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Leder

hvem passer
på os?
Der er stor opmærksom på fangernes
sikkerhed i landets fængsler. Desværre
kan man ikke altid sige det samme om
opsynspersonalets sikkerhed.
Som det fremgår af en artikel i dette blad,
er det helt normalt, at fængselsbetjente
bliver bedt om at være alene på vagt
sammen med de indsatte. Det er faktisk
snarere reglen end undtagelsen, at der
indgår alenevagter i den faste postbesættelse rundt omkring i fængslerne.

Af Kim Østerbye, formand
for Fængselsforbundet

Ifølge vores opgørelse arbejder betjente
alene i 7.000 timer hver måned. Og i den
beregning tæller vi langt fra alt med. Det
er for eksempel helt normalt, at betjente
er ene tilbage med fangerne, når kollegaen
er syg, er på udgang med fanger eller løser
andre opgaver.
Alenearbejde findes også blandt andre
personalegrupper i Kriminalforsorgen
– for eksempel skolelærere. Det der gør
det særligt kritisabelt at være alene som
fængselsbetjent, er, at vi løser myndighedsopgaver, og står for sikkerheden i fængslerne. Hvis en skolelærer ser to fanger
kommer i klammeri, er det ikke lærerens
opgave at gøre noget ved det. Han vil i
stedet tilkalde fængselsbetjente.
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Problemet omkring alenevagterne er
desværre kun toppen af isbjerget. Kriminalforsorgen har været igennem den ene
sparerunde efter den anden. Vi har nået
smertegrænsen. I løbet af ti år er der kommet 25 procent flere indsatte, alligevel er
der stort set det samme antal betjente.
Hvis sikkerhed og behandling skal fungere,
er der nødt til at være dækning for de basale
betjentopgaver. Man kan ikke overlade
resocialiseringen alene til pædagoger og
socialrådgivere. Det er den enkelte fængselsbetjent, som har den direkte kontakt
med fangerne, og skaber grundlaget for
de indsattes afsoning. Det er urimeligt, at
han eller hun skal frygte at gå på arbejde,
fordi dagens vagt er en alenevagt.
Kriminalforsorgen og de politiske partier
bør sikre, at alle fængselsbetjente har en
kollega at støtte sig til, og kan gå trygge på
arbejde.
Vi passer på fangerne – sørg nu for, at der
også bliver passet på os.
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Overbelægget fortsætter
Den såkaldte kapacitetspakke, som blev iværksat i 2011, har ikke skabt bedre plads i
fængslerne. Belægget ligger på 97 procent i årets første syv måneder.
Af Søren Gregersen

”Vi forventer, at vi kommer ned på et belæg på 95 procent i år,”
sådan sagde daværende justitsminister Lars Barfoed (K) selvsikkert
i februar 2011. Ministeren havde nemlig en plan. En pakke med
initiativer skulle løse Kriminalforsorgens kroniske pladsproblemer.
Planen bestod af fire dele: For det første konverterede han en
række åbne pladser til arrestpladser. For det andet øgede han
brugen af alternative afsoningsformer. For det tredje indførte
han et tilsigelsestop, som betød at nogle dømte skulle vente med
at afsone deres straf. Og for det fjerde forhøjede han målet for
belægget fra 92 til 95 procent.
Halvandet år efter at planen blev iværksat, må man konstatere,
at overbelægget er stort set lige så højt, som det hele tiden har
været. Trods ministerens forsikringer om at komme ned på 95
procent, endte belægget i 2011 på 97,7 procent.
Og det ser ikke meget bedre ud i 2012: Efter årets første syv
måneder ligger belægget på 97 procent.
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er ikke så overrasket
over kapacitetspakkens ringe resultater. Han peger på, at pakken
alene bestod af tekniske justeringer.
”Ministeren kom jo ikke med nye pladser. I stedet flyttede han
rundt på pladserne mellem de åbne fængsler og arresthusene; og
han flyttede rundt på afsonerne – nogle kom i fodlænke, andre
skulle vente med at afsone,” siger Kim Østerbye.
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Belægget i Kriminalforsorgen ligger højere end den kapacitetsgrænse,
som politikerne har fastsat. Målsætningen lød på 92 procent frem til
2010. I de seneste to år har den været 95 procent.
Kilde: Kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem.

Noget kunne tyde på, at denne øvelse har skabt alvorlige pladsproblemer i de åbne fængsler. I årets første syv måneder ligger
belægget på 99 procent i de åbne fængsler. Det er markant højere
end i de to forgående år, hvor belægget lå på henholdsvis 97
procent og 96 procent.
Fuldmægtig Ole Kjeld Hansen i Direktoratet for Kriminalforsorgen
siger: ”Konverteringen af åben kapacitet til lukket kapacitet har
selvsagt nedbragt den åbne kapacitet. Dette har presset kapacitetsudnyttelsen i den åbne sektor. For at imødegå dette blev der
iværksat en række initiativer i 2011, blandt andet vedrørende
alternativer til frihedsstraf, tidligere prøveløsladelse og øget brug
af udslusning, der er møntet på at mindske behovet for
åbne fængselspladser.”
Ole Kjeld Hansen peger også på, at der er taget yderligere 25 åbne
pladser i brug i fængslet på Kærshovedgård.
Mange udlændinge
Men trods disse initiativer fortsætter overbelægget. En af årsagerne er det store antal udlændinge, som sidder i fængslerne.
16 år med overbelæg
Bortset fra 2007 og 2008 – hvor politi- og domstolsreformen
blev gennemført – har der været overbelæg i fængslerne i 16 år.
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Hver tredje af alle indsatte er enten udlændinge, indvandrere
eller efterkommere af indvandrere. Alene antallet af østeuropæere
er fordoblet fra knap 200 i 2007 til over 400 i år.
Politiske forhandlinger
I efteråret mødes politikerne for at forhandle en ny økonomisk
aftale for Kriminalforsorgen. Belægget vil formentlig komme på
dagsordenen, og en løsning på problemerne kunne være at øge
brugen af fodlænkeordningen og samfundstjeneste.
Kim Østerbye er dog ikke begejstret ved tanken om, at man alene
løser Kriminalforsorgens pladsproblemer ved at øge brugen af
alternative strafformer.
”Det vil forstærke den tendens, som vi har set gennem mange år,
hvor de indsatte, som vi har tilbage på fængselsgangene, bliver
stadigt hårdere. Resultatet bliver ringere arbejdsmiljø,” siger han
og fortsætter: ”Jeg håber, at politikerne også vil styrke den resocialiserende indsats for den gruppe af afsonere, som virkelig har
brug for det.”

politik og fængsler

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

Retsordfører Tom Behnke,
Det Konservative Folkeparti:

”

For det første skal vi have bedre garanti for, at sikkerhed og orden er på plads i Kriminalforsorgens institutioner. Mere specifikt kunne vi godt tænke os, at Østjylland får en særlig
sikret afdeling tilsvarende den i København, så man får lettere ved at afsondre særligt farlige
indsatte vest for Storebælt. For det andet er belægget stadig alt for højt. For at løse det problem,
ville det være en god idé at finde ressourcer til en fortsat drift af Statsfængslet i Vridsløselille,
også efter det nye fængsel på Falster åbner. Vi er opmærksomme på, at det vil koste nogle penge,
og at Kriminalforsorgen i det hele taget har et behov for at få tilført flere ressourcer – så vi vil
arbejde for at finde de ressourcer.”

Retsordfører Peter Skaarup,
Dansk Folkeparti:

”

Vi vil prioritere en række tiltag, der skal styrke Kriminalforsorgen. Helt konkret skal vi
have mere efteruddannelse af personalet, mere effektivt udstyr til at afsløre mobiltelefoner i fængslerne og en bedre udslusningsordning især i det nordjyske område. Og så er der
ingen tvivl om, at vi må øge kapaciteten i Kriminalforsorgen. Der er brug for nye pladser her
og nu. Først og fremmest skal det ske ved udvidelse af det eksisterende antal pladser – men
man kan også omdanne pladser til andre former, for eksempel afsoning med fodlænke i eget
hjem. Desuden vil vi lægge yderligere pres på EU for, at udlændinge afsoner deres domme i
hjemlandet. Det er forargende, at terrorister, som ikke er danske statsborgere, afsoner lang tid i
danske fængsler, når de lige så godt kunne sidde i deres eget land.”

Retsordfører Karsten Lauritzen,
Venstre:

”

Vi har ikke lagt os endeligt fast på prioriteringer endnu, da vi vil vente og se, hvad
regeringen kommer med. Men jeg kan sige, at vi vil arbejde for at målrette resocialiseringsindsatsen mod de grupper, som vi ved, den virker på. Der er ingen grund til at bruge penge
på at resocialisere en rocker, der med stor sandsynlighed går ud og laver kriminalitet igen. Vi
skal i stedet fokusere på de unge, hvor recidivet er voldsomt stigende. Desuden vil vi arbejde for,
at udlændinge i danske fængsler kommer hjem og afsoner i deres eget land. Det kunne være en
måde at udnytte ressourcerne bedre på i Kriminalforsorgen og få flere pladser inden for samme
økonomiske ramme.”

Vi stillede samme spørgsmål til regeringspartierne
og Enhedslisten i den seneste udgave af bladet
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sikkerhed

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

”Jeg er opvokset med, at når man trykker på en alarm, så
bliver det registreret, og der kommer hjælp.” Sådan siger tillidsrepræsentant Jan Nielsen i Statsfængslet på Søbysøgård, der har
arbejdet i Kriminalforsorgen i 30 år.
Men denne grundlæggende tryghed mangler i øjeblikket i det
åbne fængsel på Fyn. Alarmsystemet virker nemlig ikke tilfredsstillende.
Medarbejderne har i de seneste tre år oplevet fejl efter fejl. Jan
Nielsen kan berette om nedbrud i systemet. Alarmer, der ikke
virker. Alarmer, som først bliver registreret med flere minutters
forsinkelse. Alarmer, der angiver forkert stedsangivelse. Og
alarmer, der går i gang, uden at der trykkes på dem.
Situationen er frustrerende: ”Det er et gammelt anlæg, som
tidligere fungerede fint, men de seneste år har vi haft mange
problemer. Det gør folk utrygge,” siger Jan Nielsen.
Han peger for eksempel på en episode i et af fængslets værksteder,
hvor de indsatte røg i totterne på hinanden: ”Fængselsbetjenten
trykkede på alarmen, men den virkede ikke.”
Eller en anden episode i fængslets strafcelleafsnit, hvor en indsat
går amok over for to betjente. De trykker på alarmen – den virker,
men bliver registreret et forkert sted: ”Mens de forsøger at få ro på
den indsatte, kan de høre deres kollegaer løbe over på en anden
afdeling,” siger Jan Nielsen.
Påbud fra Arbejdstilsynet
I Arbejdstilsynet er man opmærksom på problemerne. Tilsynet
har i foråret udstedt et påbud til fængslet, hvor man kræver, at
fængslet bliver bedre til at forebygge traumatiske hændelser, vold
og trusler ”ved hurtigt at sikre hjælp og støtte ved akutsituationer.”
Arbejdstilsynet vurderer, at den nuværende forebyggelse er utilstrækkelig. Tilsynet skriver blandt andet, at alarmsystemet er
forældet, at det viser forkert lokation, at der er for lang responstid,
og at der er nedbrud i systemet.
Arbejdstilsynet mener desuden, at systemet ikke i tilstrækkelig
grad bliver serviceret til at sikre de ansattes sikkerhed.
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”Det nytter ikke noget at blive ved med at investere i det
gamle system. Man bør hellere bruge penge på et nyt,”
siger tillidsrepræsentant Jan Nielsen.

Den udlægning er tekniskchef Otto Nielsen fra Statsfængslet i
Nyborg, som står for anlægget, dog ikke enig i. Han understreger,
at teknikerne har stort fokus på at sikre personsikkerheden på
Søbysøgård og løse de tekniske problemer.
Specifikt omkring kritikken af, at man ikke kan se, hvor en alarm
går i gang i fængslet, peger han på, at det skyldes anlæggets funktionalitet. Funktionaliteten var nemlig tidligere bygget op på den
måde, at man alene kunne se, hvem der afgav en alarm, ikke hvor.
Nyt anlæg?
Arbejdstilsynet har nu bedt fængslet om at få fat på en konsulent
til at kigge på problemerne. Ifølge Jan Nielsen er det dog spild af
penge: ”Det nytter ikke noget at blive ved med at investere i det
gamle system. Man bør hellere bruge penge på et nyt. Vi føler, at
økonomien i denne sag vejer tungere end personalets sikkerhed.”
Kriminalforsorgens sikkerhedschef, Michael Gjørup, kan godt
forstå, at det kan være frustrerende for personalet, hvis der
løbende er problemer med anlægget: ”Men både ledelsen i fængslet
og den tekniske afdeling i Nyborg handler på problemerne og
forsøger at få dem afhjulpet. Der er stort fokus på at sikre
personsikkerheden i fængslet,” siger han.
Sikkerhedschefen kan dog ikke love, at det nuværende anlæg
bliver udskiftet til et nyere: ”Hvis man vurderer, at systemet skal
udskiftes, må fængslet tage det op i kontraktforhandlinger med
direktoratet.”

sygefravær

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

En række medarbejdere i Statsfængslet ved Horserød modtog
før sommer et brev, hvori de fik oplyst, hvor mange penge deres
sygefravær har kostet.
Tonen i brevene var helt bevidst, sagde ledelsen dengang, men
nu har fængslet ændret holdning. Viceinspektør Mik Grüning
har skrevet et brev til de otte medarbejdere, der modtog en af de
udskældte sygeskrivelser.

NOR DSJ ÆLL

Bonnie Lundquist oplyser, at ledelse og tillidsrepræsentanter fra
fængslets forskellige faggrupper mødes i begyndelsen af september for at finde forslag, der kan nedbringe sygefraværet.

Horserød skæ
mod syge fængrper kursen
selsbetjente

TORSDA G 19.
JULI 2012

Rederiets formand
Philipson har forladtsiden 2008, modedirektør
Sysser Zerlang
posten.
Foto: Scanpix

Formand forlad
er gidselrederi

gblad Lørdag
12 HelsingørDa

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

SEK TION 1
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Medarbejder
e
Statsfængslet i
i Horserød får at vide,
hvor meget deres
sygedage koster
kroner og øre, i
meget fravær og at
kan
være afskedigelses
grundlag, skrive Fagbladet Fængsr
elsfunktionære
n.

I brevet skriver han blandt andet: ”Det er vigtigt for mig at fastslå,
at jeg hverken har haft til hensigt at skræmme, true eller på
anden måde støde dig eller andre medarbejdere.” ”Jeg beklager, at
nogle medarbejdere er blevet stødt over det. Det har bestemt ikke
været hensigten.”
Foruden vicefængselsinspektørens brev har fængselsinspektør
Lene Møller-Nielsen sendt en generel skrivelse til samtlige medarbejdere i fængslet, hvori hun beklager metoden med at opgøre
sygefraværet i kroner og øre: ”Jeg kan af ærligt hjerte sige, at de
negative følelser, det har sat i gang, på ingen måde har været
tilsigtet hverken fra Miks eller vores andres side,” skriver hun.
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300 procent belæg
I Colombia er de endnu dygtigere til at fylde fængslerne op end i
Danmark, lyder det fra den danske politiassistent Peter Pedersen,
som i øjeblikket har orlov og bor i Colombia: ”Fængslet i min by
– Medellin – er bygget til 2.400 indsatte, men har for tiden 7.700
indsatte. Overbelægningen svarer til, at hver ansat i fængslet har

ansvaret for mere end 250 indsatte. Sundhedsministeren har nu bedt
om, at overbelægningen nedbringes af frygt for epidemi,” skriver han
i en mail til fagbladet og fortsætter: ”Jeg forsøger ikke at sige, at alting
er perfekt i Danmark, men en gang imellem er det godt at sætte
tingene lidt i relief.”

Tjenestemandspension.dk
er ikke opdateret
Man kan i øjeblikket ikke se ændringerne efter 2019 i pensionssystemet på
Tjenestemandspension.dk. De nye pensionsregler og førtidspensionsfradrag
er endnu ikke lagt ind i systemet.
Fængselsforbundet har via vores centralorganisation klaget over, at hjemmesiden ikke er opdateret. Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen)
oplyser, at man er ved at udvikle et nyt system, som er klar til at blive taget i
brug i februar 2013.
Den nye løsning vil også levere pensionsoplysninger til Pensionsinfo.dk, så
tjenestemænd vil kunne få et samlet overblik over deres pensioner.
Men indtil 2013 er det altså ikke muligt at hente opdaterede oplysninger om
tjenestemandspensionen.
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Præmie til Renbæks køer
Køerne i Statsfængslet Renbæk er i topklasse.
Også i år kunne fængslet drage hjem fra sommerens dyrskuer i Aabenraa og Ribe med præmie,
oplyser værkmester Ole Petersen. Det blev blandt
andet til en første ærespræmie for koen 2690. ”De
indsatte, der var med, havde nogle fantastiske
dage,” siger værkmesteren.

kort nyt

246 mio. kr.

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

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

MMMMMMMMMMMM
MM
Udlændinge bruger hver
anden plads i Midt- og
Vestjyllands politikreds
Næsten halvdelen af de indsatte i arresthusene i Midt- og
Vestjyllands politikreds var udlændinge i slutningen af august.
Ud af 89 indsatte var 42 udlændinge – primært fra Østeuropa
– fortæller Flemming Brock fra Midt- og Vestjyllands Politi til
dr.dk.

Strejke blandt indsatte
Midt i august besluttede hovedparten af de indsatte i Statsfængslet
i Ringe at strejke. Det skete ved, at de indsatte sammen gik ud på
fængslets udeareal. Årsagen var angiveligt, at de indsatte af
sikkerhedsgrunde ikke længere må afholde fritid sammen.
Strejken blev afblæst efter tyve minutter.

www.politi.dk

Bonus på vej
Det kan godt betale sig at bruge Forbrugsforeningen, viser nye tal fra
foreningen. Fængselsforbundets medlemmer har i første halvår
optjent en bonus på 435.000 kr., og tallet nærmer sig formentlig en
million i december, når bonussen bliver tilskrevet medlemmernes
konti.
Hver gang man benytter Forbrugsforeningens betalingskort i én af de
ca. 4.600 forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener man
nemlig bonus – normalt 9 procent.
Blandt undtagelserne er TV og elektronik hos Fona og Computer City,
hvor bonussatsen er 4,5 procent, Silvan, hvor satsen er 6 procent
og benzin hos Uno-X, hvor bonussatsen tilstræbes at ramme 20 øre
literen på pumpeprisen ved 95 blyfri. Satserne gælder også under
udsalg og på nedsatte varer.
Af særlige fordele kan man i øjeblikket få et barn gratis ind i Legoland,
hvis man er medlem af foreningen.
Medlemsskab af foreningen koster
132 kr. årligt. Der er ingen renter og
gebyrer ved almindeligt brug.
Læs mere på
Forbrugsforeningen.dk.
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alene på vagt

Alenevagter i
10 fængsler
Arbejdstilsynet er meget kritisk over for
brugen af alenevagter i Kriminalforsorgen.
Alligevel er denne vagtform udbredt i
hele Kriminalforsorgen. Landets fængselsbetjente arbejder alene i 7.000 timer hver
måned.
Af Søren Gregersen

I ti ud af Kriminalforsorgens fjorten fængsler er alenevagter en
integreret del af vagtbemandingen. Det viser Fængselsforbundets
opgørelse.
Det er normalt, at en fængselsbetjent i nogle situationer er alene
sammen med de indsatte. For eksempel hvis en kollega har et
gøremål et andet sted i fængslet eller er syg. Men det er overraskende, at så mange fængsler på forhånd planlægger, at fængselsbetjentene skal være alene med de indsatte.
Fængselsforbundets opgørelse viser, at stort set alle landets åbne
fængsler samt de lukkede fængsler i Nyborg, Ringe og Vridsløselille bruger alenevagter i den faste vagtplanlægning.
Fængselsbetjentene arbejder alene i 7.000 timer hver måned i
Kriminalforsorgen. Alenearbejdet foregår både i hverdag og weekend. Hvis der i stedet skulle være to betjente til stede på disse
vagter, kræver det, at der ansættes omkring 50 flere fængselsbetjente i Kriminalforsorgen.
Herudover anvender en række fængsler en praksis, hvor der ikke
indkaldes afløsere ved sygdom, hvilket betyder, at kollegaerne må
klare vagterne alene.
I Arbejdstilsynet er man kritisk over for brugen af alenevagter.
Tilsynet har i en række påbud pålagt Kriminalforsorgen at sætte
ind mod alenearbejdet. Det gælder blandt andet statsfængslerne
i Renbæk, Midtjylland og Søbysøgård.
I påbudene peger tilsynet på, at alenearbejde kan være psykisk
belastende og indebærer en sikkerhedsrisiko.
Arbejdspsykolog Steen Christensen fra Arbejdstilsynet siger, at
en fængselsbetjent, som arbejder alene, både er fysisk og socialt
isoleret: ”Betjenten arbejder alene og bliver nødt til at tilkalde
hjælp fra et andet sted i fængslet, hvis der er noget, som går galt.
Samtidig er han socialt isoleret fra sine kollegaer. Man skal nøje
overveje, hvordan man sikrer denne medarbejder.”
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Også Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er kritisk:
”Det burde være soleklart for enhver, at det ikke er en god idé at
placere betjente alene sammen med fanger. Det er jo ikke en
hotellobby, vi taler om. Vores gæster har ikke nødvendigvis
fredelige hensigter,” siger han og peger på, at den lave vagtbemanding går ud over indsatsen for de indsatte: ”Bedre resocialisering kræver, at der er styr på fængselsgangene. Det vil sige, at
det er os, der bestemmer og ikke de indsatte. Det er fuldkommen
umuligt at skabe tryghed både for de indsatte og ansatte, når
vilkårene bare bliver ringere og ringere.
Kriminalforsorgens direktør, William Rentzmann, er enig i, at
personalet bør føle sig så trygge som muligt, når de går på
arbejde: ”Alenearbejde som giver sig udslag i stort arbejdspres
eller utryghed, er belastende faktorer for fængselsbetjentenes
psykiske arbejdsmiljø. Det var også grunden til, at politikerne
i sidste flerårsaftale bevilgede øgede midler til en reduktion af
alenearbejde på de mest udsatte steder. Det bør vi stadig arbejde
på at begrænse, men jeg tror på den anden side ikke, at vi kan
komme alle former for alenearbejde til livs. Det ville gøre hverdagen alt for ufleksibel,” siger han.
Direktøren peger på, at emnet formentlig kommer til at indgå i de
kommende politiske drøftelser om en ny flerårsaftale.
Kender ikke de indsatte længere
Et af de fængsler, hvor der er meget alenearbejde, er Statsfængslet
Møgelkær ved Horsens Fjord. I hverdagene er fem vagter kun
besat med en betjent. Det kan mærkes, siger Fængselsforbundets
tillidsrepræsentant Brian Hedensted:
”Det giver en stressende hverdag, hvor vi i forvejen bliver mødt
af stigende krav til kvaliteten af vores arbejde. Det slider især i
konfliktsituationer. Det er rarere, når man har en kollega at støtte
sig til, når det går galt.”
Tillidsrepræsentanten har været i fængslet siden 2004. Han kan
godt mærke, at vagtbemandingen er blevet ringere i løbet af den

Sådan ser dagligdagen ud på mange fængselsgange:
Fængselsbetjenten sidder alene på kontoret, mens de
indsatte passer sig selv.

Der er alenearbejde i ti
af landets fængsler
1

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

2
5
3
4

6

9
7

8

10

periode: ”Dengang kendte vi de indsatte. Vi havde tid til at tale
med dem. Det gør vi ikke længere. Jeg synes, det er pinligt, at jeg
skal spørge en indsat, hvad han hedder, men det bliver jeg nødt
til.”

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

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

De stærke indsatte styrer
Også i Statsfængslet på Søbysøgård på Fyn bruger man alenearbejde. Fængslet har tidligere modtaget påbud om at begrænse
det, men selvom fængslet har fået penge, er problemet ikke løst.

Problemerne forstærkes af, at fængslets betjente i stigende grad
bliver sendt ud som ledsagere ved udgange for indsatte, hvilket
bevirker, at kollegaen efterlades alene i fængslet.
Alene sammen med 15-20 indsatte
I Statsfængslet på Kragskovhede i Nordjylland er alenearbejdet
også udbredt; især om formiddagen. Argumentet for at bruge
alenearbejdet på dette tidspunkt er, at de indsatte er i beskæftigelse. Derfor er det ikke nødvendigt med samme vagtbemanding.
Tillidsrepræsentant Teddi Christensen peger dog på, at der ofte er
mange indsatte om formiddagen.
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Tillidsrepræsentant Jan Nielsen siger: ”Vi har stadig alenevagter
både planlagte og ved sygdom. Samtidig går udviklingen i retning
af, at klientellet bliver mere belastet. Vi har flere hårde indsatte.
Flere der truer med selvmord. Derfor er det vigtigt at have en
kollega at støtte sig til.”
Jan Nielsen peger også på, at sagsbehandlingsopgaverne betyder,
at de indsatte er mere og mere alene på fængselsgangene: ”Det
betyder, at det i stigende grad er de stærke, som styrer,” siger han.

alene på vagt

Alene på vagt i
nordiske fængsler
Det er ikke kun i Danmark, der mangler bemanding i fængslerne.
Alenevagter bliver brugt i alle nordiske lande.
Christer Henriksson,
formand for SEKO
- Facket för Service och
Kommunikation, Sverige:
”I Sverige bruges alenearbejde på
tidspunkter, hvor man siger, at
det ikke er farligt. Men vi ved ikke,
hvornår en betjent bliver overfaldet. Det så vi sidste år, hvor en
kvindelig betjent blev overfaldet
og dræbt, da hun var alene. Der bør slet ikke være alenearbejde i
fængslerne. Problemerne forværres af, at vi i stigende grad sidder
på kontorerne i stedet for at være ude sammen med de indsatte.”

Sigurdur Torfi Gudmundsson, formand for Islandske
Fangevakters Forbund:
”Der er for få betjente i vores
fængsler. På grund af den økonomiske krise i Island er 23 procent
af vores budget sparet væk. Derfor
bruger vi alenevagter i vores fængsler. Det gælder især om natten,
hvor det nogle steder er meningen,
at politiet skal hjælpe, hvis der opstår problemer. Men problemet
er, at fanger nemt kan overmande personalet og flygte, når der
kun er en betjent til stede. Vi har mange bandemedlemmer og
indsatte fra Østeuropa og oplever stigende vold. Det påvirker også
betjentene. Jeg mærker det på mit eget arbejde. Fornylig har vi
oplevet et dødsfald blandt de indsatte.

Geir Bjørkli, formand
for Norsk Fengsels- og
Friomsorgsforbund:
” Vi har alenevagter både på
almindelige afdelinger og på
værkstederne. Politikerne er enige
i, at det er uheldigt, men de gør
ikke noget ved det. Situationen i
de norske fængsler er værre end
nogensinde. Ikke bare mangler der
personale – der mangler uddannet personale. Vi oplever nogle gange, at hver fjerde i vagtpersonalet er uuddannet. Det skyldes pengemangel, og at for få bliver
uddannet. Uuddannede kan godt finde ud af at låse døre, men
jobbet som fængselsbetjent er meget mere end det.”

Jari Tuomela, formand for
Vankilavirkailjain Liitto
r.y., Finland:
”Vi oplever i Finland de samme
problemer med alenearbejde, som
i de andre nordiske lande. Det er
ikke sådan, at vi har fået mere af
det de senere år, men heller ikke
mindre. Det er stabilt. Og vi kommer ikke af med det foreløbigt.
Vi har oplevet besparelser på 15 procent på budgettet på seks år.
Der er 350 færre medarbejdere i Kriminalforsorgen, og der kommer
flere besparelser. Det er kritisk, og vores chef har ikke protesteret.”

Brutalt mord på 24-årig
fængselsbetjent
I Sverige blev en kvindelig betjent dræbt i oktober
2011, da hun var alene på vagt.
Når man er alene i et fængsel, øges risikoen for overfald og
trusler – og i den yderste konsekvens kan man risikere at
miste livet. Det skete desværre for en ung fængselsbetjent
for et år siden i Huddinge-fængslet nær Stockholm.
Fangen var oppe på taget for at ryge en cigaret. Da den
kvindelig fængselsbetjent åbnede døren til elevatoren, blev
hun overfaldet bagfra, og fangen slog løs på hendes hoved.
Episoden, der blev omtalt som en ren henrettelse, stoppede
først, da en mandlig kollega kom hende til hjælp, men
kvindens liv stod ikke til at redde.
Ifølge Christer Henriksson, der er formand for det svenske
fængselsforbund, skyldes overfaldet dels, at hun var alene
sammen med en farlig fange, dels at fængslet brugte forkerte
arbejdsrutiner: ”Det var meget tragisk. Det er første gang,
at vi oplever det i Sverige. Selvom der hurtigt kom hjælp,
var det for sent.” Han anbefaler, at man i Danmark har
klare og tydelige rutiner.
Også i Norge har man oplevet overfald mod fængselsbetjente med dødelig udgang. I 1989 blev en kvindelig
fængselsbetjent voldtaget og dræbt i fængslet i Ila, og i 1992
blev en mandlig betjent skudt og dræbt af en indsat, der
havde smuglet en pistol ind i fængslet i Sarpsborg.
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Bandeproblemer

Arresthuse
betaler prisen for
bandeindsats
Rockere og bandemedlemmer forsøger
at overtage magten i arresthusene. Det
slider hårdt på personalet, viser en rundspørge foretaget af fagbladet.
Af Christine Hedetoft og Jakob Stig Jørgensen

Arbejdsmiljøet er blevet ringere i de sjællandske arrester, i takt
med at politiet har haft held med sin bandeindsats. De mange
organiserede kriminelle er nemlig en stor udfordring for arresthusbetjentene.
En rundspørge i alle Sjællands arresthuse viser, at 49 procent af
arresthusbetjentene mener, at arbejdsmiljøet i høj grad er blevet
hårdere, efter at der er kommet flere rockere og bandemedlemmer
i arresthusene.
Samtidig mener fire ud af ti, at deres nuværende uddannelse slet
ikke eller kun i mindre grad ruster dem til at arbejde med rockere
og bandemedlemmer. Og syv ud af ti har prøvet at stå i en situation
med et rocker- eller bandemedlem, hvor de ikke følte, de havde de
rette værktøjer til at løse situationen, som de gerne ville.
Rockernes nye klubhuse
Et af de steder, hvor de mange rockere og bandemedlemmers
tilstedeværelse kan mærkes, er i Arresthuset i Køge. Da fagbladet
er på besøg, er 16 af arresthusets 48 pladser optaget af rockere
fra Bandidos eller bandemedlemmer fra de to grupper Bloodz og
Blågårds Plads. Fængselsbetjent og tillidsrepræsentant Rolf Hansen
oplever, at fangebilledet de seneste par år er blevet mere råt – og
med råheden er respekten for fængselsbetjentene og deres regler
forsvundet.
”Rockerne prøver at omdanne arresten til deres klubhus ved at
forsøge at sætte dagsordenen og lægge pres på personalet til at
give dem lov til mere, end de må,” siger Rolf Hansen og beskriver
hierarkiet i rockergrupperne:
”Det er de fuldgyldige medlemmer, der bestemmer over de andre.
De kan sætte lavere rangerende medlemmer til at true eller direkte
overfalde de andre medindsatte, hvis de ikke indordner sig under,
at det er rockerne, der styrer.”
Formand for Arresthusenes Organisation på Sjælland, Henning
Mørck, arbejder til daglig i Arresthuset i Næstved. Han kender
alt for godt til, hvad de nye fanger betyder for arbejdsmiljøet i
arresterne. Han har kollegaer, der har oplevet, at rockerne holdt i
deres private indkørsel og iagttog dem.
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”Det er de trusler, der er der hele tiden. Du ved, at de render og
skyder hinanden, så hvad kan de mennesker ikke finde på?”
Altid klar
En tur ned ad den smalle fængselsgang i Arresthuset i Næstved
gør det klart, at det lille midtsjællandske arresthus også har sin
andel af de mange rockere, Rigspolitiet har sat bag lås og slå,
siden bandekrigen for alvor brød ud i august 2008. For enden
af gangen på første sal står to nedslidte træborde, der udgør
arresthusets skolestue. På tavlen overfor har en indsat med
store blokbogstaver skrevet dagens lektie: ”ALTID KLAR.” Det
er Hells Angels-støttegruppen AK81’s motto.
Arresthusene i Næstved og Køge er langt fra alene om at huse
rockere. Da 2011 sluttede, havde landets fængsler og arresthuse
357 rockere og bandemedlemmer siddende, oplyser Rigspolitiet.
Konsekvensen af politiets store bandeindsats kan mærkes blandt
fængselsbetjentene.
Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet, kalder udviklingen
for dybt problematisk. Han mener, at arresthusbetjentene er hårdt
pressede af de mange rockere og bandemedlemmer. Ind imellem
slækkes der på reglerne i arresthusene.
”Fangerne rykker ved dagligdagen og skubber grænsen for, hvad
de må og ikke må. Hvis vi sænker paraderne, overskrider fangerne
grænserne, og vores professionelle fokus og beredskab smuldrer
nemt,” siger Kim Østerbye.
Stigende sygefravær
Det rå arbejdsmiljø kan mærkes på betjentenes sygefravær. I 2009
havde landets arresthusbetjente et sygefravær på 14,6 dage om
året. I april i år var det steget til 24,4 dage. Det er en stigning på
67 procent. Sikkerhedschef i Kriminalforsorgen, Michael Gjørup,
erkender, at miljøet i arresthusene er hårdt.
”Jeg er klar over, at arresthusene er nødlidende. De har til tider
rigtig mange personer siddende, der har relation til rocker- og
bandemiljøet. Det giver et pres på vores personale,” siger han.

Rundspørge blandt arresthusbetjente
på Sjælland
•	49 procent mener, at arbejdsmiljøet i høj grad er
blevet hårdere, efter der er kommet flere rockere
og bandemedlemmer. 37 procent mener, at det
gælder i nogen grad.
•	43 procent mener, at deres nuværende uddannelse slet ikke eller kun i mindre grad ruster
dem til at arbejde med organiserede fanger som
rockere og bandemedlemmer.
•	69 procent har stået i en situation med en
rocker- eller bandemedlem, hvor de ikke følte,
de havde de rette værktøjer til at løse situationen,
som de gerne ville.
•	35 procent har oplevet at blive truet af bandeeller rockermedlemmer.
•	83 procent mener, at den høje belægningsprocent
betyder, at de ikke kan udføre deres arbejde
tilfredsstillende.
Note: 92 ud af 180 betjente i de sjællandske arresthuse har besvaret
spørgeskemaundersøgelsen.

Dobbeltbelæg: Arresthusene må ofte tage imod
flere fanger, end der er plads til. Løsningen kan
være en ekstra madras på gulvet.

bandeproblemer
Sikkerhedschefen understreger dog, at antallet af vold og trusler
mod personalet i arresthusene er faldet voldsomt det seneste år.
Alligevel svarer hver tredje af arresthusbetjentene ja til, at de er
blevet truet af bandemedlemmer.

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

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

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

”Nogle orker at tage diskussionen igen og igen, og det er dem, der
brænder ud. Mange vælger at glide af i stedet. Rockerne går kun
lige til stregen. Men du bliver hele tiden udfordret på din autoritet.
Alt er til diskussion. Det er det pres, der hele tiden ligger på os,”
siger Henning Mørck.

I Arresthuset i Næstved sidder Henning Mørck med en følelse af
at være glemt. Når han besøger sine kollegaer i Sjællands andre
arresthuse, kan han mærke, at de er trætte.

Cellerne fyldt til bristepunktet
Samtidig med at flere og flere af fangerne i de sjællandske arresthuse er rockere og bandemedlemmer, stiger antallet af indsatte
– uden at antallet af ansatte følger med.

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

”Vi har ikke bestilt andet end at spare i de sidste ti år. Vi har fået
700 flere fanger ind, men kun få ekstra betjente. Vi har den ringeste
normering siden Anden Verdenskrig,” siger Kim Østerbye.
I fagbladets rundspørge svarer 8 ud af 10 af arresthusbetjentene
på Sjælland, at de føler, at den høje belægningsprocent betyder,
at de ikke kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Det svar kan
Michael Gjørup godt forstå.
”Med så voldsomt et belægningspres vil man ikke kunne løse de
opgaver, der er, 100 procent tilfredsstillende. Inden for de rammer
og muligheder der er, gør de, hvad de kan. Jeg kan ikke sige andet,
end at det er beklageligt. Men vi har ikke flere midler,” siger han.
Arresthusene har overlevet sig selv
I arresthusene sker det ofte, at man må tage imod flere fanger,
end der er plads til. Det gælder også i Arresthuset i Næstved.
Så smider personalet en madras ind i en af cellerne. De er 11
kvadratmeter. Eller inddrager det lille og gennemrøgede besøgslokale. Hver kvadratmeter i de to smalle fængselsgange er i forvejen fuldt udnyttet med celler, motionsrum, skolestue, bibliotek
og køkken. Dagligt lukkes fangerne ud i de to lagkageformede
gårde, der ikke er mere end fem meter på det bredeste stykke.
Hvide plastikstole står langs de skidengule vægge, der flere steder
er slidt så meget ned, at grå beton stikker frem. En indsat har
skrevet FTP, ’fuck the police’, på væggen under det tykke jerngitter, der afskærer de indsatte fra himlen og friheden over dem.
De gamle arresthuse er ikke længere egnede til det nye fangeklientel. Det er både ansatte, Fængselsforbundet, eksperter og
Kriminalforsorgen enige om.
”Arresthusene er et levn fra fortiden. De er bittesmå med få
pladser og ligger ude i provinsen midt på byens torv. Derfor er
de enormt utidssvarende i forhold til at passe på den kategori af
fanger, som kræver en anden fysisk og mental sikkerhed,” siger
Kim Østerbye.
Michael Gjørup vil helst lukke de gamle arrester: ”Arresthusene
har overlevet sig selv. Hvis det stod til mig, lukkede vi alle de
små arresthuse og byggede nogle store regionsarresthuse, hvor vi
kunne håndtere de indsatte og have mere personale. De små
arresthuse hører til i det forrige århundrede,” siger han.
Højt belæg
Den høje belægningsprocent i landets lukkede fængsler betyder,
at de indsatte er nødt til at sidde længere tid i arresthusene end
før. Særligt rockere er det svært at finde lukkede pladser til. Og

Det falske pizzabud
På vagtstuens overvågningskamera i Arresthuset i
Frederikssund kunne arresthusbetjent Jens Lund Nielsen se
pizzabuddet stå foran døren med en pose i hånden. Klokken
var halv fem lørdag den 31. marts 2007, og de indsatte havde
som så ofte før bestilt pizza. Men den lørdag nåede Jens
Lund Nielsen aldrig at tage imod pizzaerne.
Som altid var der to betjente på vagt. Det er der altid i de
små arresthuse. Kollegaen var ved at gøre betjentenes
aftensmad klar, da Jens Lund Nielsen gik ud for at hente
pizzaerne. Ubevæbnet, som landets fængselsbetjente
til daglig er. Mens han åbnede for arresthusets indgang,
sparkede manden på den anden side døren op i hovedet på
ham. Fængselsbetjenten væltede baglæns og slog hovedet
ned i arrestens terrazzogulv. Alt blev mørkt. De få sekunders
bevidstløshed var nok til, at den indtrængende mand kunne
plante en fod på brystet af Jens Lund Nielsen. Omtumlet
greb han per refleks mandens ben og råbte, hvad fanden
han havde gang i. Han strammede sit greb og skulle til at
vælte manden, da kollegaens råb stoppede ham. ”Slip ham,
Jens. Slip ham.” Først forstod Jens Lund Nielsen ikke, hvorfor
han skulle slippe manden. Men så løftede han blikket og så
op. Lige ind i løbet på en pistol.
Manden, som Jens Lund Nielsen troede var pizzabud, viste
sig at være en østeuropæisk tidligere lejesoldat. Og pizzaleveringen var en befrielsesaktion komplet med partisansøm spredt ud foran den nærmeste politistation. Overfaldet
tog hårdt på Jens Lund Nielsen. Han røg ned i et sort hul og
fik konstateret posttraumatisk stress. I tiden efter kunne
han ikke holde ud at handle ind. Han blev bange for dem,
der stod bag ham i køen, og for støjen omkring ham.
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arbejdsmiljø

kritik af ledelsen
på politigården
Samarbejdet fungerer ikke i sikkerhedsfængslet i København, lyder kritikken fra
flere medarbejdere.

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

Af Søren Gregersen

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

Klimaet er dårligt. Ledelsen lytter ikke. Medarbejderne er demotiverede. Det er den korte udlægning af de samarbejdsproblemer,
som i øjeblikket præger Politigårdens Fængsel.
Ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant, David Jensen,
begyndte problemerne, da ledelsen i fængslet blev udskiftet.
”Det er min opfattelse, at den nye ledelse skulle ind og rydde op
og fjerne kritiske medarbejdere. Det betød blandt andet, at vores
tillidsrepræsentantsuppleant blev bedt om at flytte tjenestested,
selvom han talte medlemmernes sag,” siger David Jensen.
Den omtalte suppleant, Mikkel Knudsen, synes, at ledelsen i
fængslet generelt kommunikerer dårligt og burde satse mere på
dialog med medarbejderne. Han mener, at der nærmest var tale
om en klapjagt mod ham: ”Ledelsen gik efter medarbejdere, som

Han peger på, at det dårlige samarbejde blandt andet skyldes,
at personalet fornemmer, at ledelsen ønsker at ændre fængslets
nuværende funktion. Fængslet har fungeret som Kriminalforsorgens særlige sikkerhedsfængsel for stærke indsatte siden
2004. Truende og voldelige indsatte fra landets øvrige fængsler
og arresthuse bliver overflyttet hertil.
”Der er pludselig sket mange ændringer. Det virker som om, at
vi skal ligne Vestre Fængsel i højere grad, og at sikkerhedsfunktionen måske skal overflyttes til Vestre. Når der ikke er klare
meldinger fra ledelsen, giver det grobund for rygtedannelse,”
siger Bob Hansen.
Konsekvensen af det dårlige samarbejde er, at der er medarbejdere,
som har søgt væk: ”Det er desværre gode medarbejdere, som har
været her siden 2004. Og flere har overvejet at gøre det,” siger
David Jensen.
Dialogmøder
Politigården er en del af Københavns Fængsler. Inspektør Peter
Vesterheden siger: ”Kommunikation og dialog kan altid blive
bedre, herunder også ledelsens evne til at lytte. På den baggrund
har vi i juni meldt ud, hvad vi gerne vil drøfte og udvikle. Efterfølgende er der afholdt dialogmøder, hvor alle medarbejdere har
haft mulighed for at komme til orde, og i det kommende halve
år er der fastlagt et konsulentstøttet forløb for alle medarbejdere på Politigården, hvor opgaver, samarbejde med mere nøje
skal behandles.”
Og der kommer til at ske ændringer: ”Det er rigtigt, at der skal
ske noget - blandt andet med baggrund i, at der i meget lang tid
har været relativt få indsatte i målgruppen for Politigården – de
voldelige og truende negativt stærkt styrende – og dermed tilsvarende flere ”uproblematiske” indsatte. Når det så hertil er besluttet
at oprette en tilsvarende afdeling i Nyborg, må vi naturligvis lægge op til ændringer af dagligdagen. Vores dialogmøder har vist, at
det er medarbejderne også klar til,” siger Peter Vesterheden.
Men inspektøren understreger, at Politigården ikke er på vej til
lukning, og at fængslet fortsat er klar til at modtage voldelige og
truende, som der er grundlag for at overføre: ”Det er nemlig en
opgave fængslets medarbejdere er rigtigt gode til at håndtere,”
siger han.

Politigårdens Fængsel bruges som en særlig arrestafdeling for
negativt stærke indsatte. I fængslet er der aldrig låst mere end
to indsatte ude af gangen.
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faglighed

At finde
fodfæste
med
fodlænke
Fodlænkeordningen har været en stor
succes – også for fængselsbetjentene i
fodlænketeamet. En yderligere udvidelse
af ordningen kan dog risikere at belaste
det tillidsforhold, den bygger på.
Af Andreas Graae

Klik. Fængselsbetjent Jacob Poulsen lægger tangen fra sig og ser
op på klienten: “Så er du i afsoning. Fra nu af tæller uret ned.”
Det er første besøg på dagens rute. En ung mand dømt for vold
skal afsone 40 dage i forældrenes hjem. Der er en afslappet,
næsten hyggelig, stemning, mens fodlænken bliver sat på.
Men tonen skifter hurtigt fra jovial til alvorlig.
Kollegaen René Skovgård ridser reglerne op: “Du må kun gå
udenfor i det aftalte tidsrum, hvor du er på arbejde. Kommer du

Fængselsbetjent Jacob Poulsen sætter
fodlænke på sin klient.

mere end fem minutter for sent, går alarmen. Vi ser alvorligt på
tidsoverskridelser, og hvis vi tager dig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet, så er det direkte i fængsel.”
Mens han forklarer videre om kravene, installerer Jacob Poulsen
overvågningsudstyret ovenpå. Der er hverken tale om GPS eller
videoovervågning – kun en sender, der registrerer, om fodlænken
befinder sig indenfor eller udenfor husets område.
”Klientellet har ændret sig meget, siden ordningen blev indført i
2005,” siger han. ”Dengang var det et tilbud til spritbilister om at afsone i eget hjem og samtidig passe deres arbejde. Dem har vi stadig
– men efter udvidelsen i 2010, hvor alle ubetingede straffe på op til
fem måneder kan afsones på bopælen, er gruppen blevet tungere.”
Det har ifølge fængselsbetjenten skabt mere kontrol- og tilsynsarbejde,
da der er flere personer nu end tidligere, som har svært ved at
overholde de strenge krav til for eksempel punktlighed og afholdenhed.
”Der er flere, der forlader deres hjem i utide, eller som testes positive for stoffer eller alkohol i vores kontrolprøver. Det belaster det
tillidsforhold, som fodlænkeordningen bygger på,” siger han.

Fængselsbetjent Jacob Poulsen (t.v.) og socialrådgiver René
Skovgård er glade for at være en del af fodlænketeamet i København. Men de er bekymrede for, hvilke konsekvenser en eventuel
udvidelse af ordningen vil have for en tilfredsstillende afsoning i
hjemmet.
Fængselsforbundet september nr. 9 2012
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faglighed
Svær balancegang
Jacob Poulsen blev fængselsbetjent i 1999 og har arbejdet i
fodlænketeamet i omkring et år. Han var ansat i Statsfængslet
i Vridsløselille indtil 2002, og siden i Institutionen Ellebæk. Nu
bruger han sin faglighed på en ny måde.
“Det er en helt anden måde at være fængselsbetjent på. Her
bliver man hurtigt meget involveret i personerne. Vi vader jo bare
lige ind i deres stuer og taler med deres familier. Der er ikke den
distance, som i fængslerne, hvor cellerne og uniformerne skaber
en fysisk grænse mellem dem og os,” siger han.
Den store involvering gør, at personalet i fodlænketeamet kan
blive ringet op døgnet rundt af afsonerne. Jacob Poulsen husker
en, som ringede julenat, fordi han ikke kunne klare at være
hjemme med sin kone mere: ”Han var skredet, og sagde, at han
ikke kunne holde hende kællingen ud længere. Men jeg fik overtalt ham til at skynde sig ned på den lokale politistation og melde
sig selv – da en undvigelse giver 30 dage ekstra.”
Ifølge Rene Skovgård, der har arbejdet som socialrådgiver i
fodlænketeamet siden 2009, handler det om at finde balancen
mellem det bløde og det hårde: “Som ordningen er nu, kan den
godt blive lidt firkantet og restriktiv – men der kan også gå for
meget socialpædagogik i den. Man skal huske, at det trods alt er
en fængselsstraf.”
Tværfaglighed i fokus
Fodlænketeamet består både af fængselsbetjente og socialrådgivere samt administrativt personale. Til daglig varetager man
mere eller mindre de samme opgaver og forsøger så vidt muligt
at bruge hinandens kompetencer – både de faglige og menneskelige.
Derfor bruger betjentene i fodlænketeamet mere tid på sagsbehandling end deres kollegaer i fængslerne, forklarer Jacob
Poulsen: ”Vi har for eksempel en del kontorvagter, hvor vi indtaster, hvem der er kommet i afsoning, og laver egnethedsvurderinger af ansøgere. Det er et stort ansvar. Det er på baggrund af vores klare vurdering af, om vi synes vedkommende
er egnet til fodlænke, direktoratet træffer sin afgørelse.”
Fald i fodlænkeansøgere
Antallet af ansøgere til at afsone med fodlænke er faldet i København de seneste tre måneder. Det bekymrer lederen af Afdeling
for Samfundstjeneste/Intensiv overvågning KBH, Lene Skov, som
også er leder for fodlænketeamet.
“Jeg kender ikke årsagen, men det kunne skyldes, at det er rygtedes, hvor hård denne afsoningsform egentlig er. For eksempel
når det er dejligt sommervejr uden for, og man er lukket inde i en
mørk lejlighed. Det er man jo slet ikke på samme måde i de åbne
fængsler, hvor man frit kan gå ud.”

faglighed
i fokus
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En anden årsag til faldet i ansøgerantallet kan ifølge lederen
være frygten for at blive fyret. Ved at afsone med fodlænke får
arbejdspladsen nemlig besked om dommen, da der er krav om
en kontaktperson på arbejdet.
“Mange personer med korte domme vælger derfor at afsone
straffen i fængsel i deres sommerferie i stedet, så arbejdsgiveren
intet får at vide,” siger Lene Skov.
Udvidelse vil give flere udfordringer
Hun mener, at en yderligere udvidelse af ordningen kan blive en
stor udfordring – især da det vil betyde flere tungere afsonere.
“Hvis ordningen skal udvides, bliver man simpelthen nødt til at
lempe på nogle af de restriktive krav. Som det er nu, ryger man
for eksempel i fængsel for at tage en øl på arbejdet – og man er
forhindret i at hente børn og gå til forældremøder.”
Reglerne for afsoning i fodlænke er altså væsentlig strengere
og mere firkantede, end de er i fængslerne – hvilket måske kan
skyldes, at det er en relativt ny ordning.
“Man har nok været bange for at krænke ofrenes retsfølelse.
Men for mange er det en slags ‘straf i straffen’ konstant at skulle
hænge i en klokkestreng for at leve op til strenge krav til punktlighed – for eksempel, hvis man sidder i en trafikprop på vej hjem
fra arbejde,” siger Lene Skov
Begræns udvidelse til udslusning og varetægt
Jacob Poulsen mener på linje med sin leder, at en udvidelse af
ordningen til at gælde personer med endnu længere straffe vil
få negative konsekvenser.
“Det vil blive endnu sværere at få dem til at overholde de krav,
der er forudsætningen for at kunne afsone med fodlænke.
Allerede nu er der mange, der er ved at gå i spåner over at være
underlagt de meget rigide rammer så længe – og man skal huske,
at det også kan være hårdt for familien med så lang en afsoning i
hjemmet.”
Hvis ordningen skal udvides, hælder han derfor mere til at udvide
den til i højere grad at gælde udslusning eller varetægtsfængslede.
“Det er den løsning, hvor chancen for at afsoningen forløber tilfredsstilende, ville være størst. Og dermed ville det også være det
nemmeste for os,” siger han.

Fængselsbetjent Rebecca Magnussen om at
være ansat i fodlænketeamet:
”Jeg har været syv år i Statsfængslet Møgelkær og
et halvt år i Institutionen Ellebæk – men det her er
noget helt andet. Her møder vi klienterne på deres
egen banehalvdel. Vi kommer mere ind på livet af
dem, fordi vi kommer ud og ser, hvordan de fungerer i
hjemmet. Det giver selvfølgelig også nogle udfordringer, da meget kommunikation foregår over telefonen.
Især for dem, der ikke taler så godt dansk.
Det vil altid være et andet forhold, man har til dem,
når man ikke bærer uniform. Det giver en lethed og
en humor, som gør, at de sænker paraderne og måske
glemmer, at de bliver kontrolleret. Det er et kæmpe
plus.
Som fængselsbetjente har vi en helt særlig faglighed,
erfaring og intuition i forhold til de personer, der
afsoner. Vi har set så mange påvirkede, at vi kan
fornemme det på dem, når de har taget stoffer – eller
vi kan høre det i telefonen. Og så kender vi klientsystemet rigtig godt. Så vi supplerer de andre faggrupper
i teamet på en god måde.”

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

Fangerne må
ikke overtage
magten
Af Kim Østerbye

Har vi sat fagligheden over styr? Jeg ville
ønske, at jeg entydigt kunne svare nej,
selvfølgelig har vi ikke det. Men desværre
oplever jeg i hverdagen flere og flere
eksempler, som tyder på, at vi ikke
holder fanen lige højt hævet alle steder.
Hvad lægger jeg så i god faglighed? En faglig, dygtig og professionel fængselsbetjent
er en, der uden at tænke videre over det
leverer et stykke arbejde, som bærer præg
af Kriminalforsorgens værdier – altså kunsten at balancere mellem det hårde og det
bløde – og de otte medarbejderkrav. Denne
udlægning af god faglighed er ikke nødvendigvis den eneste eller mest rigtige, men
det er min vurdering og holdning.
Jeg har på fornemmelsen, at der i dagligdagen er sket et skred i måden, hvorpå vi
håndterer de basale opgaver som betjente.
Om det skred er sket, fordi klienten er
blevet en anden – mere besværlig, mere
voldelig – eller det skyldes manglende
fokus mellem ledelse og medarbejdere på
hverdagens procedurer, må være usagt.
Konsekvensen kan dog være bekymrende.
Vi ser for eksempel flere fund af stoffer,
især anabolske steroider i stort tal. Stadig
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flere fund af mobiltelefoner og andre
spændende ting, som burde være opdaget
tidligere. Ligeså alvorligt ser vi også en
stigning i sygefraværet. Og vi ser desværre
også flere sager, hvor fangerne får lov
til at opføre sig på en måde, der både er
intimiderende og direkte skadelig for vores
faglighed. Det skaber utryghed. I dagligdagen ser vi betjente, der – af frygt eller andre
årsager – ser gennem fingre med de regler,
der både skal beskytte de ansatte, sikre ro
og orden over for befolkningen og beskytte
fangerne.
Hvorfor er det nu så vigtigt med den faglighed? Hele den måde vi driver kriminalforsorg på, og de tanker der ligger bagved,
er jo netop drevet af, at vi er ude blandt
fangerne hele tiden og ved, hvad der foregår.
Det sikrer tryghed i afsoningen og mindre
kriminalitet. Altså det der populært kaldes
dobbeltrollen for os. Det gælder i alle aspekter af vores kontakt med fangerne. Selvfølgelig ikke helt så naivt som i 1980’erne
og 90’erne, hvor kloge hoveder troede, at
jobbet kunne fordeles med et procenttal på
vores forskellige roller. Det må selvfølgelig
altid komme an på den konkrete situation,
hvor meget den enkelte rolle fylder.

Når jeg lidt provokerende skriver, at fagligheden er under pres, eller ikke bliver
sat på dagsorden i tilstrækkelig grad, er
det fordi, at fagligheden er grundlaget for
den måde, vi løser opgaverne på. Hvis vi
ikke holder fanen højt og løser opgaverne
– for eksempel at alle fanger visiteres, at
indsmugling er noget, alle tager alvorligt, og
at det daglige regelsæt holdes i hævd – så
taber vi kampen om magten på fængselsgangene. Fangerne vil, som vi kender det
fra amerikanske fængsler, overtage magten
i fængslerne. Det vil både sætte vores
sikkerhed og resocialisering over styr.
Vi skal selv i dagligdagen være med til at
sikre fagligheden. Uddannelse alene gør det
ikke. Vi skal sørge for, at reglerne overholdes,
at der er opbakning til beslutninger, og vi
skal turde drøfte dagligdagen med kollegaerne uden at blive ildeset af den grund.
Lad os arbejde på at holde den professionelle fane højt – ingen andre gør det for os.

Debat

Vanvittigt
forslag
Af fængselsbetjent Karina Fallesen, Arresthuset i Viborg

Det fremgår af seneste udgave af Fængselsfunktionæren, at konsulentfirmaet Deloitte
foreslår, at man afskediger medarbejdere
med mange sygedage. Det er et fuldstændig
vanvittigt forslag. Det er helt klart bedre at
forebygge og finde grunden til sygedagene
og løse problemerne ud fra det.
For halvandet år siden ønskede jeg og fik
af egen læge anbefalet en jobrokering, da
jeg havde det fysisk og psykisk dårligt som
følge af stress og enearbejde. Forbundet
havde op til flere gange inden min ansættelse påpeget enearbejdet som et problem
over for ledelsen.
Jeg forklarede min leder situationen op
til flere gange og vidste, at der var en mulighed for rokering, da der var en kollega, som
skulle udstationeres i et år. Men desværre
henkastede han mit problem. Jeg påpegede,
at jeg i værste fald kunne risikere en
sygemelding, hvis jeg ikke fik hjælp. Jeg var
klar over, at min stilling var skyld i mine
lidelser. En sygemelding var det sidste, jeg
ønskede. Rokeringen blev dog ikke tilgodeset, og det endte med en deltidssygemelding fire måneder senere.
Under de tre måneders sygemelding på
deltid varetog jeg stadig de samme arbejdsopgaver på den halve tid. Dette var ikke

muligt, og jeg var nødsaget til at blive på
jobbet ekstra timer. Jeg tog sagen i egen
hånd og brugte min afspadsering og det
meste af min ferie. Jeg fik et godt hvil og
startede op på fuld tid igen.
Efter nogle få måneder begyndte smerte
og psykiske symptomer at vise sig igen. Jeg
opsøgte min leder gentagne gange, men
uden hjælp. Jeg søgte andre stillinger, men
grundet min sygemelding havde jeg ikke
held med dette. Jeg prøvede selv at finde
rokeringsmuligheder inden for huset –
men dette førte til udelukkelse og mobning blandt nærmeste kollegaer, da nogle
frygtede deres/min stilling. Jeg gik til min
leder med dette, men blev belært om, at jeg
skulle lade det gå ind af det ene øre og ud
af det andet.

sygefravær kunne være undgået, hvis min
leder havde informeret mig og tilbudt en
rokering. Jeg hørte intet.
Efter tre måneder hjemme kom jeg frem til,
at den eneste løsning, ud over at forblive
sygemeldt, var at søge om tjenestefri. Det
var ikke det, jeg havde håbet på, da jeg
brænder for mit job, og kun vil folk det
bedste.
Det eneste svar jeg fik fra min leder, da
jeg fortalte, at jeg ville søge tjenestefri,
var: ”Det er nok også det eneste rigtige
at gøre, da der bliver fokuseret meget på
sygefravær.”
De tre tidligere kollegaer i min stilling har
ikke været i stillingen i mere end to år.

Lidt over et år efter jeg spurgte om en
rokering første gang, måtte jeg sygemelde
mig igen. Fra ledelsens side blev der blandt
andet sagt: ”hvad er der nu galt,” ” jeg skal
vide, hvornår du kommer igen, da din plads
i institutionen fylder meget, og det ellers
slider på mig,” ”måske du skulle overveje,
om du overhovedet kan være på arbejdsmarkedet.”
Under min sygemelding blev min stilling
dækket af en kollega fra huset. Mit

Husk:
Temadage om SU
OAO inviterer alle SU-medlemmer til temadagen ”Grib indflydelsen i SU.” Dagen er gratis og holdes fra kl. 9.30 til 15.00.
København: den 5.11. Aalborg: den 7. 11. Vejle: den 8.11. Der er 50 pladser på hver temadag.
Tilmeld dig hos: Pia Hendrichsen: ph@oao.dk.
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Kunderne anbefaler
Tjenestemændenes
Forsikring
For tredje år i træk scorer Tjenestemændenes Forsikring højt i
en tilfredshedsundersøgelse. Otte ud af ti kunder vil anbefale
Tjenestemændenes Forsikring til deres familie og kolleger: ”Vi
er glade for endnu engang at ligge højest i tilfredshedsundersøgelsen. Det er nu engang tilfredse kunder, vi lever af,” siger
direktør Jesper Joensen.
Undersøgelsen gennemføres årligt for Tryg blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen med det formål at måle danskernes
tilfredshed med deres forsikringsselskab.
Der er dog en smule malurt i bægeret: I forhold til skadebehandlingen og erstatning er tilfredsheden med Tjenestemændenes
Forsikring faldet lidt. Ifølge forsikringsselskabet skyldes det de
store skader efter skybruddet sidste sommer. Tilfredsheden hører
dog fortsat til blandt de højeste i branchen.

