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Regeringen
er på korstog
LEDER
Af Kim Østerbye,
formand for
Fængselsforbundet

Det virker som om, at regeringen er ved
at blive sur og irritabel på sine gamle
dage. Den har i hvert fald kastet sig ud i
noget, som ligner et regulært korstog
mod fagbevægelsen i Danmark.
Siden systemskiftet i 2001 har der ellers i perioder været et fint samarbejde
mellem den borgerlige regering og fagbevægelsen, men det er tilsyneladende
slut nu.
Mest markant har regeringen og
Dansk Folkeparti halveret dagpengeperioden og indført et loft over det fradragsberettigede fagforeningskontingent.
Det sidste tiltag betyder, at almindelige lønmodtagere bliver ramt på pengepungen, fordi de via et fagforeningsmedlemskab ønsker beskyttelse og indflydelse på deres arbejdsplads. Der er

tale om en åben krigserklæring. Regeringens hensigt er jo åbenlys: Meld jer ud!
På samme måde virker regeringens
lønvisioner også som et forsøg på at
svække fagbevægelsens traditionelle
styrke: Nemlig evnen til at forhandle en
bedre løn igennem til medlemmerne.
Finansminister Claus Hjort Frederiksens vision er, at en større del af lønnen
skal fastlægges lokalt i stedet for ved et
centralt forhandlingsbord. Det er klart,
at det er et forslag, som vil rykke magtbalancen til fordel for arbejdsgiverne. På
decentralt plan har organisationerne ikke
samme kompetencer og styrker til at forhandle løn, som vi har nationalt.
Jeg har desuden svært ved at se,
hvordan denne vision skal føres ud i livet
i Kriminalforsorgen. Meningen er jo, at
der skal være større lønforskelle. Det vil
for eksempel sige, at medarbejdere i et
lille arresthus skal have forskellige lønchecks, selvom de løser samme opgaver.
Hvordan vil man gøre det? Hvilke kriterier skal afgøre, hvem der får mest?
Jeg forudser strid og dårlig stemning –
og at taberne bliver de mindre synlige
medarbejdere. Altså de, som løser deres

opgaver til punkt og prikke, men ellers
ikke skiller sig ud.
Heller ikke regeringens spareplan varsler godt for samarbejdet med fagbevægelsen. Nedskæringerne rammer blandt
andet arbejdsmiljøindsatsen.
Konkret bliver bevillingerne til den
forebyggende indsats barberet med 50
procent. Det går ud over Branchearbejdsmiljørådenes arbejde. Det er noget
skidt, for her samarbejder arbejdsmarkedets parter om at forbedre arbejdsmiljøet med forskning, temadage og uddannelse.
Det undrer mig, at regeringen på den
ene side roser det danske fleksible arbejdsmarked, netop fordi arbejdsgivere
og arbejdstagere opretholder dialog og
samarbejde. Og på den anden side gør
regeringen, alt hvad den kan for at forringe vilkårene for fagbevægelsens arbejde.
Vil det ikke være en idé, hvis vi kunne
fortsætte tidligere tiders gode dialog,
hvor der var respekt for hinandens værdier i stedet for at grave grøfter og genindføre et arbejdsmarked, som hører fortiden til? ■
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Hjort ønsker
mere lokalløn
Man kan styrke den offentlige sektor ved at fordele lønnen lokalt frem for centralt.
Det er en af finansminister
Claus Hjort Frederiksens (V)
fem visioner for fremtiden.
Claus Hjort Frederiksen er kommet med et
udspil, der har som mål at give offentligt ansatte ny energi.
Finansministeren mener godt nok, at medarbejderne udgør en stærk motor på de offentlige arbejdspladser, men brændstoffet i
form af medarbejdernes engagement og
stolthed er ved at løbe tør. Benzintanken er
ved at blive drænet af den økonomiske krise,
af flere regler, af den demokratiske udvikling
og på grund af stigende krav fra borgernes
side.
Derfor stiller ministeren nu fem forslag,
som skal sikre, at medarbejderne ikke går helt
sukkerkolde.

1: Mere lokalløn
For det første ser Claus Hjort Frederiksen
gerne, at en større del af lønnen bliver fastsat
på de lokale arbejdspladser i stedet for ved
centrale lønforhandlinger. I dag er det under
ti procent af lønnen, som fordeles lokalt. Det
skal gerne stige til tyve procent i 2020.
”Det er på den enkelte arbejdsplads, at
man ved, hvor skoen trykker – og hvor der
bliver gjort en ekstra indsats. Det er derfor
også naturligt, at det er her, man aftaler en
stor del af lønnen,” siger ministeren i et
debatindlæg i Politiken.
Forslaget kommer formentlig til at indgå i
overenskomstforhandlingerne til næste år. På
forhånd møder lønreformen dog en kold skulder fra fagbevægelsen.
Formanden for FOA, Dennis Kristensen,
afviser forslaget og kalder det ’gammel vin på
nye flasker’. Han er kun interesseret, hvis der
er nye penge involveret, og slår fast, at regeringen kan glemme alt om at omfordele en
større del af den nuværende løn til resultatløn.
I HK kalder formændene for HK/Stat og
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HK/kommunal, Thora Petersen og Bodil
Otto, ligefrem forslaget naivt. De tror ikke, at
der er de fornødne kompetencer til at aftale
en større del af lønnen på mange offentlige
arbejdspladser.
Heller ikke i Fængselsforbundet møder
forslaget klapsalver. Formanden for forbundet, Kim Østerbye, er bekymret for, at det vil
give arbejdsgiverne større magt over lønkronerne.
”Vi er bedre til at forhandle løn på centralt
plan end ude i de enkelte fængsler og arresthuse. Man kan frygte, at forslaget i højere
grad vil overlade det til de lokale ledelser at
fordele pengene. Det er vi ikke interesseret i.
For eksempel risikerer mindre synlige medarbejdere at blive taberne i det spil,” siger han.

2: Senere pension
Udover mere lokalløn, foreslår Claus Hjort
Frederiksen også, at de offentlige ansatte skal
have mulighed for at blive længere på arbejdspladsen. Den pligtige pensionsalder, der
for eksempel er 60 år i Forsvaret og 63 år for
fængselsbetjene, skal ophæves.
Det forslag er Kim Østerbye imod: ”Det er
et helt uacceptabelt. Vores pensionsalder bør
ikke være senere end 63 år. Længere kan vi
simpelthen ikke bestride vores stillinger ude
på fængselsgangene. Vores statistik viser, at
der reelt kun er 22 fængselsbetjente over 62
år, som er i aktiv tjeneste. Det taler jo for sig
selv,” siger formanden.

3: Færre overenskomster
For det tredje foreslår Claus Hjort Frederiksen
at halvere antallet af overenskomster. Han
siger: ”I dag har vi knap 500 aftaler og overenskomster på det offentlige område. Det er
for mange og opleves ofte som en jungle for
ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.”
Det er ikke et forslag, som er møntet på
Kriminalforsorgen, hvor lønningerne i forvejen er reguleret ved få overenskomster.

4: Mindre proces
For det fjerde foreslår ministeren, at der skal
være færre proceskrav på arbejdspladserne.
For eksempel når en medarbejder ønsker en
længere arbejdstid.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen vil
styrke den offentlige sektor på fem punkter.
Foto: Stig Stasig
Kim Østerbye tror ikke, at færre proceskrav er vejen til at give medarbejderne styrket
energi. Mange af kravene er nemlig skabt for
at beskytte medarbejderne.
”De er indført for at sikre medarbejderne
indflydelse og beskyttelse. Der er ret tydeligt,
at finansministeren med dette forslag ønsker
at styrke arbejdsgiverne. Det er vi selvfølgelig
imod. Ikke for at beskytte os selv som forbund, men for at beskytte medarbejdere mod
krav, som de ikke kan leve op til.”

5: Fokus på opgaven
Endelig – for det femte – så foreslår Claus
Hjort Frederiksen, at der skal være større
fokus på opgaven frem for faggruppen.
Ministeren tager udgangspunkt i et eksempel
fra sygehusvæsenet, hvor forskellige faggruppers regler nogle gange står i vejen for hinanden: ”Forskellige personalegruppers arbejdstidsregler må ikke være en barrierer for samling af et tværfagligt skanningsteam på hospitalet, når lægen har brug for at få taget et
skanningsbillede kl. 15.30,” siger ministeren.
Hertil siger Kim Østerbye: ”Selvfølgelig
skal vi anvende ressourcerne forsvarligt og
med respekt for skatteborgernes penge, men
offentlige ansatte har også ret til en fornuftig
sammenhæng mellem arbejds- og privatliv.
Man får indtrykket af, at finansministeren
ikke mener der behøver være sammenhæng
mellem ressourcer og opgaver – bare vi fjerner medarbejdernes arbejdstidsaftaler, så er
alle problemer løst. Jeg mener det handler om
at organisere arbejdet fornuftigt. Jeg tror ikke
man skaber en mere effektiv og attraktiv
offentlig sektor ved at forringe vilkårene for
de ansatte – tværtimod. Det er trist at høre
finansministeren så ofte bringe arbejdsmarkedets aftaler på banen på en negativ måde.” ■
Af Søren Gregersen

Fængselsbetjenten
– statens arbejdsmand
Jobbet som fængselsbetjent
er spændende og udviklende,
men hårdt. Det er et samfundsvigtigt og helt nødvendigt arbejde.

i dette lønbegreb som en højere fortjeneste
pr. præsteret time.
Lønbegrebet standardberegnet timefortjeneste er upåvirket af omfanget af fravær og
overarbejde. Lønbegrebet er derfor velegnet
til sammenligninger mellem grupper med forskelligt fravær og overarbejde.

Hvad tjener vi?
Vi, der arbejder i Kriminalforsorgen, har en
oplevelse af, at arbejdet ikke lønnes efter fortjeneste. Lønnen er for lav, synes vi. Nu viser
Lønkommissionens redegørelse, at fængselsbetjenten lønnes som en ufaglært.

Lønkommissionen
Overenskomstforhandlingerne i 2008 var
præget af uenighed om løn. Sagens kerne var,
hvad bestemte faggrupper tjener, og hvad de
tjener i forhold til hinanden. Især spørgsmålet
om ligeløn mellem mænd og kvinder var et
væsentligt tema i uenighederne om løn.
På denne baggrund nedsatte regeringen
en lønkommission, der skulle kortlægge lønninger, lønspredning og lønudvikling i den
offentlige sektor. Redegørelsen, der blev
offentliggjort den 28. maj, er tænkt som baggrundsmateriale for alle parter omkring forhandlingsbordet ved OK11.

Hvordan opgør man løn, og
hvordan sammenligner man løn?
Ja, det vidste man ikke rigtigt. Eller man var i
hvert fald ikke enige. Løn er ikke bare løn.
For at kunne sammenligne lønnen, anvender
Lønkommissionen timelønnen pr. henholdsvis
præsteret og betalt time.
Et lønbegreb pr. præsteret time indeholder
de timer, hvor medarbejderen faktisk har været på arbejde, mens et lønbegreb pr. betalt
time indeholder alle timer, hvortil der er knyttet en betaling.
Timelønnen beregnes ved at dividere
medarbejderens fortjeneste med antallet af
timer, som fortjenesten er optjent i. Udover
grundløn består fortjenesten af pension, overog merarbejde, genetillæg, feriepenge m.v.
Lønbegrebet fortjeneste pr. præsteret time
er velegnet til sammenligning af lønninger på
tværs af forskellige faggrupper. Uanset hvordan ”lønpakken” er sammensat, vil værdien
af de enkelte elementer afspejles i fortjeneste
pr. præsteret time. Fravær som f.eks. ferie,
sygdom, barsel og betalt spisepause afspejles

Den hidtidige praksis har været, at tjenestemandspensionen værdifastsættes til 15%. De
15% er ikke en beregnet værdi, men historisk
fastlagt ud fra den på det tidspunkt højest
kendte arbejdsmarkedspensionsprocent. Lønkommissionen har foretaget en konkret vurdering af tjenestemandspensionens reelle
værdi. Der er foretaget en aktuarberegning
af tjenestemandspensionens værdi. Den bidragsprocent, som det ville være nødvendigt
at opspare i en arbejdsmarkedsbaseret pensionsordning for at opnå ydelser svarende til
tjenestemandspensionens ydelser, er beregnet til omkring 30%. Lønkommissionen har
valgt i lønanalyserne at illustrere den tilnærmelsesvise værdi af tjenestemandspensionen
ved dels at anvende en værdi på 30%, dels
ved at anvende de hidtidige 15%.

Lønnen
Beregningerne indebærer, at fængselsbetjente lønmæssigt placeres på niveau med kontorpersonale i staten, som opstiller faggrupper med erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse og ufaglærte efter deres
fortjeneste.
Lærere og politibetjente (ekskl. betjente
på prøve) placerer sig i faggrupperne med
mellemlang videregående uddannelse.
Lønkommissionens redegørelse er meget
omfattende og indeholder mange beregninger. På trods af dette er der forhold, som den
ikke omfatter, f.eks. medregner den genetillæg i fortjenesten, men den tager ikke højde
for, at det gives for ubehag ved ubekvemme
arbejdstider. Det er ikke fair at sammenligne
en fængselsbetjent, der arbejder aften, nat og

weekender med en håndværker, der arbejder
på hverdage fra 7 til 15.
Tjenestemandspensionen er god, men det
er ikke fair, at tillægge vores løn en pensionsbidragsprocent på 30. Relevante spørgsmål
er, hvor stor er den reelle værdi af pensionen,
og kan den overhovedet beregnes? Lønkommissionen erkender da også, at der er mange
usikkerheder ved beregningen. Der kan næppe tegnes samme forsikringer privat, og derfor er det svært konkret at værdifastsætte
bidragsprocenten. Det var mere fair at sammenholde arbejdsmarkedets pensionsordninger med statens faktiske udgifter til tjenestemandspensioner.
Lønkommisionens analyse viser en generel
sammenhæng mellem uddannelse og lønniveau. Men mange andre faktorer påvirker
også løndannelsen. Lønkommissionen har set
på den fysiske og psykiske belastning i jobbet,
som f.eks. indflydelse på eget arbejde og
følelsesmæssige krav i jobbet. Den psykiske
belastning i jobbet falder i takt med uddannelseslængden.
En indirekte indikator for fysisk og psykisk
belastning i jobbet er tilkendelser af førtidspension. Sygefraværet for fængselsbetjente er
dobbelt så højt som statens øvrige medarbejdere, risikoen for at blive slidt ned er cirka tre
gange så stor som på det øvrige arbejdsmarked, og i 2009 blev 437 udsat for vold eller
trusler om vold i jobbet. Det fremgår ikke af
Lønkommissionens redegørelse.
Lønkommissionens redegørelse viser mange ting, men ikke alle. Indirekte viser den, at
når vi siger lønnen er for lav, så har vi ret. Hvis
det fortsat skal være muligt at rekruttere og
fastholde fængselsbetjente med de rigtige
kompetencer og den helt nødvendige robusthed, så stiller det krav til løndannelsen og
krav til en justering af vores løn. ■
Af forbundssekretær
René Larsen,
Fængselsforbundet

Timeløn (kr., 2007) inkl. genetillæg. TJM-pension 15%
Gruppe
Fængselsbetjente
Politibetjente
Lærere

Standard beregnet

Præsteret ekskl.
betalt spisepause

Præsteret inkl.
betalt spisepause

175
216
210

216
265
255

232
284
273
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Nye krav
til direktøren
Sidste år blev direktørkontrakten stort set indfriet.
Nu har Kriminalforsorgens
direktør skrevet under på en
ny af slagsen.

tivisere sygefraværsområdet på en anden
måde.”
Det var også meningen, at der i 2009 skulle gennemføres kompetenceudvikling for
fængselsbetjente, der arbejder med særligt
krævende indsatte. Så langt nåede man dog
ikke: ”Vi fik alene pilottestet konceptet,”
siger direktøren.

Til nytår skal Kriminalforsorgen helst være en

Krav i 2010

bedre arbejdsplads end den var, da året begyndte. Sådan kan man firkantet forklare formålet med direktørkontrakten, som hvert år
indgås mellem justitsministeren på den ene
side og Kriminalforsorgens direktør på den
anden side.
I kontrakten opstilles der en lang række
mål, som direktøren skal indfri i løbet af året.
Indsatsen for de indsatte skal forbedres, bygningerne vedligeholdes, sikkerheden styrkes,
organisationen udvikles, arbejdsmiljøet forbedres og så videre og så videre.
Sidste år overraskede kontrakten positivt
set fra en personalesynsvinkel. Kontrakten indeholdte nemlig flere krav som satte medarbejdernes forhold i fokus. Blandt andet mål
om mindre nedslidning og bedre uddannelse.
Hvordan gik det så i 2009? Ifølge direktøren lykkedes det faktisk at opfylde mange af
målsætningerne. Han kan dog ikke sætte tal
på, hvor stor en andel.
”Departementets evaluering er endnu
ikke afsluttet, men det er min opfattelse, at
kontraktens mål i det store hele blev indfriet
med enkelte undtagelser. Undtagelserne skyldes navnlig tidsforskydninger eller at projekterne har vist sig mere komplicerede end forudsat,” siger William Rentzmann.
Også med hensyn til de krav, som skulle
være med til at nedbringe sygefravær og nedslidning blandt medarbejderne, gik det godt,
selvom et pilotprojekt med et fælles sygefraværsberedskab i Kriminalforsorgen blev droppet.
”Generelt kan jeg sige, at målene er nået.
Vedrørende pilotprojekt om fælles sygefraværsberedskab fandt vi umiddelbart, at det
ville være problematisk at oprette et beredskab, som var anbefalet af konsulenter. Det
kunne simpelthen ikke svare sig økonomisk.
Vi vil dog i år se på mulighederne for at effek-

Uddannelsen af medarbejderne kommer i stedet i gang i år. Ideen er, at medarbejdere, som
arbejder med stofmisbrugere, etniske indsatte
og psykisk syge, bliver klædt bedre på til at
håndtere problemer i hverdagen.
”Det er planen, at afholde kurser i andet
halvår, såfremt de ikke bliver ramt af besparelserne,” siger William Rentzmann.
I den nye kontrakt for 2010 fremgår det
også, at alenearbejdet skal begrænses. Altså
de vagter, hvor fængselsbetjente er alene på
fængselsgangene med de indsatte.
Om det siger direktøren: ”Desværre er der
afsat forholdsvis begrænsede midler, men det
har heldigvis været muligt at reducere alene-
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Kriminalforsorgens direktør, William Rentzmann, håber, at alle kravene i direktørkontrakten bliver opfyldt i år. Han tager dog forbehold for besparelser, som kan ramme nogle
af aktiviteterne.
arbejdet i statsfængslerne Renbæk, Ringe,
Nyborg og Søbysøgaard.”
Desuden er der også meningen, at supervision skal afprøves i år: ”Der ansættes et
internt korps af supervisorer, der får til opgave at gennemføre supervisionsforløb i den
lukkede sektor på Sjælland og Fyn. I Jylland
bliver opgaverne varetaget af eksterne supervisiorer. Men også dette område kan blive
ramt af besparelserne,” siger direktøren.

Færre krav om nedslidning

20%

Samlet set ligner dette års kontrakt sidste års
kontrakt på mange punkter. Forebyggelse af
nedslidning fylder dog lidt mindre i kontrakten i år. Sidste år var der otte krav under dette
punkt og det vægtede i alt 20 procent i
kontrakten. I år er der tre punkter og det fylder 15 procent.
William Rentzman mener dog ikke, at der
er tale om en nedprioritering: ”Jeg synes ikke
området fylder mindre i forhold til vores daglige drift, og vi har rykket os fra udviklingsorienterede mål til mere driftsorienterede mål.
Området er stadig prioriteret højt.”
Alt i alt mener han, at der en god balance
i den nye kontrakt: ”Mellem kerneopgaver
for eksempel uddannelse udslusning og behandling - og personaleområdet for eksempel
kompetenceudviklingsforløb for fængselsbetjente, der arbejder med særligt krævende
indsatte,” siger William Rentzmann, som får
110.000 kroner i bonus til næste år, hvis han
er i stand til at opfylde årets kontrakt. ■

20%

Af Søren Gregersen

15%
15%
15%

15%

Sandheden om Herstedvester

For knap to år siden indledte
Jyllands-Posten en længere
artikelrække om forholdene i
Anstalten ved Herstedvester.
I mindst 30 artikler bragte avisen gennem halvandet år reportager om destruktiv samarbejdsadfærd, indbyrdes
mobning blandt personalet, hetz mod
ledere, overgreb mod indsatte osv. Artiklerne var baseret på både navngivne
og unavngivne kilder.
I årene forud havde flere ledere følt
sig presset til at forlade deres stillinger.
Senest var fængselsinspektøren og to afdelingsledere trådt tilbage, fordi de følte
sig modarbejdet af en ”hård kerne af
betjente”, som Jyllands-Posten udtrykte
det.

Da jeg i november 2007 blev bedt
om med kort varsel at overtage chefstolen i anstalten, fandt jeg i fuld enighed
med ledergruppen og personalets tillidsrepræsentanter, at det var vigtigt at sætte fokus på fremtiden og lægge afstand
til fortidens spændinger og skærmydsler.
Der havde givetvis igennem flere år
været problemer i samarbejdet, og Arbejdstilsynet havde i 2003 fundet, at
fængselsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø var utilfredsstillende. Men jeg
så ingen idé i at bore yderligere i fortiden, idet vi derved blot ville opnå at
holde de destruktive spændinger i live
og fastholde vores opmærksomhed på
dem i stedet for at se fremad. Desuden
konstaterede jeg hurtigt, at i hvert fald
påstandene om overgreb mod de indsatte ikke havde grundlag i virkeligheden.
Jeg havde oplevet en yderst professionel

og engageret faglig indsats fra alle personalegrupper, ikke mindst fra den store
gruppe af fængselsfunktionærer, som
har en svær opgave med de ekstra krævende behandlings- og fængselsfaglige
udfordringer, som man er stillet overfor i
netop denne anstalt. Dette positive indtryk fik jeg bekræftet gennem samtaler
med de indsattes talsmænd.
Stik imod mine anbefalinger, som var
stærkt bakket op af en enig ledelsesgruppe og et enigt samarbejdsudvalg,
besluttede Direktoratet for Kriminalforsorgen imidlertid – antagelig med et politisk pres i ryggen – at der ved Kammeradvokatens hjælp skulle gennemføres en analyse af de forhold, som i den
nære fortid havde rådet i anstalten.
Kammeradvokaten barslede nogle
måneder senere med en rapport om den
gennemførte undersøgelse. Han havde

Fængselsfunktionæren · 7-8.2010

7

gennemgået en mængde skriftligt materiale og havde gennemført afdækkende
samtaler med 50 af anstaltens tidligere
og nuværende medarbejdere. Undersøgelsen resulterede i, at der blev indledt
tjenstligt forhør mod en enkelt fængselsfunktionær; sagen endte med en irettesættelse. Der blev foretaget diskretionære indgreb – en advarsel og en forflyttelse – mod to andre fængselsfunktionærer, medens det blev pålagt anstaltens
ledelse at holde øje med to fængselsfunktionærers samarbejdsadfærd i en
periode. Der blev rejst yderligere et par
sager, men de havde ikke umiddelbart
noget med undersøgelsens tema at
gøre.
I forhold til de mange stort opslåede
avishistorier og de mange ressourcer,
som blev lagt i undersøgelsen og den
efterfølgende sagsbehandling, var udbyttet i mine øjne så beskedent, at det
set i bakspejlet må karakteriseres som
helt overflødigt, grænsende til det fornærmende, at slæbe så mange medarbejdere gennem belastende samtaler og
afhøringer.
De få sager, som blev rejst i kølvandet
på Kammeradvokatens rapport, dokumenterede på ingen måde påstandene
om, at anstalten var præget af en ”negativ kultur” med ”negativ tone, nedvurderende og krænkende adfærd over
for andre, personlig ondskabsfuld hetz,
manglende respekt og loyalitet for trufne beslutninger og manglende ansvarlighed … frygt og trussler” (citater fra
Jyllands-Posten).
At nogle påstande ikke er blevet
bevist, er omvendt ikke ensbetydende
med, at det hermed er bevist, at påstandene var falske. I et retssamfund skal
ingen dømmes skyldig i strafbare forhold
eller tjenesteforseelser, med mindre der
er overbevisende dokumentation for
skylden, og det samme gælder naturligvis, når der skal tages stilling til, om
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nogen har vidnet falsk under samtaler
og afhøringer.
Nogen tilbundsgående sandhed om
forholdene i anstalten i den omhandlede
periode vil aldrig kunne lægges frem.
Men derfor kan det alligevel give mening at tale om sandheden om Herstedvester, nemlig den sandhed, som er klarlagt gennem Kammeradvokatens meget
grundige undersøgelse og de heraf følgende sagsforløb. Og som allerede beskrevet ligger denne sandhed milevidt
fra det billede, som Jyllands-Posten
igennem de mange reportager tegnede
af forholdene i anstalten. Kun én enkelt
blandt anstaltens i alt 275 medarbejdere
blev fundet skyldig i at have begået tjenesteforseelser af den art, som var beskrevet i Jyllands-Posten. Alle de øvrige
274 medarbejdere kan nu med rette erklære sig for renset for de anklager, som
med spredehagl blev fyret af mod et
ubestemt antal medarbejdere i anstalten.
Til gengæld var undersøgelsen og

dens efterfølgende forløb forbundet
med alvorlige personlige omkostninger
for mange af anstaltens medarbejdere,
og den var tillige et højst forstyrrende
element i de fremadrettede bestræbelser
på at genskabe tillid, harmoni og trivsel
såvel internt blandt medarbejderne som
i forholdet mellem ledelse og medarbejdere. Det var en svær personlig belastning for mange at skulle vidne om kollegers forhold og for adskilliges vedkommende selv at føle sig sat under anklage
for tjenesteforseelser og samarbejdsbrud. Noget mere destruktivt end at
fastholde fokus på fortidens spændinger
og beskyldninger skal man lede længe
efter, og trods brug af dygtig professionel konsulentstøtte er det fortsat svært
at arbejde konstruktivt og fremadrettet,
når en del af personalet føler sig mentalt
vingeskudt af de mange grove beskyldninger og belastende afhøringer.
Jeg har under hele dette forløb ofte
spekuleret på, hvorfor man fra politisk

hold fandt det så vigtigt, at der skulle
rulles et felttog ud mod anstalten i iveren
efter at finde syndebukke. Hvorfor ville
man ikke støtte anstaltens nye ledelse og
samarbejdsudvalg ved at være med til at
bane den lige vej for et opbyggende
arbejde i stedet for at gøre dette arbejde
til noget, der mest af alt minder om et
snirklet forhindringsløb i stormvejr på en
blød og våd pløjemark? De interne
spændinger og samarbejdsproblemer er
måske nok for nogles vedkommende
løst, men mange af dem kunne vi ikke
komme i gang med, før undersøgelsen
var afsluttet, og flere problemer er snarere blevet forstærket – og nye er dukket
op – alene som resultat af selve undersøgelsen.
Forløbet i Herstedvester bør mane til
eftertanke. For det første bør medierne
tænke sig grundigt om, inden de farer så
massivt frem mod en virksomhed, som
det skete i dette tilfælde. Én ting er at
skrive en enkelt historie om splid på en
arbejdsplads, noget andet er gennem
halvandet år i mindst 30 artikler vedholdende at forfølge en bestemt virksomhed på grundlag af nogle usikre kildeoplysninger. Man må være meget, meget
sikker på sine kilder, før man farer så
voldsomt frem, som Jyllands-Posten
gjorde mod Herstedvester. Det skal retfærdigvis tilføjes, at avisens hetzagtige
skriverier ophørte omgående, efter at
jeg havde gjort den ansvarshavende
chefredaktør opmærksom på en konkret
forsidereportage, som i ganske særlig
grad var misvisende. Siden da har Jyllands-Posten ført en helt igennem seriøs
og sober linie i forhold til anstalten.
Forløbet bør også give anledning til
overvejelser på politisk plan. Hvor langt
skal politikerne gå ned i detaljen og
blande sig i de udøvende myndigheders
opgavevaretagelse? Havde det i dette
tilfælde ikke været klogest at lade en
nylig tiltrådt anstaltsledelse selv afgøre –

i naturligt samarbejde med personalets
tillidsrepræsentanter – hvordan man
bedst muligt fik (gen)etableret gode
samarbejdsrelationer i anstalten?
Endelig kan der også være grund til
at tænke over Kammeradvokatens rolle.
Burde Kammeradvokaten ikke have rådgivet Direktoratet for Kriminalforsorgen
bedre om udsigten til et resultat, som
stod mål med så store omkostninger – i
både økonomisk og personlig henseende? Måske havde Kammeradvokaten
ikke nogen mulighed for på forhånd at
vurdere dette, men han kunne vel under
forløbet have fået en fornemmelse af, at
udbyttet nok ikke ville komme til at stå i
rimeligt forhold til omkostningerne og

burde i så fald have anbefalet en afkortelse af processen. Men rent principielt
hører det med i billedet, at Kammeradvokaten er en privat advokatvirksomhed, som bl.a. vil have naturlig interesse
i indtjeningsmulighederne. Derfor er det
værd at overveje, om Kammeradvokaten overhovedet bør involveres i et
sådant sagsforløb, som ikke er en typisk
advokatopgave. Det var måske mere
hensigtsmæssigt at lade staten selv, fx
Personalestyrelsen, gennemføre undersøgelser af denne art. ■
Af fængselsinspektør
Hans Jørgen Engbo
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Hård omgangstone
på mange arbejdspladser
Nye tal viser, at Kriminalforsorgen langt fra er den
eneste arbejdsplads, hvor
omgangstonen af og til er
hård.
Hver femte medarbejder på landets arbejdspladser oplever ofte eller meget ofte en meget hård omgangstone. Det viser en ny undersøgelse fra Videncenter
for Arbejdsmiljø.
Dermed adskiller Kriminalforsorgen
sig - trods sit rygte om det modsatte –
måske alligevel ikke så meget fra det
øvrige arbejdsmarked. Til sammenligning viste trivselsundersøgelsen fra
2009, at hver femte medarbejder i Kriminalforsorgen har oplevet mobning
inden for de sidste 12 måneder.
Selvom de to undersøgelse ikke måler
helt det samme, så tyder tallene på, at
problemerne i Kriminalforsorgen ikke er
et særsyn på det danske arbejdsmarked.
Noget kunne faktisk tyde på, at dårlig værkstedshumor og billige grin er
mere udbredt i landets butikker og i byggeriet end i fængslerne. Ifølge videncentrets undersøgelse, så oplever hele 36
procent af medarbejderne i både byggeriet og detailbranchen ofte eller meget
ofte en hård omgangstone.
Den nye undersøgelse ændrer dog
ikke på, at der stadig er et problem i
fængslerne. Og det forsøger man at
gøre noget ved.
Udviklingschef i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Lars Thuesen siger:
”Der er gennem årene blevet gjort meget for at løse problemerne med mobning. Vi har allerede en personalepolitik
mod mobning. Den opfordrer vi de lokale ledelser til at være opmærksomme på
og sætte det på dagsordenen. Den sidste
trivselsmåling viste dog, at der stadig
er problemer med mobning, og der-
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Selvom omgangstonen i Kriminalforsorgen ikke adskiller sig fra tonen på
mange andre arbejdspladser, er der stadig plads til forbedringer. Det vil udviklingschef Lars Thuesen gerne gøre
noget ved.
for sætter vi nu ekstra skub i vores indsats.”
At omgangstonen nogle gange er
hård i Kriminalforsorgen, mener Lars
Thuesen, har rod i det særlige arbejdsområde: ”Vi arbejder i et vanskeligt og
hårdt system med mange følelsesmæssige belastninger. Jeg tror, den hårde tone
udspringer herfra.”

Eksperter, konfliktmæglere
og medarbejderkrav
Ifølge Lars Thuesen kan man ikke bekæmpe mobning med blot ét middel.
Det er en kompliceret størrelse, der skal
angribes med forskellige metoder. Derfor har Kriminalforsorgen iværksat flere
tiltag.
”For det første samarbejder vi med
nogle eksperter på området. Vi har udarbejdet nogle vejledninger til lederne og
lavet en pjece til medarbejderne om

mobning. Pointen er, at ledelse og medarbejdere her kan finde inspiration og
hjælp til, hvordan man forebygger og
håndterer mobning,” siger Lars Thuesen.
Samtidig er Kriminalforsorgens Undervisningscenter i gang med at uddanne ti konfliktmæglere, og der er også lavet otte medarbejderkrav.
”Med de otte medarbejderkrav har vi
givet medarbejderne nogle plejemærker
for, hvordan man taler ordentligt sammen og opfører sig overfor hinanden.
Det skulle gerne give anledning til at
snakke om omgangstonen lokalt på arbejdspladserne. Skulle der alligevel opstå
en konflikt, har tjenestestederne mulighed for at få hjælp af en konfliktmægler.
På den måde skulle vi gerne undgå at
konflikterne udvikler sig til mobning,” siger Lars Thuesen. ■
Af Søren Gregersen

Tonen på landets
arbejdspladser
Der er store forskelle på omgangsformerne på arbejdsmarkedet. På landsplan oplever 18 procent ofte eller meget ofte en hård omgangstone på deres arbejdsplads. Det samme gælder:
36%
36%
30%
28%
24%
22%

i
i
i
i
i
i

detailhandlen
byggeriet
transportbranchen
restaurationsbranchen
produktionsbranchen
servicebranchen

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø.

Raske skal
bekæmpe sygefravær
I Arresthuset i Odense er
sygeindsatsen vendt på
hovedet. Nu forsøger man at
blive klogere på, hvordan
medarbejderne holder sig
raske.
I Arresthuset i Odense er medarbejdere
med mindre end fem sygedage under
opsyn. Det er ikke fordi, at de har gjort
noget forkert. Tværtimod. De er meget
sjældent syge. Det vil arresthuset gerne
forstå bedre; derfor har man iværksat et
nyt projekt.
Arrestforvarer Frits Christensen siger:
”Vi kan lære meget af dem, der aldrig –
eller næsten aldrig – har en sygedag.
Derfor har vi vendt bøtten. I stedet for at
fokusere på de syge, vender vi blikket
mod de langtidsfriske medarbejdere: Har
de en sundere livsstil eller nogen personlige egenskaber, der gør, at de ikke bliver
så let syge som andre?”
Projektet er så banebrydende, at DR’s
magasin Penge i maj lavede et længere
indslag fra arresten.
Målet er at nedbringe det samlede
antal sygedage blandt medarbejderne. I
gennemsnit var hver medarbejder nemlig syg i 24 dage i 2009. Det er fire dage
mere end gennemsnittet for hele Kriminalforsorgen.
Arrestforvareren håber, at projektet
kan være med til at skære fem til otte
dage væk inden udgangen af 2011: ”Vi
fornemmer allerede nu, at sygefraværet
falder,” siger han.

Hjælper kollegaer og indsatte
Som led i projektet har trivselsekspert
Henrik Krogh interviewet de langtidsfriske for at høre, hvad det er, som gør, at
de holder sig raske.
Han er kommet frem til, at de raske
har en høj grad af respekt for de indsat-

Arresthuset i Odense er kommet i mediernes søgelys, efter at man har sat fokus på
de raske medarbejdere.
te, en høj retfærdighedssans og at de er
hjælpsomme overfor kollegaer og indsatte. Samtidig er de gode til at bede om
hjælp, når jobbet bliver hårdt.
Det er en relevant viden for Frits
Christensen: ”Vi bruger det til at tale om
god trivsel i arresthuset. At man for eksempel skal tage fat i hinanden, hvis der
er en, som ser træt og stresset ud. Og at
det er okay at bede om hjælp. Men det
er vigtigt, at de syge ikke bliver udstillet.
De skal ikke føle sig mindre værd på
arbejdspladsen,” siger han.
Samtidig skal de raske ikke sættes op
på en piedestal. Det mener overvagtmester René Engstrøm nu heller ikke, at
han gør. Han er en af de langtidsfriske
medarbejdere i arresthuset.
”Selvom vi måske fungerer som en
slags rollemodeller, oplever jeg slet ikke,
at der er blevet skabt A og B hold i
personalet. Tværtimod synes jeg, at vi
som personale fortsat er tæt sammentømret,” siger René Engstrøm.

Konsekvent omsorg
Det nye projekt har også gjort det nemmere for ledelsen at tage fat i de syge.
”Jeg er blevet bedre til at stille krav,

når jeg skal hjælpe kollegaerne og tage
fat om problemerne uden at glemme
omsorgen. De skal erkende, at de skal
lægge stilen om, og sammen med
Henrik Krogh lægge en plan for, hvordan
situationen skal håndteres. For eksempel
at de skal uddelegere opgaver og bede
om hjælp, hvis de har for meget på bordet. Det er dét, vi kalder konsekvent
omsorg,” siger Frits Christensen.

Interesse fra ind- og udland
Projektet med de langtidsfriske har kørt
siden januar 2010 og har endnu ikke
nogen slutdato. Det bliver fulgt med
spænding i andre dele af Kriminalforsorgen. Det fortæller udviklingschef Lars
Thuesen i Direktoratet for Kriminalforsorgen.
”Efter udsendelsen på DR har andre
tjenestesteder kontaktet os - også andre
danske arbejdspladser og sågar udlandet
har vist interesse. Det er selvfølgelig ikke
en metode, som kan stå alene, men jeg
tror helt sikkert, at den vil kunne hjælpe
os med at reducere sygefraværet og øge
trivslen,” siger han. ■
Af Søren Gregersen

Fængselsfunktionæren · 7-8.2010

11

Kagen, der fik
bægeret til at flyde over
skulle dø. Det var ikke bare pjat og skaberi, det her.”

En uforklarlig kageforgiftning
fik en kvindelig fængselsbetjent til at gå ned med stress
på Statsfængslet i Nyborg.
Gift eller ej? Det var spørgsmålet, alle
stillede, efter en ubehagelig episode i
foråret 2008 på Statsfængslet i Nyborg.
På en afdeling for negativt stærke
indsatte fik fire fængselsbetjente tilbudt
lidt kage, som de indsatte selv havde
bagt. Kort efter fik betjentene det dårligt
med blandt andet stærke mavesmerter
og forhøjet puls, hvorpå de blev akutindlagt på Odense Sygehus. Der kunne
dog ikke efterfølgende påvises gift eller
narko i hverken kagerester eller kollegaernes blodprøver.
Ikke desto mindre blev én af dem –
en kvindelig fængselsbetjent, som her
har valgt at være anonym – sygemeldt
med stress. Hun har nu fået Arbejdsskadestyrelsens ord for, at der er tale om en
arbejdsskade.
”Det var en kæmpe oprejsning for
mig, for jeg ved, at der var noget i den
kage. Selvom undersøgelserne ikke viste
noget, kan der jo godt have været noget
i. Man måler kun for de gængse stoffer
og kan ikke måle for alt – og vi kan jo
have været prøveklude for et nyt stof,”
siger hun.

Det var ikke bare pjat
Ifølge den kvindelige fængselsbetjent
mødte hun alt andet end opbakning fra
ledelsens side efter episoden: ”Vi blev
alle fire sygemeldt efterfølgende. Og
uvisheden om, hvad vi havde indtaget,
var meget ubehagelig. Fra ledelsen blev
det nærmest antydet, at det var noget,
vi havde hidset hinanden op til. At vi var
hysteriske. Det blev jeg stødt over.”
Tillidsmand på Statsfængslet i Nyborg, Bo Sørensen, var også rystet over
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Den berømte dråbe

Joanna Wieclaw, der er specialist i arbejdspsykologi, mener at episoden,
hvor en kollega angiveligt blev forgiftet
af et stykke kage, kan være udtryk for
en mere generel arbejdsbelastning, som
det er vigtigt at ledelsen ikke overser.

episoden. Han glæder sig over, at sagen
nu er blevet godkendt som arbejdsskade, selvom forgiftningen aldrig blev påvist.
”Det er jo både en personlig og en
økonomisk oprejsning. Da det viste sig,
at man ikke kunne påvise noget i prøverne, så var det som om, at systemet åndede lettet op og sagde: nu kan vi komme videre. Men der stod jo en kollega
tilbage, som havde det rigtigt dårligt.
Derfor var det rart at få oprejsning fra en
anden offentlig instans,” siger han.
Tillidsmanden er ikke i tvivl om, at der
må have været et eller andet i kagen:
”Det kan sagtens være, at det ikke har
været gift eller narko. Måske bare beskidte fingre med kolibakterier? Men da
de blev hentet med blå blink og det hele,
blev jeg altså bange for, at en af dem

Sagen undrer specialist i arbejdspsykologi Joanna Wieclaw fra Klinisk Socialmedicin i Århus. Selvom at en formodet
forgiftning kan have psykologisk påvirkning, så mener hun, at der også kan
være andre forklaringer på, at episoden
har fået alvorlige konsekvenser.
”Hvis man reagerer så kraftigt på en
episode, som vi ser her, så kan det være
tegn på noget andet. Det kan for eksempel være overbelastning og højt arbejdspres – den berømte dråbe, som får
bægeret til at flyde over. Det er noget,
som ledelsen og sikkerhedsorganisationen gør klogt i ikke at overse,” siger
Joanna Wieclaw.
Og det er også sådan, den forgiftede
kvindelige kollega beskriver det: ”Der
har været mange episoder i min tid som
fængselsbetjent, og denne her var den
sidste, der fik det hele til at ramle sammen. Du tager en maske på, når du går
på arbejde. Du går hele tiden og hiver
dig selv op i nakken. Du vil ikke vise
svagheder over for hverken indsatte eller
kollegaer. Sådan er det for de fleste,”
siger hun. ■
Af Andreas Graae

Sovemiddel
i en kop kaffe
Der sker sjældent, at ansatte bliver
forgiftet i Kriminalforsorgen, men der
har været episoder. I begyndelsen af
1990'erne blev en kvindelig fængselsbetjent forgiftet med sovemidlet
Rohypnol i en kop kaffe på Statsfængslet i Ringe. Det fik meget alvorlige konsekvenser for kvinden.

Arbejdsmiljø i fokus
Uddannelsesdag
Så er det ved at være tid
til de nye arbejdsmiljøregler
Fængselsforbundet holder uddannelsesdag om arbejdsmiljø torsdag den 30. september kl. 10.00 i
konferencecenteret på Ramsingsvej 28 i Valby.
På uddannelsesdagen vil du få mulighed for at blive opdateret på de omfattende ændringer af
arbejdsmiljøloven, der træder i kraft den 1. oktober 2010. Derudover vil der blive lejlighed til at
møde repræsentanter for Branchearbejdsmiljørådet, som kan give dig materiale til inspiration i det
daglige arbejde med arbejdsmiljøproblematikker.
Der vil også blive lejlighed til at høre om arbejdet med trivselsundersøgelser, hvad
Kriminalforsorgen har gjort sig af erfaringer og hvordan processerne tilrettelægges fremover.
Du vil få lejlighed til at drøfte arbejdsmiljøspørgsmål med medlemmerne af Kriminalforsorgens
Hovedsikkerhedsudvalg samt forbundsledelsen.
Sidst – men absolut ikke mindst – vil du få lejlighed til at drøfte arbejdsmiljø med dine kolleger,
både TR og SR, fra samme institutioner og lokalafdelinger.
Uddannelsesdagen er en del af Fængselsforbundets indsats for arbejdsmiljøet og styrkelse af dialogen mellem tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.
Der vil snart foreligge et endeligt program på Fængselsforbundets hjemmeside. Dagen arrangeres
som uddannelsesdag så din ledelse har mulighed for at give dig frihed med løn til deltagelse i
arrangementet.
Fængselsforbundet afholder udgifterne til lokaler, forplejning og materialer, så der er ikke noget
kursusgebyr.
Målgruppen er tillidsrepræsentanter og suppleanter samt sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg. Andre interesserede, der er engageret i arbejdsmiljøarbejde har mulighed for at tilmelde sig dagen, hvis der er ledige pladser.

Arbejdsmiljø i fokus 30. september 2010
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Arresthuse må ikke
sige nej til flere indsatte
Selvom alle celler er i brug,
så kan landets arresthuse
ikke nægte at tage imod flere
indsatte. Det giver problemer. Antallet af varetægtsfængslede er nemlig rekordhøjt.
Arresthusene er tæt på smertegrænsen. I
årets første fem måneder har 97 procent
af alle pladser været i brug. Antallet af
arrestanter er på det højeste niveau i ti år.
Det kan man blandt andet mærke i
Arresthuset i Roskilde. Her har belægget
i gennemsnit været 106 procent fra januar til juni. Det kan alene lade sig gøre
ved at benytte sig af dobbeltbelæg. Altså ved at der sidder to indsatte i nogle af
cellerne.
Arrestforvarer Jacob Waagensen er
ikke begejstret over situationen: ”Perioder med over 100 procent belæg er mere reglen end undtagelsen her i Roskilde.
Problemet er, at vi ikke må sige nej til
indsatte, selvom vi har overbelæg. Vi
skal tage imod dem, hvis vi ikke kan
komme af med de indsatte til andre
arresthuse i nærheden.”
Det fremgår ellers af arresthusets kontrakt med Direktoratet for Kriminalforsorgen, at belægget ikke må komme over 86
procent. Det mål er man langt fra at indfri i år. I marts var arresthuset for eksempel helt oppe på 112 procents belæg.
”I princippet kan vi jo komme op på
200 procent, men vi tilstræber, at vi ikke
har mere end to til tre indsatte i overbelæg ad gangen. Det kræver, at vi får
politiet til at køre indsatte til andre
arresthuse,” siger Jacob Waagensen.

Inddrager kondirum
Også i Arresthuset i Helsingør kan man
mærke, at der er pres på systemet. Ar-
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Perioder med over 100 procent belæg er mere reglen end undtagelsen i Arresthuset
i Roskilde. Arresthuset har i gennemsnit haft et belæg på 106 procent i årets første
fem måneder.
resthuset har samlet haft et belæg på
100,2 procent i årets første fem måneder.
Tillidsmand Randi Kristensen siger:
”Belægget er meget højt. Lige så snart vi
løslader en, så får vi en ny. I perioder har
vi været nødt til at inddrage vores kondirum til indsatte.”
Hun kan mærke, at det høje belæg
slider på personalet: ”Vi kan godt klare
fuldt belæg i perioder, men når det konstant ligger på 100 procent, så kan det
mærkes. På et tidspunkt når man grænsen. Folk bliver trætte.”
Det billede nikker Henning Mørck
genkendende til. Han er formand for
arrestfunktionærernes organisation på
Sjælland.
”Overbelægget er med til at stresse
personalet. Det er blandt andet svært at
få de indsatte til at acceptere, at de skal
sidde to på en celle. Til sidst bliver du
nødt til at presse nogle til at gå sammen.
Det bliver ofte de svage indsatte. Dem

der har begået små tyverier eller narkokriminalitet. Det får du ikke HA’erne til,”
siger han.

Måske endnu flere
Tidligere var det sådan, at der var en
årlig cyklus, hvor der blev bedre plads i
arresthusene i sommermånederne, men
den cyklus er tilsyneladende gået i stå. I
Direktoratet for Kriminalforsorgen forventer man i hvert fald, at varetægtstallet forbliver højt resten af året.
”Hvis belægget til efteråret nogenlunde følger det erfaringsmæssige mønster fra de seneste år, så er der risiko for,
at det nuværende varetægtsbelæg fortsætter i andet halvår og i værste fald stiger det yderligere,” siger souschef i ressourcestyringskontoret Kirsten Lærkeholm.
For at håndtere situationen har direktoratet i løbet af 2009 genåbnet de arrestpladser, som midlertidigt blev lukket i
2008. Samtidig har man i 2009 og 2010

konverteret pladser i fængslerne til
arrestkapacitet for at lette trykket.
Til trods for det er belægget i arresthusene fortsat højt. Den nuværende
praksis er derfor, at arresthusene skal
etablere dobbelt belæg, hvis de ikke kan
finde en plads i et andet arresthus.
”Det er klart at i perioder, hvor
belægget i forvejen er højt og hvor der
er mangel på transportmuligheder, så
kan det være vanskeligt at henvise til
tætvedliggende arresthuse. Derfor kan
det i særlige situationer være nødvendigt, at arresthusene etablerer dobbeltbelæg,” siger Kirsten Lærkeholm.
Det bliver arresthusene formentlig
også nødt til fremover. Der er nemlig
ikke udsigt til, at der etableres nye pladser. Det er der ikke penge til.
”Kriminalforsorgen har i øjeblikket
ikke de fornødne ressourcer til at etable-

re nye arrestpladser. Så vidt det er
muligt, så vil man - som det har været
tilfældet i år og sidste år - løbende konvertere eller midlertidigt åbne arrestpladser i fængslerne. Det afhænger
af udviklingen i varetægtsbelægget og
de ressourcer, der er til rådighed,” siger
Kirsten Lærkeholm.
Souschefen henviser til, at der i øjeblikket gennemføres en analyse af Kriminalforsorgens kapacitets- og sikkerhedsbehov. Analysen forventes at være færdig i efteråret.

Bandeproblemer
Situationen i arresthusene forværres af,
at klientellet har ændret sig i forhold til
tidligere. Flere af de nemme indsatte
afsoner med fodlænke eller samfundstjeneste. Tilbage er den hårde gruppe,
som har begået grov kriminalitet.

Det gælder blandt andet bandemedlemmer. I øjeblikket sidder der omkring
225 bandemedlemmer i arresthusene. I
Arresthuset i Roskilde sidder der for
eksempel Black Cobra og Bandidos.
Det har i flere tilfælde medvirket til
kritiske situationer. Både internt mellem
de indsatte og mellem de indsatte og
ansatte.
Og løsningen er ikke at låse alle indsatte inde på deres celler: ”Det kan man
selvfølgelig gøre i perioder, men hvis du
låser dem inde hele tiden, så opstår problemerne bare, når du åbner. Så kommer
konfrontationerne dér. Vi har set situationer, hvor indsatte har kastet sig over
kollegaer i det øjeblik, døren bliver åbnet,” siger Henning Mørck. ■
Af Søren Gregersen

Antallet af arrestanter er
steget kraftigt i de løbet
af de sidste tre år. I år
sidder der i gennemsnit
1.376 varetægtsfængslede hver dag i landets 36
arresthuse.
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Kan man lave åben innovation
i et lukket system?

Københavns Fængsler forsøger sig nu med brugerdreven innovation.

Brugerdreven innovation er
hverken noget nyt i den
offentlige sektor generelt
eller i Kriminalforsorgen.
I snart to år har fængslet i Kragskovhede
og i Nyborg arbejdet med hver deres
projekt, der er drevet af fængslets brugere – de indsatte og personalet – med
rigtigt gode resultater til følge.
Specielt projektet i Nyborg er inspirator for Københavns Fængsler, som nu
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også har taget fat på brugerdreven innovation. Målet er – i første fase - at lave
en tilfredshedsundersøgelse blandt de
indsatte i slutningen af 2010, med en
svarprocent på 60%, hvilket skal danne
grundlag for en bedre dialog med indsatte om, hvordan hverdagen i fængslet
skal se ud.
Brugerundersøgelsen prioriteres højt,
både fordi det er en del af resultatkontrakten for Københavns Fængsler, men
også fordi, som Peter Vesterheden siger:
”Jeg mener, at det er vigtigt, at vi får
taget det næste skridt i udviklingen af

fængslet og vores dagligdag. Og det
behøver jo ikke "kun" at opfattes som
om, hvordan forholdene kan blive bedre
for de indsatte, for der er en tæt sammenhæng til, hvordan ansatte kan få en
bedre dagligdag”.

Al forandring tager tid
– og et grundigt forarbejde!
En ting er dog teori, noget andet praksis.
En sådan brugerundersøgelse kræver et
stort forarbejde, både for at kunne gennemføre den og for at få forankret de
forandringer, denne vil medføre. Det

kræver i høj grad, at medarbejderne
involveres. Dette også fordi, der kan
være en kulturel barriere mod at inddrage indsatte så konkret.
I lyset heraf er 17 medarbejdere, der
deltager i merkonomuddannelsen og i
øjeblikket følger faget ”Ledelse i praksis” på Københavns Fængsler, i gang
med at undersøge, hvordan kollegernes
holdning er til forandringer bredt. Undersøgelserne kan eksempelvis tage
udgangspunkt i en kulturel vinkel, hvor
det undersøges, hvilke barrierer, der kan
være i organisationskulturen mod sådanne forandringer. Brugerdreven innovation er jo reelt en forandringsproces.
Herefter kan der så komme fokus på,
hvordan en sådan tilfredshedsundersøgelse kan gennemføres.
Deltagerne på merkonomuddannelsen havde den 3. marts besøg af Niels
Mikkelsen, der er projektleder på DINOVA. DINOVA er et innovationsprojekt,
der tager udgangspunkt i brugerdreven
innovation i plejesektoren. Modstanden
hos de ansatte er her, at beboerne på
plejehjemmet ikke vil kunne sige noget
fornuftigt om plejepersonalets arbejde,
men det viser sig ikke at være rigtigt - de
kunne sige rigtigt meget fornuftigt. Forslagene løftede ikke bare kvaliteten for
brugerne, men gav også bedre arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for de ansatte.
En tilsvarende bekymring kan måske
spores blandt de ansatte på Københavns
Fængsler og som Peter Vesterheden siger: Hos os har vi vel en meget naturlig
indbygget skepsis ved at spørge indsatte
- "Vil de hænge os ud - hvad er deres
egentlige formål med at svare eller foreslå noget nyt" og på den baggrund kan
vores professionelle mistro således tage
overhånd.
Merkonomernes opgave er netop at
få disse holdninger frem i lyset, så vi ved,
hvor vi som organisation står i forhold til
en kulturel forandringsproces. Det er en

kulturel forandring, der tager sit afsæt i
de indsatte, hvilket vil gøre forandringsprocessen meget nærværende for de
ansatte.

Resultaterne skal fremlægges
for ledelsen
Merkonomdeltagerne skal fremlægge
deres undersøgelsesresultater for en
række ledere fra Københavns Fængsler,
inden de skal til eksamen. Dette gøres
for at skabe en større fælles forståelse
for de udfordringer vi står overfor i forbindelse med brugerdreven innovation.
HR chef Pernille Iversen: ”Vi har på
Københavns Fængsler rigtigt gode erfaringer med at inddrage og høre personalet i forbindelse med forandringsprojekter. Bare det at drøfte udfordringerne og
dilemmaerne giver større forståelse for
udvikling og forandring. Vi har store forventninger til projektfremlæggelserne og
håber også at få gode input til, hvad vi
som ledelse skal være opmærksomme
på”.

ningspunktet for flere af Københavns
Fængslers udviklingsprojekter; f.eks. i et
SCKK kursus om projektdeltagelse:
”Hvis brugerdreven innovation skal
kunne forankres i det daglige arbejde på
Københavns Fængsler, er det vigtigt, at
der støttes op om processen hele vejen
rundt, og at vi holder fast i vores målsætning,” forklarer HR Chef Pernille
Iversen. ■
Af HR afdelingen,
Københavns Fængsler

Flere projekter får
brugerdreven innovation som
omdrejningspunkt
Efter sommerferien opstartes merkonomfaget lederskab, hvilket bliver det 7.
merkonomforløb, som KF udbyder. Omdrejningspunktet bliver atter en gang
brugerdreven innovation. Her er det
meningen, at deltagerne på kurset med
udgangspunkt i resultaterne fra opgaverne i ledelse i praksis, skal gå et skridt
videre med hensyn til brugerdreven
innovation. Der skal til stadighed arbejdes med kultur og forandringsprocessen,
så der skal holdes fast ved tanken om en
kulturforandring, men deltagerne skal
ydermere arbejde med de overordnede
linier for spørgeskemaundersøgelsen til
de indsatte.
Brugerdreven innovation vil i fremtiden i flere sammenhænge være omdrej-
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Seniorklubbens
sommerarrangement
Igen i år har arrestforvarernes
seniorklub afviklet sit
traditionsrige sommerarrangement. Denne gang den
2. juni 2010 på Langeland.

Til stor glæde for os alle, var interessen
for arrangementet også i år stor, idet der
var tilmeldt 26 medlemmer og ledsagere.
Vi mødtes kl. 10.30 på parkeringspladsen ved Hotel Rudkøbing på
Skudehavnen i Rudkøbing hvor der, i
hotellets restaurant, blev serveret en
overdådig brunch.
Derefter var der kortegekørsel til
Koldkrigsmuseet på Langelandsfortet
hvor der var arrangeret rundvisning kl.
13.30. Rundvisningen blev gennemført
med en meget kompetent guide, der
fortalte om fortets funktion og historie,
og viste rundt i de underjordiske anlæg
hvorfra overvågningen af nogle af de
danske farvande fandt sted under koldkrigsperioden. Fortet og det historiske
materiel er renoveret og fremstår som
meget naturtro med indretning af
mandskabsrum, ammunitionsrum og
øvrige lokaliteter. Efter denne ”underjordiske” rundvisning gik vi til hangarerne
hvor der er opstillet to jetjagere som har
været anvendt i NATO-forsvaret, og
derefter til en af søværnets ubåde, hvor
vi var ombord og oplevede de trange
forhold, der er i et sådan krigsskib. En af
deltagerne har selv gjort tjeneste i en
ubåd og kunne derfor fortælle mange
detaljerede beretninger om livet i en
sådan ”sardindåse”. Der var naturligvis
mulighed for at stille spørgsmål, hvilket
enkelte deltagere benyttede sig af.
Rent fagligt vil jeg blot nævne, at
Langelandsfortet, i en periode blev anvendt til afvikling af en ”hæftepukkel”,
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og at styringen af dette projekt foregik
fra Statsfængslet Søbysøgård.
Efter denne ca. to timers rundgang på
museet, gik turen videre til en af Langelands turistattraktioner, nemlig ”De vilde
heste”, og en del af deltagerne benytte
sig af denne mulighed for, at se lidt af
øens storslåede natur.
Derefter var der afslapning på egen
hånd, hvorefter vi mødtes i Bagenkop,
hvor der blev slappet af og udvekslet
gamle minder over en enkelt fadbamse.
Kl. 18.00 var der arrangeret middag på
Bagenkop Kro, hvor vi indtog en overdå-

dig anretning, og hvor der igen blev fortalt historier og anekdoter.
Ved 21-tiden var de fleste deltagere
ved at være trætte og det var tid for
afsked og hjemtur.
En rigtig god og spændende dag var
slut, og en oplevelse rigere, kunne vi alle
drage hjem.
Jeg vil takke bestyrelsen for et meget
interessant og vel gennemført arrangement, og vi glæder os allerede til næste
års arrangement. ■
Af P. L. Jensen, Odense.

Fængselsforbundets lokalafdeling
i Sønder Omme fylder 75 år
Den 23. april 1935 blev der
afholdt konstituerende generalforsamling på Gæstgivergården i Sønder Omme og
Betjentforeningen ved
Statens Arbejdshus i Sønder
Omme havde set dagens lys.
Til dette møde havde man indkaldt
bestyrelsen i Betjentforeningen i Horsens
- sikkert fordi, at der var en del fra
Sønder Omme, der var medlem dér og
så selvfølgelig også for at Horsens
Afdelingen kunne være behjælpelig med
opstarten af foreningen.
75 års jubilæet blev fejret med en fest
for medlemmerne og pårørende den 29.
maj 2010 på Grønbjerg Hotel. Der var
ca. 70 deltagere og det var en rigtig
hyggelig fest, hvor der blev spist, drukket og danset om end ikke til den lyse
morgen, som det var beskrevet i protokollen ved stiftelsesfesten i april 1935,
men i hvert fald indtil bussen afhentede
deltagerne kl. 01.30 .
Formanden for Fængselsforbundets
lokalafdeling i Sønder Omme, Peter
Kempf Pedersen, holdt en spændende
tale omkring tilblivelsen af foreningen
samt nogle meget interessante oplysninger om medlemmers datidige lånebeløb i
foreningen. Det var faktisk meget store
beløb, som medlemmerne lånte dengang. Et nyt hus kostede ca. kr. 8.000 at
bygge og lånebeløbene var for nogens
vedkommende på kr. 4.000 eller mere, så
det har altså været en stor gæld at sætte
sig i, efter datidens pengeskala. ■
Af Lis Vig

Formanden for
Fængselsforbundets
lokalafdeling i Sønder
Omme, Peter Kempf,
holdt tale og fortalte lidt
om foreningens tilblivelse og sluttede med
at rette en tak til sin
bestyrelse for et godt
samarbejde og stærkt
fremmøde til afdelingens bestyrelsesmøder.

De fremmødte
medlemmer og deres
pårørende hyggede
sig ved foreningens
jubilæumsfest.

De to musikere,
Peter (tv.) og
Knud,
leverede god
middagsmusik
og efterfølgende
glade populærmelodier til et
danseglad
publikum.
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STA fusionerer og skifter navn
til ”Min A-kasse”
Torsdag den 1. juli 2010 blev
en sand mærkedag i
a-kassen STAs historie.
STA fusionerede nemlig med PMA
(PROSA og Merkonomernes a-kasse) og
skiftede samtidig navn til ”Min Akasse”. Det besluttede et ekstraordinært
delegeretmøde den 28. april 2010.
Med fusionen vokser STA fra ca.
31.000 til ca. 44.000 medlemmer.
Direktør Lars Christensen fortæller
om baggrunden for fusionen: “Med
fusionen bliver STA en langt mere robust
a-kasse. Vi vil i fremtiden bedre kunne
tackle udsving i ledigheden og samtidig
er vi flere medlemmer til at dække de stigende grundomkostninger til blandt andet IT. Derfor er fusionen en rigtig god
nyhed for os alle.”
Lars Christensen understreger dog, at
det enkelte medlem ikke vil opleve de
store ændringer som følge af fusionen:
“Som medlem vil man ikke mærke den
store forskel på før og efter den 1. juli,
altså lige bortset fra at man ikke længere er medlem af A-kassen STA - nu er
man medlem af ”Min A-kasse”. Vi vil
fastholde vores høje service og vores
lave kontingent i forhold til andre a-kasser,” siger Lars Christensen.
STA skifter samtidig med fusionen
navn til ”Min A-kasse” – og et navneskifte har faktisk været på tale længe,
fortæller Lars Christensen: ”Vi har igennem længere tid gerne ville hedde noget
andet og mere moderne end STA, og så
var det oplagt at skifte navn i forbindelse
med fusionen. Så fra den 1. juli hedder vi
altså ”Min A-kasse”. Med navnet vil vi
gerne sætte en tyk streg under, at vi er
det enkelte medlems a-kasse og at vi er
til for medlemmerne - ikke omvendt.” ■

De delegerede stemte for en fusion med PMA.

Det ekstraordinære delegeretmøde blev afholdt den 28. april 2010 i Valby.

Direktør Lars Christensen taler ved delegeretmødet.
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Indlæg til næste nummer af bladet skal være
redaktionen i hænde senest den 14. august 2010

Positivt signal?
Af Søren Kronborg Jensen,
på vegne af de prøveansatte i
Statsfængslet Østjylland.

Den 1. juni 2010 er det blevet pålagt fra
Uniformsudvalget, at samtlige prøvebetjente skal iføre sig endnu en uniformsgenstand. En såkaldt skulderclips, som
skal give et positivt signal til omgivelserne om, at denne person har krav
på uddannelse. Men er det nu også det
signal, den vil sende? Meningerne er
mange, men set med fugleperspektiv, er
stemningen temmelig ens – desværre
overvejende negativ - i Østjylland.
I orienteringen udsendt fra Direktoratet kan man læse, at den enkelte prøvebetjent har krav på respekt – men er det
nu også det der opnås? Vil disse nye
clips ikke blot gøre det nemmere for den
indsatte at udse sig et mål? Et mål der vil
blive brugt som skydeskive for den
indsattes udspekulerede spørgsmål –
spørgsmål som kunne være undgået,
hvis prøvebetjenten ikke skiltede med
sin mindre erfaring.
Andre indsatte, vil bruge disse clips
på anden vis. De har et spørgsmål på
læberne, men undgår betjenten med
clipsen på skulderne – de ved jo alligevel
ingenting. Dette ”skåner” prøvebetjente
for lærerige arbejdsopgaver blot pga. to
små clips.
Flere ”ældre” betjente har førhen
nydt godt af, at de indsatte ikke kunne
se, hvor langt de var i forløbet, men har
regnet dem på lige fod med andre
betjente – dette har været en stor fordel
for mange betjente – så hvorfor lave om
på det?
Ligeledes mener man nu, at vi prøvebetjente ikke skal indgå i vagtplanen, på
lige fod, med en udlært fængselsbetjent? Hvad er forskellen på arbejdsop-
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gaverne for en prøvebetjent som har
været ansat i godt 2 år og færdiggjort
samtlige skoleophold og en udlært
fængselsbetjent? Især i disse sparetider,
bliver vi prøvebetjente regnet som en
fuldt brugbar betjent – hvorfor nu lave
om på det?
Tanken om, at prøvebetjenten skal
bære denne clips under sin oplæringsperiode, hvor de ikke må forrette selvstændig tjeneste, er helt forståeligt. Her foretager de ikke noget på egen hånd, men
skal stikke den berømte finger i jorden
og tillære sig en masse færdigheder.
Herved kunne den omdiskuterede clips
komme til rette og give et klart signal
om, at denne betjent, har været ansat i
under tre måneder. Men efter de tre
måneder og den selvstændige tjeneste
begynder, burde man afklæde sig disse
clips og udforske den nye verden.
Et andet forslag gik ligeledes på, at
man evt. skulle bære disse clips indtil den
dag, den prøveansatte havde overstået
GF3/Modul 2 – herefter skulle de være
lige så funktionsdygtige, som en hver
anden fængselsbetjent, set med skolemæssige briller.
Beslutningen er truffet og clipsene er
bestilt – men derfor undre det stadigvæk
mange, hvorfor disse clips ikke er blevet
afprøvet inden implementeringen. I
Statsfængslet Østjylland er vi så heldige,
at vi er en af de få fængsler landet over,
som har fået peberspray til afprøvning.
Hvorfor så ikke også afprøve disse skulderclips? En prøveperiode på et eller to
år, med tilbagemeldinger fra både fastansatte, prøvebetjente og evt. indsatte
ville være på sin plads.
Denne skrivelse skal ikke forstås som
en klage, men mere som et opråb omkring vores holdninger til disse små
hvide tingester. ■

Svar til
Søren Kronborg Jensen,
Statsfængslet Østjylland
Af Forbundsformand
Kim Østerbye,
Fængselsforbundet.
Først og fremmest er jeg ked af, at
fængselsbetjenteleverne kan have ”dårlige” følelser omkring den særlige markering, som clipsen jo er et udtryk for.
Det har aldrig været meningen hverken for uniformsudvalget eller for forbundet.
Tværtimod har det hele tiden alene
handlet om at markere at en fængselsbetjentelev er under uddannelse og derfor har krav på at arbejdspladsen prioriterer dette. Det gælder både kollegaerne, ledelsen og de indsatte. Det sker
desværre ikke i dag i fornødent omfang,
hvilket I faktisk også selv bekræfter.
Jeres argument om, at I betragtes
som færdigt uddannet efter skoleophold
som i øjeblikket for overgangsholdene
allerede ligger efter ca. 1 1⁄2 år bekræfter
mig desværre bare i, at hverken fastansatte kollegaer eller ledelsen har fokus
nok på uddannelsen lokalt. Hvis det var
min opfattelse at eleverne kunne nøjes
med en uddannelse der ”kun” varede
1 1⁄2 år, så kunne vi jo ligeså godt forkorte prøvetiden.
Samtidig er det at markere elever i en
virksomhed med uniform jo langt fra
noget uprøvet.
Lige fra soldater til politifolk og sygeplejerskerne har markering af deres elever af
de samme årsager.
Samtidig glemmer I lidt, at hele den
nye uddannelse er et forsøg at gøre os
endnu bedre til vores job og gerne skulle medvirke til at løfte jobbet også i forhold til omverdens syn på, hvad vi er for
nogen.
Det skulle gerne ende med, at uddan-
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nelsen bliver en bacheloruddannelse
således at vi uddannelsesmæssigt opfattes på niveau med f.eks. pædagoger,
politi og sygeplejersker. Som det er nu,
er vores uddannelse ikke noget der giver
markedsværdi og som fremtiden ser ud,
tror jeg det er rigtigt vigtigt at få ændret
på dette.
I skriver at de indsatte vil misbruge
markeringen - af den ene eller anden
årsag. Det er muligt at I har ret og nogen
indsatte vil misbruge dette. Men jeg tror
kun at det bliver en overgang og i få tilfælde. Hvis det skulle vises sig at blive
noget der for alvor, over tid, giver problemer, må vi jo rejse det igen og drøfte
det i uniformsudvalget.
Jeg er faktisk ret stolt over at vi er
nået så langt med en ny grunduddannelse og at den i vid udstrækning gør op
med at eleverne ”bare” er arbejdskraft
og kun skal have et minimum af uddannelse for at kunne virke som udlært.
Vi skulle gerne i fremtiden alle sammen være endnu mere stolte af både
vores uddannelse, job og den samfundsopgave vi løser bedre end de fleste
- og det er mit håb at den nye uddannelse og ledelsens prioritering af denne,
kan medvirke til dette. ■

NAVNE
25 ÅRS JUBILÆUM
Fængselsbetjent Finn Hadberg

Mandag den 1. juni 2010 kunne fængselsbetjent Finn Hadberg fejre 25
års jubilæum ved Kriminalforsorgen.
Der blev, traditionen tro, holdt reception i vores personalehus „Gimle“,
tirsdag den 1.juni 2010, hvor familien, kollegaer, ledelsen for Statsfængslet Midtjylland og forbundssekretær Jannie Hallø fra Fængselsforbundet var mødt op.
Finn startede som fængselsbetjent i Statsfængslet i Horsens den 1. juni
1985 og blev den 1. juni 1986 overført til fortsat afsoning på Kærshovedgaard. Han blev den 1. oktober 1991 fængselsoverbetjent og den
1. januar 1995 fængselsfunktionær.
Finn som vi kender, har evnen til at „spotte“ emner til vores alkoholbehandling „Punktum“, samt „spotte“ når de indsatte har gang i noget
ulovligt. Han er også kendt som en altid hjæpsom kollega.
I fritiden går han lidt på jagt og flere gange om året kører Finn familien til sommerhuset i Ungarn.
Et stort tillykke fra kollegaerne på Kærshovedgaard med de 25 års jubilæum ved Kriminalforsorgen.

På kollegernes vegne
Jens Højbjerg Petersen
Formand/TR
Fængselsforbundet lokalafdelingen
Kærshovedgaard
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Branchearbejdsmiljørådet
gentager succesen!
BAR afholder igen i år fire konferencer om forebyggelse og håndtering af
konflikter.
"Vi oplever, at kollegiale konflikter på arbejdspladserne er noget af det, som både ledere, sikkerhedsfolk og den enkelte medarbejder har sværest ved
overhovedet at få gjort noget ved. Det kan være rigtig svært at skelne mellem problemet og de personlige stridigheder, og en vigtig del af løsningen er at
få skabt en kultur på arbejdspladsen, som kan rumme uenigheder," siger partskonsulent Maria Glargaard fra Branchearbejdsmiljørådet.
På konferencerne kan deltagerne både få inspiration og viden om, hvordan arbejdspladsen kan forebygge, at der opstår svære konflikter og om, hvad
man kan stille op, når tingene først er gået i hårdknude.
"Vi afholdt de samme fire konferencer sidste år,
og deltagerne var meget begejstrede for programmet. Desværre var der langt fra plads til alle interesserede, så det er vigtigt at melde sig hurtigt
til denne gang, hvis man vil sikre sig en plads," siger Maria Glargaard.
Konferencerne tager ligesom sidste år udgangspunkt i Branchearbejdsmiljørådets værktøjskasse om konflikthåndtering. BAR vil med værktøjskassen støtte den enkelte virksomhed og
dens ansatte i at opnå et godt psykisk arbejdsmiljø.
Både sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere er velkomne til at deltage.
Arrangementet er gratis for deltagerne, men man skal naturligvis ansøge sin arbejdsgiver om
dækning af løn og transportudgifter.
Konferencerne afholdes i København, Middelfart og Silkeborg i perioden fra den 20. til den
23. september 2010.
Program og elektronisk tilmelding til konferencerne findes på www.bar-service.dk. Hurtig tilmelding anbefales.
Af Ina Rasmussen

