling
som i dag. Der findes dem, der vil påstå,
at taberne blot får løn som fortjent. Ny
løn er arbejdsgivers værktøj til at honorere særlige indsatser, kvalitet i arbejdet
og resultater. Og det har man selv
mulighed for at påvirke. Lad mig nævne,
at da fiskerikontrollørerne overgik til ny
løn, var de indplaceret i lønramme 17
med en lønspredning fra 21.502 kr. (skalatrin 22 stedtillægsområde II) til 24.335
kr. (skalatrin 26 stedtillægsområde VI). I
dag tjener en fiskerikontrollør mellem
24.000 kr. og 34.000 kr. om måneden.
Jeg siger dermed ikke, at vi alle vil få den
samme lønudvikling, men erfaringen fra
andre, der er på ny løn, er, at det giver
en lønudvikling til alle. Der er ingen, der
bliver stående.
Jeg kan lige så lidt som i dag garantere lønsummen. Der er ingen forskel.
Arbejdsgiver kan flytte midler fra lønsum
til drift. Det kan de i dag, og det kan de
også efter januar. Lønsummen i gammel
løn og ny løn er den samme. Alligevel er
det lykkedes forbundet at forhandle en
udvidelse af lønsummen på 21,5 mio. kr.
som fra januar giver mere i løn til alle og
en aftale, der samlet gav mere end 80
mio. kr. Det, der generer ny løn, er, når
ældre og dyrere betjente går på pension
og erstattes af nye, unge og billigere.
Eller hvis man nedbringer sygefraværet,
der er vakante stillinger eller personalereduktioner.
Forbundet var stillet over for, at vi
ikke kunne skaffe flere penge til det
nuværende lønsystem. Det var ikke
længere muligt at få puljemidler til
omklassificeringer eller til en udvidelse af
lønrammerne. Det blev meldt klart ud
fra både arbejdsgiver og fra de centrale
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overenskomstparter. Vi stod altså over
for, at det nuværende lønrammesystem
stenede til uden mulighed for at gøre ret
meget ved det, og samtidig var en puljen på 80 mio. kr. ikke kommet til udbetaling.
Vi har altså gjort vores bedste, selvom
vi selvfølgelig ikke er så naive, at vi tror
alle, altid kan være lige tilfredse. Det var
faktisk heller ikke tilfældet med det
”gamle” lønsystem.
Vi skal som tillidsrepræsentanter og
fagforening sikre, at der er mest mulig
åbenhed, retfærdighed og fairness i ny
løn. Det gør vi bl.a. ved at følge lønudviklingen, ved at alle kan indstille, ved at
det er (fælles-) tillidsrepræsentanten, der
forhandler, ved at der skal være enighed
om resultatet, og at resultaterne offentliggøres.
Som tillidsrepræsentanter og fagforening skal vi være garant for en lønudvikling, der sikrer fængselsbetjenten eller
værkmesteren mulighed for lønudvikling. Betjente og værkmestre, der ikke
har haft en lønstigning i 4 år ud over de
generelle lønstigninger, der aftales ved
aftale- og overenskomstfornyelserne
og/eller udmøntes via en generel reguleringsordning, skal vi sikre, at de i forbindelse med de årlige lønforhandlinger
tages op til vurdering, om de har en passende løn, eller om de har et særligt
behov for kompetenceudvikling og
eventuelt andre opgaver. Det er tillidsrepræsentantens opgave at gøre opmærksom på disse forhold. ■

En OMMER
Af fængselsbetjent
Carsten Jørgensen,
Arresthuset i Assens.
Jeg vil hermed gratulere Dansk Fængselsforbund og ønske tillykke med det
nok dårligste fagforeningsarbejde jeg
har været vidende om i mands minde.
I min terminologi har fagforeningen
altid stået for at skulle kæmpe for solidaritet blandt medlemmerne, og ikke splittelse.
Der vil med ny løn/engangsvederlag
kun opstå ballade, ikke kun kollegaer,
men også tjenestesteder imellem.
Hvem skal belønnes, dem der laver
kontorarbejde, dem der er hos de indsatte, eller andre arbejdsopgaver, hvad er
vigtigst, hvordan kan man vurdere
dette?
Undertegnede er i lønramme 31 på
slut/gammelmandsløn og har mit på det
tørre, så det er ikke for personlig vinding/tab, jeg skriver dette.
Jeg har altid troet på medlemskab af
en fagforening for fælles fodslag, nu er
jeg kun cm fra udmeldelse. ■

Svar til
Carsten Jørgensen
Af forbundssekretær
René Larsen,
Fængselsforbundet.
Kære Carsten.
Jeg vil i det store og hele henvise til mit
svar til Mikael Slabiak vedrørende ny løn
under debatsiderne i nummer 12/01 af
”Fængselsfunktionæren, og til Kenneth
Højhus Platz i dette nummer. De giver
svar på de spørgsmål og kritik, du rejser.

DEBAT
Jeg vil kort gentage, at dette ikke var
et valg, vi havde. Det var aftalt ved OK
08, at det uniformerede personale skulle
på ny løn. Vi er blandt de sidste statsansatte, hvis ikke de sidste, der skal på ny
løn. Ønsket har siden 1998 været fremsat af forskellige finansministre i forskellige regeringer. Forbundet kunne ikke
skaffe flere penge til det gamle lønsystem. Det var ikke længere muligt at få
puljemidler til omklassificeringer eller til
en udvidelse af lønrammerne. Solidaritet
er en kerneværdig for en fagforening,
men her ville vi tale om en solidarisk lønnedgang! Og det er vel ikke det, vores
medlemmer efterlyser?
I den situation har vi forhandlet i
mere end tre år for at få et lønsystem,
der var så åbent, gennemskueligt og retfærdigt som muligt. Vores ledetråd hele
vejen har været fairness. Og når nu, der
ikke længere var nogen vej udenom,
valgte vi at sælge os så dyrt som muligt.
Prisen vi fik, var mere end 80 mio. kr. Og
det gjorde, at du 1. april fik et engangsvederlag på 15.000 kr. og til januar en
mindste årlig lønstigning på 7.200 kr.
Penge du ikke havde fået i det gamle
lønsystem. Foruden en historisk stor
pulje til engangsvederlag. Det er helt i
tråd med forbundets vedtægter, der bl.a.
siger, at vi skal søge medlemmernes lønforhold forbedret.
Vi skal som fagforening sikre, at der
er mest mulig åbenhed, retfærdighed og
fairness i ny løn. Det gør vi bl.a. ved at
følge lønudviklingen, ved at alle kan indstille, ved at det er (fælles-)tillidsrepræsentanten, der forhandler, ved at der
skal være enighed om resultatet, og at
resultaterne offentliggøres.
I modsætning til andre har vi fået
penge for at komme på ny løn, alle har
fået en lønfremgang, og vi har fået en
procedure, der minimerer bl.a. dine
bekymringer mest muligt. Det vil jeg
ikke kalde dårligt fagforeningsarbejde.

Det vil jeg kalde realistisk og gedigent
fagforeningsarbejde. ■

Straffesag mod kolleger
Af Carsten Munk,
Arresthuset i Aalborg.
Fredag den 18. november blev 2 fængselsbetjente fra arresthuset i Aalborg
hver idømt 4 måneders fængsel for vold
mod en fange. Begge dømte ankede på
stedet til frifindelse. De eneste der ved,
hvad der er foregået, er de dømte og
vidnerne. Jeg var ikke til stede, og ved
det ikke. Kim Østerbye var ikke til stede,
alligevel er han i Ekstra Bladet citeret
således ”Fængselsforbundets formand,
Kim Østerbye, erkender overfor Ekstra
Bladet, at de to medlemmer ikke har
fulgt reglerne i forbindelse med anvendelse af magt. Det er uheldigt, når sådan
noget sker, men jeg går ud fra, at når
byretten stanger sådan en dom ud, må
det være, fordi folk har gjort noget forkert. Det har konsekvenser, og sådan må
det være, siger han.”
I Nordjyske og stort set resten af
landets aviser er Østerbye citeret således
” Vi har heldigvis ikke sådanne sager
hvert år. Det er en usædvanlig hård
dom. Hvis har man gjort noget forkert,
så skal det have en konsekvens, og jeg
har tillid til, at retssystemet kun dømmer
de skyldige, siger Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet, til
Nordjyske Medier”.
Man kan spørge sig selv, hvorfor de
to dømte overhovedet skal have lov til at
få deres sag prøvet i landsretten, når vi
med Kim Østerbyes ord kan have tillid til
”at retssystemet kun dømmer de skyldige”? Og ”jeg har tillid til, at retssystemet kun dømmer de skyldige”. Hvorfor
har vi prøvelsesretten? Den har vi selv-

følgelig, fordi det kan have kolossale
konsekvenser at blive dømt i retten, og
det netop ikke er sikkert, at retssystemet
kom frem til den rigtige kendelse første
gang.
Jeg synes, det er utilbørligt, at Kim
Østerbye, der i parentes bemærket
optrådte som bisidder for et af vidnerne,
da hun afgav forklaring i retten, ikke vil
lade landsretten passe sit arbejde i fred,
men har så travlt med at gøre sig til
dommer over de to betjente inden
landsretten har talt. Kim Østerbye burde
som vores øverste tillidsmand af alle
have forståelse for, at magtanvendelse
ikke er nogen nem opgave, men noget
der kan gå skævt, uden at der nødvendigvis er tale om vold?
Hvordan kan landsretten komme
frem til en anden kendelse, end at de to
betjente er skyldige, når selv betjentenes
egen formand erkender deres skyld?
Det er så stor en uskik at blande sig i
en verserende straffesag, at lovgiver har
fundet det nødvendigt at lovgive om
det. Retsplejelovens § 1017 stk. 2 nr. 3:
Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4
måneder straffes den, som i tale eller
skrift, beregnet på at virke i en videre
kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed.
3) så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser,
der er egnet til på uforsvarlig måde at
påvirke dommerne, domsmændene eller
nævningerne med hensyn til sagens
afgørelse.
Jeg synes ikke, vores formand skal
smøre kæden for at sende egne medlemmer i fængsel, og slet ikke balancere
på kanten af loven for at gøre det… Kan
vi ikke ønske os en bedre formand? Jeg
synes det. ■
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DEBAT
Svar til Carsten Munk
Af forbundsformand
Kim Østerbye.
Kære Carsten Munk.
Jeg har fuldt ud tillid til det danske retssystem og respekterer derfor også de
afgørelser, der træffes af domstolene –
både i første og anden instans.
Fængselsforbundet yder kvalificeret
bistand til alle medlemmer der involveres
i straffesager som følge af forhold i tjenesten, enten i form af udvidet advokatbistand eller ved deltagelse af forbundets tillidsfolk.
Denne holdning og praksis bakkes op
af Fængselsforbundets hovedbestyrelse
og derved også af et flertal af forbundets
medlemmer. ■

Ledelsesret –
Personalepleje
af fængselsbetjent 2271
Martin (Grækeren)
Bare en lille historie fra det virkelige liv,
som burde sætte tankerne i gang.
Jeg er en tidligere ansat fængselsbetjent, nåede 18 år på en spændende og
udfordrende arbejdsplads, en del kurser,
deriblandt indsatslederkursus. Har prøvet meget forskelligt i de 18 år og endte
med at medvirke til opstart af en arrestafdeling i Horserød Statsfængsel. Her
endte jeg også mine dage..
Blev i foråret 2010 lånt ud til
Horserød fra Københavns Fængsler, for
at hjælpe til med den midlertidige arrestafdeling. I sommeren 2010 vælger
Direktoratet at gøre denne lukkede
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arrestafdeling permanent og jeg bliver af
ledelsen i Horserød, opfordret til at søge
en stilling i den kommende arrest. Det
gør jeg så og arresten starter op den
1/10 2010. Nytårsaften 2010 efter 3
måneders ansættelse sker følgende:
Flere kolleger og jeg overværede 2
fængselsbetjente bede en indsat om at
følge personalets anvisninger 12 gange.., har aldrig oplevet at sige 12 gange
til en indsat, at vedkommende skulle gå
ind på sin celle og aldrig hørt om lignende tilfælde?
Da der kommer en melding på radioen om problemer andet steds i
fængslet, vælger jeg at blande mig og
føre indsatte ind på cellen, da jeg mente
situationen var kørt lidt af sporet efter
12 anmodninger fra 2 andre betjente.
Stor fejl og det endte med tjenstlig
afhøring af mig og flere andre betjente,
da jeg angivelig skulle have slået den
indsatte og kaldt den indsatte ”lorteunge”, efter den indsatte sparkede
mig 2 gange på armen inde på cellen.
Personalechefen konkluderer flere
gange under min egen afhøring, at jeg
havde slået fangen og personalechefens
bisidder kommer også med sin uforbeholdne mening om sagen under afhøringen, trods det at en bisidders opgave
kun er at lytte og ikke deltage, hvilket
min egen bisidder selvfølgelig gjorde.
Efterfølgende er en kollega blevet
anmodet om at ændre forklaring, så
denne ”stod bedre”, når jeg nu blev
dømt i sagen, som Direktoratet valgte at
sende til Politiet, trods den indsatte hele
tiden har sagt, denne ikke var blevet
slået og jo selv var ”umulig” og havde
sparket en betjent, så indsatte kunne
godt forstå, der var blevet sagt et skældsord.
Enden på hele sagen blev, at Politiet
frikendte mig for vold, trods Fængslet og
Direktoratet mente dette, men vælger så

at fyre mig for upassende sprogbrug
overfor en fange… begrundelse: deres
ledelsesret efter §10 i tjenestemandsloven.
Så kære tidligere kolleger, tænk over
hvordan I reagerer overfor en indsat,
uanset om denne gør udfald mod jer
eller verbalt sviner jer til.
Efterfølgende har ledelsen overfor
Direktoratet nægtet at tingene er foregået som ovenfor beskrevet, hvilket
Direktoratet har tiltrådt og derved
stemplet mig og min bisidder som utroværdige og specielt mig værende uden
sund dømmekraft og voldelig trods frifindelsen af anklagemyndigheden… det
er da personalepleje.
Jeg troede jeg var beskyttet af
Tjenestemandsloven, men endte med at
blive fyret efter henvisning til den.
En tjenestemand kan fyres i den indeværende måned og uden de 3 måneders
opsigelsesvarsel, hvis det er bydende
nødvendigt. Altså kan du fyres med øjeblikkelig virkning, uden der i øvrigt
behøver være overtrædelse af straffeloven også. Frifindes du i en evt. straffesag, er det ikke ensbetydende med du
beholder dit job, da du altid kan dømmes af Direktoratet efter tjenestemandslovens § 10 uanset om der er bevis i
sagen eller ej.
Tak til mine gode kolleger gennem 18
år og pas på jer selv og hinanden. ■

NAVNE
40 ÅRS JUBILÆUM
Lis Rikardia Fabiansson

25 ÅRS JUBILÆUM
Lars Christian Johansen

Den 1. februar 2012 havde Lis Rikardia Fabiansson, tjenestenummer 1112, 40 års jubilæum ved Københavns Fængsler.
Lis startede som en af de første kvindelige fængselsbetjente i
Kriminalforsorgen på Politigårdens fængsel den 1. februar
1972. Det var dengang, hvor uniformen var mindre bekvem
og klientellet en del anderledes end i dag. Politigårdens
Fængsel modtog mange berusere fra den dengang så berømte ”pisserende”. Siden hen fortsatte hun sit virke på Vestre
Fængsel og sad bl.a. ved skranken om natten, for derefter at
komme til Vestre Hospital, hvor hun i dag forretter tjeneste. Lis
har igennem årene oplevet mange ændringer og omstruktureringer, samt mange forskellige ledertyper. Lis har altid været
stabil og kompetent. Mange kolleger har igennem årene draget nytte af hendes store erfaring og kompetence, som Lis
aldrig har været ked af at øse ud af. Hun har altid været god
til at lære unge kolleger op, da hun på en god og forståelig
måde har kunnet forklare og redegøre for, hvorfor tingene blev
gjort som de gjorde. Der kunne også altid følge en god historie med fra det virkelige liv, som gav en god illustration for
dem, som ikke havde været en del af den virkelige historie. Lis´s
faglige engagement i forhold til en forbedring af arbejdsvilkårene for sine kolleger og sig selv har igennem årene optaget
hende, og hun har igennem alle årene haft sine meningers
mod, og har bestemt ikke været bange for at give udtryk for
dem verbalt…J Lis har besluttet at gå på pension pr. 1. april
2012. Hun vil efterlade sig et stort tomt hul på Vestre Hospital.
Mange kolleger vil savne hendes tørre bemærkninger, og hendes historier fra sit lange liv i Kriminalforsorgen. Det har været
til stor morskab at se hende opføre et mindre drama midt på
gulvet, for på den måde malende at beskrive en god historie
fra fængselsgangene. ”Den gamle” (kaldet blandt Vestre
Hospitals betjente) har altid levet efter mottoet: Man skal ikke
have noget til gode…. Vi vil benytte lejligheden til at ønske Lis
alt godt fremover og håber på et langt og godt otium for
hende, med tid til børnebørn og kolonihave. ■

Der udsprang et rygte fra randområderne, at
Lars Christian Johansen den 1. januar 2012
havde 25 års jubilæum i Kriminalforsorgen.
Lars startede den 1. december 1984 på
Statsfængslet i Nyborg og har efterfølgende forrettet tjeneste på Statsfængslet i Ringe,
Arresthuset i Kolding og siden 1997 i
Arresthuset i Haderslev, en periode udenfor
nummer, skulle også lige prøves. Lars har fast
base med familien på Fyn og trives bedst med
god plads omkring sig. Dette blev hurtigt klart,
da livet som bybo også skulle prøves. Efter et
kort ophold i Assens by, høstede han provenuet
fra opgangstiderne og købte sammen med
Marianne deres drømmeejendom i det nordfynske. Her er der mulighed for at udleve deres
drømme om fårehold, opdræt af kvæg samt
hvad de ellers har af kreative sysler.
Ferie og fritid bliver brugt til rejser til Skotland,
Sverige og Norge.
- Vi er nogle heldige kolleger, der har nydt godt
af hans gode selskab på vandreture i disse
lande, samt ture til deres ødegård i Sverige. Lars
er i ordets bedste forstand, en rigtig god kollega. Han er meget respekteret for sine klare
holdninger og store faglighed. Han forstår at
argumentere for sine synspunkter, hvilket da
også har givet mærkbare resultater i arresthuset.Han er altid god for en skæv og lun
bemærkning til både ansatte og indsatte. Senest
har han Lars påtaget sig tillidsmandshvervet i en
turbulent tid med chefskifte, ny løn, engangsvederlag mv. Du ønskes hermed tillykke med dit
jubilæum og god vind fremover. ■

På Vestre Hospitals personales vegne
Trine Pedersen 2658

På vegne af personalet i
Arresthuset i Haderslev
John Hansen og Klavs Knudsen
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Modtager du ikke
Fængselsforbundets nyhedsbrev
på e-mail?
- så kan du tilmelde dig på forbundets hjemmeside
www.faengselsforbundet.dk
Fængselsforbundet udsender løbende nyhedsbreve
elektronisk til alle der har tilmeldt sig.
Her informerer forbundet om aktuelle emner
som blandt andet:
• Overenskomsten
• Ny Løn
• Tjenestemandspensionen
• Efterlønsordningen
• Tjenestemændenes Låneforening
• Arbejdsmiljø
• Pressemeddelelser
• mv.
Tilmeld dig og få nyhederne tilsendt direkte.

