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Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis et udtryk for redaktionens
holdning eller forbundets mening.

Værdigt med- og modspil
LEDER
Af Kim Østerbye,
formand for
Dansk Fængselsforbund
Man skal passe på med at rose sine chefer og modparter.
Især skal man være varsom med at
gøre det offentligt. Nogen kunne jo gå
hen og tro, at man pludselig havde udviklet sig til en slesk, medgørlig fedterøv.
Den risiko påtager jeg mig gerne: For
jeg bliver nødt til at uddele ros.
Den går til justitsminister Lene
Espersen – til trods for, at jeg ikke nødvendigvis er enig med hende.
For nylig tog hun fri fra ministeriet en
formiddag, for at bevæge sig til Hotel
Nyborg Strand, hvor hun mødtes med
hovedbestyrelsen i Dansk Fængselsforbund. Ministeren talte, hun besvarede
spørgsmål og hun fokuserede på det,
der betyder mest for ansatte i Kriminalforsorgen: Belæg, spareplan, arbejdsmiljø, nedslidning, pensionsalder og så videre.
Det møde aftvinger ros på tre områder.
For det første: Hun viser en medarbejdergruppe respekt ved at møde op.
Det, at mødes, at tale sammen, at se
hinanden an, at tage sig tid til at lytte er
et ganske glimrende udgangspunkt for
et konstruktivt samarbejde.

For det andet: Lene Espersen viste ved
denne lejlighed – som hun har gjort det
flere gange tidligere – at hun er i stand til
andet og mere end at aflire talepunkter,
som embedsmænd har stukket hende i
hånden. Hun interesserer sig for Kriminalforsorgen, hun ved meget om, hvad
der rører sig, hun er reelt interesseret i at
lytte til løsningsforslag fra os – fordi hun
respekterer vores særlige viden om forholdene på gulvet.
For det tredje: Hun taler sjældent
udenom. I et klart sprog får man at vide,
hvor hun står. Også selvom hun ved, at
forbundet – på væsentlige stræk – har
den stik modsatte holdning.
Det fortjener ros. Klare udmeldinger
giver mulighed for et værdigt med- og
modspil.
Det er for eksempel nemt at erklære
sig helt uenig med ministeren i vurderingen af, at vi nok skal nå et gennemsnitligt belæg på 92 procent i år. Hun
insisterer faktisk på, at vi når det. Insisterer, til trods for, at vi netop nu står
med endnu en rekord i belæg: 98 procent i gennemsnit, de første knap fire
måneder af 2006. Jeg håber hun får ret
– men tror ikke en millimeter på det.
Jeg er også aldeles uenig i hendes
beslutning om, at besparelserne på 70
mio. kr. skulle udmøntes ved at skære
antallet af stillinger i fronten ned. Alternativet, at vi kunne fordele besparelserne på løn og drift, ville langt være at
foretrække.

Jeg er også helt uenig, når hun forsøger
at overbevise os om, at vi ikke har grund
til at være så utilfredse med nedskæringerne. Hendes argument er, at regeringen
satser på skattestop, flere penge til hospitaler, ældre og børnepasning. Og at
det er forklaringen på, at andre statslige
institutioner skal spare to procent om
året, mens Kriminalforsorgens besparelse er på omkring én procent. Tja, siger
jeg bare, jeg er egentlig ligeglad med,
hvilken økonomisk spændetrøje regeringen har lagt ud for sig selv: Skattestoppet er jo deres – ikke vores – beslutning. Vi konstaterer bare, at vi ikke har
plads til de besparelser, vi er blevet pålagt.
Og sådan kunne jeg blive ved.
Jeg er langt fra enig med ministeren.
Men jeg respekterer hende som en værdig med- og modspiller. ■
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Justitsministeren:

Personalebesparelserne er
moderate
Justitsminister Lene Espersen
(K) forsvarede spareplanen
for Kriminalforsorgen, da hun
mødte Dansk Fængselsforbunds hovedbestyrelse i slutningen af april: ”De uniformerede er ikke blevet specielt hårdt ramt,” sagde hun.
Nej, sparekravet til Kriminalforsorgen var
ikke Lene Espersens idé. Men, når det nu
skulle være, så bør man huske på, at
besparelserne er moderate af omfang,
og at Kriminalforsorgen har fået tilført
mange andre penge.
Sådan lød budskabet fra justitsminister Lene Espersen (K), da hun den 20.
april mødtes med hovedbestyrelsen i
Dansk Fængselsforbund på Hotel Nyborg Strand.
”Når man taler besparelser og effektiviseringer, synes jeg, at det er vigtigt at
sætte dem i relation til de meget store
ekstrabevillinger, der er kommet hen
over de seneste år,” sagde Lene Espersen.
Hun pegede konkret både på penge
til de gentagne udvidelser af kapaciteten, penge til praktikvejlederordning og
penge til nye behandlingsinitiativer.

”Da jeg i 2001 tiltrådte som justitsminister var vi midt i en løbende flerårsaftale
– vedtaget under den socialdemokratiske og radikale regering – hvor der skete
meget voldsomme effektiviseringer.
Dengang klarede man det ved at æde
sig ind på vedligeholdelseskontoen.
Derfor har jeg ikke syntes, at det var rigtigt at vi også denne gang gik ind og
spiste af væggene. Jeg har haft meget
svært ved at se, hvordan man har kunnet gennemføre besparelserne på en
anden måde end ved at skære i personalet. Jeg ved godt, at der ikke er nogen,
der synes, at det er rart at skulle lægge
krop til sådanne besparelser. Specielt
ikke, når man har en meget stresset
hverdag. Men vi skulle jo finde pengene
et sted. Vedligeholdelseskontoen ville
jeg ikke tage dem af. Så vil jeg hellere
have balladen med jer,” sagde Lene
Espersen.
Den anden ting forbundet har kritiseret ministeren for, er, at hun tidligere har

givet udtryk for, at ingen personalegruppe må blive specielt hårdt ramt af besparelserne. Det løfte er hun siden løbet fra,
mener mange, der peger på, at de 70
mio. kr. – ud af samlet 90 mio. kr. – har
skullet findes blandt fængselsfunktionærer.
Men Lene Espersen afviste, at hun er
løbet fra det løfte: ”Jeg er simpelthen
ikke enig i, at besparelserne især rammer
de uniformerede. Forbundets medlemmer udgør 90 procent af det samlede
personale. Det er simpelthen urealistisk
at forestille sig, at en så stor personalegruppe går uden om besparelserne,”
sagde hun.
Samtidig understregede justitsministeren, at besparelsen er moderat, set i
forhold til, hvad andre statsinstitutioner
må holde for med: ”Regeringen satser
på ældreomsorg, hospitaler og børn. Og
så har vi et skattestop. Det betyder, at vi
skal være meget ressourcebevidste, og vi
har lagt et generelt krav om to procents

Jeg ville ikke spise af væggene
I forhold til spareplanen har Dansk
Fængselsforbund især kritiseret ministeren for to ting.
Den ene var kravet om, at alle pengene skulle findes ved at skære ned i
antallet af stillinger i fronten. I stedet
burde man – mener forbundet – lade det
være op til de lokale parter at vurdere
om man bedst kunne undvære penge til
løn, drift, vedligehold eller anlæg. Dårlig
idé, sagde ministeren i Nyborg.
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”Vi skulle jo finde pengene et sted. Vedligeholdelseskontoen vil jeg ikke tage dem
af. Så vil jeg hellere have balladen med jer,” sagde justitsminister Lene Espersen til
Dansk Fængselsforbunds hovedbestyrelse.

være en anden – også for fængselsfunktionærer: Vi må forbedre arbejdsmiljøet
og vi må blive bedre til at udvikle nye
job, specielle job, for ældre medarbejdere. Det har vi f.eks. gjort ved at sikre, at
forbundets medlemmer har en rolle i
fodlænkeprojektet.”

Ros til forbund og fængselsfunktionærer

Hovedbestyrelsen lyttede interesseret til ministerens oplæg og svar på spørgsmålene
fra Dansk Fængselsforbund.
effektiviseringer om året ned over alle
andre statslige institutioner end politi og
kriminalforsorg. I den private sektor stiller man krav om hele fem procents
effektiviseringer. Det krav Kriminalforsorgen er stillet overfor, ligger på én procent – altså meget mindre end andre og
ganske moderat,” sagde hun.

Belæg på vej ned
Lene Espersen udtrykte voldsom optimisme med hensyn til belæg i fængsler
og arresthuse: ”Jeg arbejder stadig med
målsætningen om, at vi når 92 procent i
gennemsnit i 2006,” sagde hun.
Udgangspunktet for den prognose er
ellers ret ringe: Knap fire måneder inde i
2006 var belægget – i gennemsnit – på
98 procent.
”Jeg håber og tror på, at dette er den
sidste måned, hvor belægget er så højt.
Der er flere grunde til, at det fortsat er
højt: De sidste ventere blev først sat ind
i februar. Det er samtidig sæson for et
meget højt varetægtsbelæg. Politiet har
været meget effektivt i forhold til at
anholde udeblivere. Og så er Langeland
lukket – 65 afsonere er blevet overflyttet

til andre fængsler. Når de sidste ventere
er færdige med at afsone, når de tidligere Langelandsindsatte er færdige, og når
varetægtsbelægget falder igen – så normaliseres situationen,” sagde hun.

Højere pensionsalder
Ministeren blev stillet et ganske konkret
spørgsmål om pensionsalder. Regeringen lægger i sit velfærdsudspil op til,
at den danske befolkning skal trække sig
senere tilbage. Spøgsmålet var: ”Betyder
det så også, at fængselsfunktionærerne
– der for øjeblikket har ret til tjenestemandspension som 63-årige – må imødese en senere pensionsalder?”
Den korte version af svaret var: Det
har vi ikke taget konkret stilling til endnu
– men ja, det betyder det vel nok nærmest.
”Jeg mener, at det i dag er for defensivt, hvis man som gruppe kæmper for,
ikke at ville arbejde længere. Vi bliver
ældre og ældre. Min søn, Marcus, er
født i 2001. Hans generation bliver i
gennemsnit 100 år. Vi kan ikke acceptere, at han – eller andre – skal have pension i de 40 år ud af de 100 år. Vejen må

Ministeren brugte i øvrigt en betydelig
del af sin taletid på at rose både forbundet og de enkelte fængselsfunktionærer.
”Jeg mener helt oprigtigt, at der er
gjort et fantastisk stykke arbejde i forbindelse med, at vi oprettede ekstraordinære pladser på Langelandsfortet. At
det lykkedes viser, at personalet i høj
grad er i stand til at yde en helt ekstraordinær indsats. Der er rent faktisk meget
stor omstillingsparathed blandt fængselsfunktionærerne,” sagde hun.
Om forbundets arbejde var budskabet lige så klart: Forbundet hører –
mener ministeren – til blandt de mest
effektive politiske spillere: ”Jeg kender
simpelthen ingen andre personalegrupper, der har fået så meget igennem.”
Lene Espersen pegede på, at der
under de seneste finanslovsforhandlinger – igen, igen, igen – blev bevilget nye
millioner til Kriminalforsorgen: ”I den
forhandling stillede Dansk Folkeparti
krav om kompensation for besparelser
på stærkeafdelinger – og om penge til
praktikvejledere – hvilket var en udløber
af et meget stærkt politisk arbejde fra
forbundets side. Stærkt arbejde fra forbundets side – man spiller ganske enkelt
de rigtige politiske kort.” ■
Af Hans Jørgen Nielsen
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Lille spillerum for ledere – giver
fremmedgjorte medarbejdere
Cheferne i Kriminalforsorgen
har kun et lille spillerum til
at skabe et ordentlig samarbejdsklima i fængslerne,
siger to eksperter.
Problemet er, på nogle af Kriminalforsorgens institutioner, til at få øje på.
Man har et samarbejdsudvalg (SU),
hvor ledelsen og medarbejdere i princippet burde debattere strategi og fremtidig
udvikling for institutionen. I princippet,
altså. Virkeligheden er nogle steder en
anden: Udvalget mødes for sjældent.

Punkterne på dagsordenen har mest
præg af orientering fra ledelse til medarbejder. Og møderne ender enten op i
ligegyldigheder eller ævl og kævl.
”Hvis et samarbejdsudvalg skal fungere, så kræver det den rette indstilling
fra både ledelse og medarbejder,” siger
Jan Olsen, Personalestyrelsens repræsentant i Samarbejdssekretariat – der
rådgiver samarbejdsudvalg på statens
område.
På et møde på Hotel Nyborg Strand i
april, hvor både Dansk Fængselsforbunds hovedbestyrelse, landets fængselsinspektører og Kriminalforsorgens
direktion deltog, underholdt Jan Olsen –
sammen med Janus Broe Malm fra
Statsansattes Kartel – om de muligheder,
der er for at få skabt velfungerende samarbejdsudvalg.
Budskabet var: Det kræver vilje fra
begge sider af bordet at få et samarbejdsudvalg til at fungere.

samtidig skal ledelsen erkende, at man i
samarbejdsudvalget bliver nødt til at
debattere sådanne spørgsmål med medarbejderne – ellers kan man ikke bevare
medarbejdernes engagement,” siger Jan
Olsen.
For medarbejderne er udfordringen
en anden: De skal indse, at man ikke forhandler i et samarbejdsudvalg, og at de
ikke bør opfatte sig selv som repræsentanter for særinteresser.
”Man kan gå ind i arbejdet med to
grundholdninger. Enten kan man mene,
at det er et samarbejde mellem særinteresser. Eller også kan man mene, at der
er tale om interessefællesskab. Det er
afgørende, at medarbejderne vælger det
sidste. Hvis man møder op med den
partsdominerende holdning, så vil der
fra ledelsens side være en mindre vilje til
at lægge tingene åbent frem, og resultatet bliver konflikt eller ligegyldighed,”
siger Jan Olsen.

Alt kan debatteres

Nye redskaber i ny aftale

Udfordringen for lederne, siger Jan
Olsen, er, at de skal være villige til debat
om emner, hvor de klart har retten til at
lede.
”Problemet er, at samarbejdsudvalg
skal beskæftige sig med alt det, der ligger inden for ledelsesretten. Det er
spørgsmål som: Hvilke opgaver skal vi
udføre? Hvordan skal vi udføre dem?
Hvordan skal vi organisere os? Hvilke
typer medarbejdere skal vi have? Alt
dette kan ledelsen bestemme over. Men

Janus Broe Malm peger på, at der er
kommet nye redskaber ind i SU-arbejdet, i forlængelse af overenskomstaftalen for 2005.
”Den væsentligste nyskabelse er, at
ledelsen nu har pligt til at informere om
væsentlige forhold på arbejdspladsen.
Hvis de ikke gør det, kan de blive idømt
en bod. En anden vigtig ændring er, at
personalepolitik og psykisk arbejdsmiljø
– herunder arbejdsrelateret stress – er
blevet en sag for samarbejdsudvalget,”
siger Janus Broe Malm.

Særlige udfordringer
”Ledelsen har nu pligt til at informere
om væsentlige forhold på arbejdspladsen,” siger Janus Broe Malm fra Statsansattes Kartel.
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Både han og Jan Olsen har igennem en
årrække fået en særlig indsigt i forholdene i Kriminalforsorgen. Og de er – mener
de begge – ret specielle, sammenlignet
med resten af staten.

Jan Olsen siger: ”Kriminalforsorgen er, i
forhold til andre, kommet meget sent i
gang med at decentralisere. Det betyder,
at cheferne ude på de enkelte institutioner mere er forvaltere end egentlige
chefer. Deres muligheder for at agere er
meget snævre – de skal spørge om stort
og småt. Et lille spillerum for en chef
betyder lille spillerum for medarbejderen. De efterspørger nærhed og muligheden for selv at bestemme og planlægge arbejdet. Men det er svært, når man
som chef er meget klemt.”

Janus Malm Broe siger: ”Jeg er enig i, at
rammerne er snævre. Mange ledere
mener ikke, at der er rum til at diskutere
ting i samarbejdsudvalget. Men i Kriminalforsorgen har man de samme muligheder som andre steder for at diskutere
tingene: Budgetterne er stramme og givet på forhånd, overbelægningen er et
faktum, men man kan sagtens diskutere,
hvordan vi i fællesskab gearer vores
fængsel bedst muligt.” ■
Af Hans Jørgen Nielsen

Jan Olsen redegjorde for de væsentligste elementer i den nye samarbejdsaftale.
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Gruppearbejde om Statens
Samarbejdsaftale
Efter et oplæg fra Samarbejdssekretariatet deltog Kriminalforsorgens direktion, fængselsinspektørerne og forbundets tillidsrepræsentanter i gruppearbejde om fire konkrete spørgsmål i relation
til samarbejdsaftalen.
Svarene er ikke endegyldige løsninger, men kan anvendes som inspiration i
det fremtidige arbejde med at forbedre
samarbejdet både centralt og lokalt. ■
Af John Rasmussen

På temamødet fik otte grupper til opgave at drøfte fire spørgsmål i relation til samarbejdsaftalen.
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Hvordan kan CSU bidrage til at styrke
samarbejdet i Kriminalforsorgens institutioner?

Gruppen bedes opliste minimum 3 forslag til, hvorledes information og drøftelse i samarbejdsudvalgene kan styrkes.

Svar fra gruppe 1:
Balance mellem det centrale SU og de lokale
SUer
Brug af intranet- mere aktivt
Revision af spilleregler for SU og underudvalg
Nedsættelse af underudvalg
Midler til at finde problemets kerne

Svar fra gruppe 5:
Information tilpasset målgruppe
Systematisk mødeplanlægning, sammenhæng
mellem det formelle og uformelle
Gøre status og opfølgning

Svar fra gruppe 2:
Udbrede kendskabet til CSU, referat af møder i
personaleblad
Model for godt samarbejde – høring af hvordan
samarbejdet fungerer lokalt
Udvikle SU-medlemmerne

Svar fra gruppe 6:
Faste punkter på dagsordenen:
• Evaluering af struktur
• Opfølgning på resultatkontrakt
• Opfølgning på underudvalg

På hvilke områder skal samarbejdsudvalgene i Kriminalforsorgens institutioner
arbejde langsigtet (strategisk)?

Gruppen bedes opliste minimum 3 forslag
til, hvorledes information og drøftelse i
samarbejdsudvalget om den enkelte institutions budget og økonomi kan styrkes.

Svar fra gruppe 3:
Kvalitet og effektivitet i organisationsudviklingen. Hvad er den gode arbejdsplads?
Kompetenceudvikling
Personalepolitik

Svar fra gruppe 7:
Nedsættelse af underudvalg
Månedlig økonomioversigt
Gulerødder – i form af muligheden for at
anvende besparede midler i institutionen

Svar fra gruppe 4:
Kompetenceudvikling:
Faglig og personlig
Værdier for arbejdspladsen
Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær

Svar fra gruppe 8:
Uddannelse
Økonomiudvalg
Økonomirapporter
Hurtig udmelding af ændringer
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Indsatte får ansatte til at
brænde ud
Nyt forskningsprojekt om
udbrændthed viser, at arbejdet
i fængsler får mange ansatte
til at brænde ud.
Er du træt og uoplagt, eller har du bare
mistet lysten til at gå på arbejde? Så kan
det være, at forklaringen er at finde i en
ny ph.d.-afhandling fra Arbejdsmiljøinstituttet, der kortlægger årsager og konsekvenser til udbrændthed på arbejdspladsen.
Undersøgelsen viser, at udbrændthed
primært rammer mennesker, der i det
daglige arbejder med andre mennesker i
form af patienter, klienter eller indsatte.
”Fængselsfunktionærerne er klart den
gruppe i undersøgelsen, der er mest ud-

Marianne Borritz er 1. reservelæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Klink på Bispebjerg Hospital og har skrevet ph.d.afhandlingen ”Udbrændthed og arbejde
med mennesker – årsager og konsekvenser” i forlængelse af Arbejdsmiljøinstituttets projekt om udbrændthed, motivation
og arbejdsglæde (PUMA).

brændte i forhold til deres klienter – altså
de indsatte. Mange af de ansatte føler
ikke, de får noget igen fra de indsatte,
og det gør arbejdet hårdt og udmattende,” siger læge Marianne Borritz, der har
skrevet ph.d.-afhandlingen.
Afhandlingen bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse, hvor en række
offentligt ansatte inden for social- og
sundhedssektoren og Kriminalforsorgen
er blevet spurgt om forhold vedrørende
deres arbejdsmiljø, ledelsesforhold, helbred og personlige relationer.
For Marianne Borritz er det ikke så
overraskende, at fængselsfunktionærerne falder negativt ud i undersøgelsen.
”Det er åbenlyst, at fængselsfunktionærerne arbejder i et hårdt miljø, hvor
kontakten til de indsatte er præget af en

Figuren viser, at fængselsfunktionærer adskiller sig fra de andre faggrupper ved, at det er dem, der oplever den højeste grad af
klientrelateret udbrændthed – altså i arbejdet relateret til de indsatte.
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Hvad er udbrændthed?
Udbrændthed er en form for arbejdsrelateret stress, der viser sig
som langvarig psykisk og fysisk udmattelse og træthed. Symptomerne
er tiltagende træthed og uoverkommenlighedsfølelse. Men udbrændthed kan også vise sig ved,
at man ændrer adfærd, bliver mere
”kort-luntet” eller får grædeture.
Samtidig kan der være tale om
muskelsmerter, hovedpine eller
søvnløshed.

lang række opslidende konflikter. Men
at der er indsatte, er jo præmissen for
arbejdet. Derfor er det desto vigtigere,
at de øvrige arbejdsforhold er i orden, og
at de ansatte får den nødvendige
opbakning fra ledelse og kollegaer. Ellers
bliver det hurtigt rigtigt træls at gå på
arbejde,” siger hun.

Dårlige arbejdsforhold
Marianne Borritz’ undersøgelse viser, at
det som oftest er selve arbejdsforholdene, det er galt med, når medarbejdere
brænder ud.
”Det er i højere grad forhold omkring
selve arbejdet end arbejdet med de indsatte, der får den ansatte til at brænde
ud. Dårlige udviklingsmuligheder, manglende rolleklarhed, mange rollekonflikter
og dårlig information om ændringer eller
tiltag på arbejdspladsen er de vigtigste
årsager til, at folk pludselig ikke orker
deres arbejde og brænder ud,” siger
Marianne Borritz.
Derfor mener hun også, at det er vigtigt, at ledelsen i fængslerne og Direktoratet for Kriminalforsorgen bliver bedre
til at klæde de ansatte på til deres opgaver.

”Kulturen i fængslerne har ændret sig
meget. De indsatte er blevet yngre og
mere grænseoverskridende, og samtidig
har mange indsatte en anden kulturbaggrund. Det gør jobbet mere krævende,
og resulterer i flere konflikter med de
indsatte. Derfor er det vigtigt, at man
sørger for, at de ansatte har de nødvendige kvalifikationer og bliver efteruddannet med henblik på at matche de
nye arbejdsopgaver,” siger Marianne
Borritz.

Kan forebygges
Marianne Borritz påpeger, at det aldrig
er for sent at ændre på dårlige arbejdsforhold, og igen gøre arbejdspladsen til
et attraktivt sted at møde op om morgenen.
”Man kan sagtens forebygge, at de
ansatte brænder ud, og der vil ofte være
en stor gevinst at hente både for den
enkelte og arbejdspladsen som helhed,
idet udbrændthed medfører et højt
sygefravær,” siger hun, og påpeger, at
undersøgelsen har vist klar sammenhæng mellem faldende udbrændthed og
faldende sygefravær. Derfor mener hun,
at man som chef har et stort ansvar i forhold til at sikre, at medarbejderne ikke
brænder ud.
”Forebyggelse er ikke den enkelte
medarbejders ansvar, men noget der
skal ske på arbejdspladsen i fællesskab
med ledelsen. Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig hørt, og at der bliver
fulgt op på tilspidsede situationer med
indsatte,” siger Marianne Borritz.
Selvom det primære ansvar ligger hos
ledelsen, mener hun dog, at den enkelte
fængselsfunktionær også har et ansvar.
”Det er vigtigt at melde åbent ud,
hvis man har brug for hjælp, eller hvis
man ikke trives. Den gamle ”Tarzanholdning” om, at man skal holde masken og bide tænderne sammen, er ikke

Om afhandlingen
Ph.d.-afhandlingen er en del af et
forskningsprojekt på Arbejdsmiljøinstituttet, som handler om udbrændthed, motivation og arbejdsglæde i arbejdslivet (PUMA). Deltagerne i undersøgelsen er en række
offentligt ansatte inden for socialog sundhedssektoren og Kriminalforsorgen. I alt har knap 2.000 personer medvirket i undersøgelsen,
og heraf er cirka 10 procent fængselsansatte.

gangbar på en moderne arbejdsplads.
Derfor er det også vigtigt, at man som
kollegaer er opmærksomme på hinanden og bakker op om hinanden, når der
eksempelvis har været en konflikt med
en indsat,” siger Marianne Borritz.
Derudover mener hun, at det er vigtigt, at det ikke altid er de samme, der
skal være på de mest belastede afdelinger. Hvorfor det kan være en god idé, at
de ansatte rokerer rundt i fængslerne.
”På nogle fængselsafdelinger bliver
de ansatte dagligt mødt med en række
uhyrligheder i form af trusler og lignende. Og da de fleste fængselsfunktionærer har et ønske om at være imødekommende og hjælpe de indsatte, skaber det
en ubalance mellem det, man ønsker,
arbejdet skal bestå i, og det som rent
faktisk bliver hverdag. Og den ubalance
er i høj grad med til, at folk brænder
ud,” siger Marianne Borritz, der opfordrer de ansatte i Kriminalforsorgen til i
fællesskab at skabe arbejdsforhold, der
gør, at de indsatte ikke får de ansatte til
at brænde helt ud. ■
Af Line Kold
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Det var så det

Urinprøvevognen køres væk i forbindelse med nedlukningen af Fængselsafdelingen
Langeland.

Kriminalforsorgen har gennem de seneste år iværksat
mange nye tiltag, og selvom
nogle af dem blot havde
karakter af at være midlertidige, er de alligevel blevet
permanente.
Fængselsafdeling Langeland
skilte sig også på det punkt
ud fra det ”normale” – selvom mange spåede noget
andet.
Indrømmet, det var med en vis vemod vi
så den sidste indsatte forlade den nu
nedlagte fængselsafdeling midt på formiddagen den 31. marts 2006. Nu var
det uigenkaldeligt slut – lige om lidt ville
der på ny være helt stille i de gamle bygninger, og vi skulle væk fra de gode kolleger, vi har fået et fantastisk godt forhold til gennem 8 måneder, i et specielt
job på et specielt sted.
Kollegerne fra Kriminalforsorgen ”risikerer” man at støde på igen, medens det
er et for evigt farvel til de civile.
Mærkede man godt efter var der faktisk en lille klump i halsen på flere af os.
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Vi vidste selvfølgelig fra starten, at det
ville komme en dag, men ingen kunne
forudse, at Langeland ville blive en så
positiv oplevelse for de fleste, som det
reelt blev.
Men det blev ikke en positiv oplevelse der bare kom af ingen ting.
Kun fordi der blevet ydet en helt
utrolig indsats fra alle medarbejderes
side, kun fordi man ville løse tingene på
den bedste måde, og kun fordi vi helt
selv fik lov at fylde rammerne ud, blev
det godt – også selvom det var utraditionelt i forhold til den øvrige Kriminalforsorg.

Fængselsafdelingen blev en realitet, da
venterkøen var nået til et uacceptabelt
niveau. Der blev fra politisk side afsat
penge til projektet, da ingen ellers kunne
finde løsningen på det store overbelæg
og pres, der var i de danske fængsler.
Der blev givet midler til driften af et
fængsel med 150 pladser og 20 bufferpladser i 6 måneder. Klientellet skulle
fortrinsvis være færdselslovsovertrædere
og andre med korte domme.
Bemandingen blev derefter – skrabet,
men åbenbart det man kunne enes om.
Det viste sig imidlertid hurtigt, at der
af forskellige årsager rent faktisk ikke var
så mange af den kategori lovovertræde-

re på ventelisterne. Man valgte derfor at
overføre indsatte fra andre åbne fængsler for at udnytte pladserne dernede.
Pludseligt var vi ved at drukne i prøveløsladelsessager og anden sagsbehandling med et langt større antal indsatte end planlagt.
Der måtte opnormeres på alle områder, hvilket alle heldigvis var enige i, og
hjælp blev tilkaldt flere steder fra.
Det blev den første af 6 omstruktureringer i fængslets korte levetid.
Siden blev det til etablering af besøgsafdeling på baggrund af klager fra
de indsatte, og såmænd også etablering
af en stor kvindeafdeling med 32 pladser
lige midt i fængslet. Nu kunne det næsten ikke blive sjovere. De kvindelige indsatte blev nøjagtigt den forventede
oplevelse – problemfyldt og meget arbejdskrævende.
På samme tid kom beskeden, at der
skulle etableres et ekstra antal pladser.
Alle ledige rum blev taget i brug, og 205
indsatte var anbragt på fællesstuer, et
sted de fleste følte lå i en anden verden.
Her skulle de få tiden til at gå, stort
set uden mulighed for beskæftigelse i
flere måneder. Enhver, der kender til
mange indsattes intolerante og egoistiske væremåde, kan nemt forestille sig
hvilke episoder der kan opstå i en lang
mørk vintertid, uden ret mange muligheder for adspredelse.
Kun en kæmpe indsats med den rette
indstilling fra personalets side forhindrede tingene i at udvikle sig eksplosivt.
Rundt i vore fængsler er personalet
anbragt ude på afdelingerne, for at være
tæt på de indsatte med mulighed for at
yde fornødent opsyn.
På Langeland var alt personale i en og
samme bygning, hvor samtlige indsatte
skulle henvende sig ved lønudbetaling,
medicinudlevering sagsbehandling osv.
Københavns Hovedbanegård havde for
en stund fået en konkurrent.

Stig Søndergaard og Morten Bødker er
her i færd med at tømme Fængselsafdelingen.

Det betød så, at personalet måtte rundere mange gange i løbet af dagen, for at
bevare kontakten med de indsatte og
have føling med den aktuelle situation.
Det skal være vores påstand, at det er
en model der godt kan bruges.
Personalet oplevede i større grad end
normalt, at de indgik i et team hvor der
skulle samarbejdes, og ingen var konger
på deres eget lille kontor eller afdeling.
Den enkelte funktionær stod heller
aldrig alene med trusler og udfald fra de
indsatte – der var altid opbakning fra en
kollega.
Der var i langt større grad end normalt et socialt fællesskab med alle de
øvrige personalegrupper. Det var givtigt
for hele arbejdspladsen – og burde
måske give stof til lidt eftertanke rundt
omkring?
Man kunne så frygte, at det gik ud over
orden og sikkerhed, men tallene taler for
sig selv.
Af de 1586 indsatte der blev indkaldt
til afsoning nåede de 1307 frem heraf
var 59 kvinder. Det giver et snit på 5 - 6

indsatte ud og ind af fængslet alle ugens
dage. Ca. 330 bøder blev uddelt med en
indtægt til staten på kr. 27.000. Der blev
disciplinært overført indsatte flere gange
ugentligt.
Der blev fundet godt 2 kg. hash, diverse euforiserende stoffer, ulovlige piller og anabole steroider. Mere end 100
stk. mobiltelefoner blev konfiskeret. Der
blev udtaget mere end 1.200 urinprøver.
Hele projektet kostede omkring 25
millioner kroner fordelt på 10 millioner til
drift og 15 millioner til lønninger og lignende. Løseligt regnet bliver det til en
dagspris på under kr. 700,00 pr. fangedag.
I februar måned var venterkøen reduceret til under det normale tal på 2600 –
arbejdet var i stor grad lykkedes.
Retfærdigvis skal det nævnes, at det
ikke kun skyldtes Langeland, men også
et kæmpe arbejde rundt i alle Kriminalforsorgens institutioner.
Desværre nåede ikke alle der var anbragt på Langeland at udstå hele deres
straf der. De måtte ved lukningen overføres til andre i forvejen pressede fængsler, med overbelæg til følge for en stund.
Den 6. april var samtlige personaler der
havde været involveret i projektet invite-

Der blev konfiskeret både ulovlige effekter og euforiserende stoffer. Her ses
en hashpibe lavet af en melon og to
gulerødder.
ret til evaluering og afskedsmiddag på
fængslet.
Der blev fra personalets side udtrykt
stor tilfredshed med den arbejdsform og
det ansvar der havde været dem givet.
Blandt andet var der altid en leder på
arbejde fra kl. 8.00 – 21.00 alle ugens
dage. Der var en høj grad af uddelegering og en forventning om, at personalet
selvstændigt og på eget initiativ klarede
opgaverne.
Omvendt var der et par alvorlige kritikpunkter, som ikke igen må forekomme,
hvis et lignende projekt på et tidspunkt
skal sættes i værk.
Den type brandalarmer der er etableret på stedet gjorde, at man ikke ville
sikre vinduerne på 1. salen i bygningerne. Det betød, at personalet ofte observerede indsatte på terrænet efter indlukning.
Radio- og alarmsystemet var totalt
ubrugeligt – altså ingen overfaldsalarm
og kommunikation mellem kolleger.
EDB-systemet og de tilhørende IPtelefoner virkede først flere uger efter
opstart, på grund af EDB-afdelingens
manglende support.
Alle var dog enige om, at kritikpunkterne ikke kan overskygge den positive
oplevelse det har været.
Det er ikke mange der får lov til både
at starte, drive og lukke et fængsel af
den størrelse, men vi gjorde.
Og nu kan vi bare sige: – Det var så
det! ■
Af Steen Væver

Trange kår på vagtstuen.
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Fængslet på Nytorv

Københavns Fængsler rummer en bred vifte af fængselspladser for arrestanter og
afsonere. Nogle af de mere
utraditionelle er at finde på
Nytorv i hjertet af København.
Lidt afsides, fra det arkitektonisk flotte
Domhus på Nytorv ligger et fængsel,
som rummer 30 celler. Disse celler bruges udelukkende til opbevaring af anklagede personer, som venter på domsforhandlinger i det tilstødende Domhus.
Derfor er fængslet på Nytorv ikke noget
fængsel i traditionel forstand. Om morgenen transporterer Den Centrale
Afdeling (DCA) fra Vestre Fængsel, de
anklagede ind til Nytorv og efter at retsmøderne er tilendebragt sørger samme
afdeling for, at bringe personerne tilbage
til deres respektive fængsler og arresthuse.

noget af et detektivarbejde. En meget
lille elevator, et misligholdt gangareal og
halsbrækkende trapper er nogle af de
forhindringer som personalet dagligt
møder.

En mand til Annekset
Tolv af de otteogtyve retssale er placeret
i Annekset i Stutterigade.
Når en tiltalt skal føres fra Fængslet
på Nytorv og til én af de tolv retssale, så
foregår det ofte ved hjælp af kun en
fængselsfunktionær som ledsager. Det
kan bestemt ikke siges, at være et
misundelsesværdigt arbejde at udføre.
En cocktail af underbemanding og en
arrestant, som måske føler sig dårligt
behandlet i retssystemet, kan hurtigt
ende galt.
Samtidigt er der ikke nogen alarmfølere tilsluttet i hovedbygningen af
Domhuset, hvilket vil sige, at hvis en kollega slår alarm, så er ikke muligt at fastslå det præcise hændelsessted.

Personalet i Fængslet på Nytorv kan kun
orientere sig om, hvilken radio, som har
aktiveret den pågældende alarm. Via et
forældet system med et nøglebræt, som
viser hvilken retssal kollegaens bestemmelsessted er, kan de så tage benene på
nakken og komme kollegaen til undsætning.
At det indtil videre ikke er kommet til
større magtanvendelser med indsatte og
vold mod personalet, må skyldes en
kombination af dygtige betjente og held.

Fornuftige arbejdstider
På Fængslet på Nytorv er der fire uniformerede på arbejde. Deres arbejdstid er
tilpasset Domhusets åbningstider. De
møder fra kl. 8.00 til kl. 15.30. Der kan
selvfølgelig forekomme overarbejde,
som medarbejderne skiftes til at tage. I
weekenden og på helligdage er både
Domhuset og fængslet lukket. Mellem
jul og nytår opretholdes et minimum af
bemanding.

Nytorv er af ældre dato
Ligesom hovedparten af Kriminalforsorgens bygninger, så har Fængslet på
Nytorv også for længst haft sin storhedstid. Fængslet er udført i en panoptisk
konstruktion på tre etager. Etagerne er
forbundet med en smal gennemgående
trappe. Alle cellerne er placeret i højre
side på hver etage. For et par år siden
var der en større renovering af fængslet.
Der blev installeret cellekald i alle celler,
der kom nye vinduer til og man har frisket fængslet op med en moderne blå
farve. Personalets faciliteter er placeret i
stueplanen. Denne opbygning er selvfølgelig ikke optimal for personalet, som
skal ledsage de indsatte til de forskellige
retssale.
Bare det at finde den pågældende
retssal, blandt 28 mulige, kan være
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Fængslet på Nytorv syner ikke af meget, når man står foran Københavns Byret.
Indgangen er den mørke port i baggrunden.

Fængslet på Nytorv er (for mange
mange år siden) bygget i tre etager
over stueplan med det karakteristiske
trådnet som adskillelse.

tion og koordination med alle retternes
sektioner, anklagemyndigheden, advokater og den interne kommunikation
med DCA. Der bliver arbejdet på højtryk, for at få tingene til at gå op i en
højere enhed. Telefonen og kaffemaskinen bliver flittigt brugt i lokalet, som gør
det ud for kommandocentral.
Trods de lidt trange kår på Fængslet
på Nytorv, er medarbejderne glade for
det gode kammeratskab og den hyggelige tone, der er med de øvrige kolleger
i DCA. Der er en stor vilje til, på trods af
dårlige sikkerhedsmæssige arbejdsforhold, at få tingene til at lykkedes. At der
er dygtige medarbejdere og kompetente
ledere i DCA, er selvfølgelig en væsentlig årsag til at dagligdagen fungerer – så
retten kan gå sin gang. ■

De faste kollegaer bliver suppleret op
med ledsagere fra DCA. På en almindelig dag er der typisk 12-14 fremstillinger
for retten. Det betyder, at der støder
mellem otte og ti ledsagere til hen over
en hel dag.

Holdlederen og personalet

Det er nedslidte gange som disse personalet benytter sig af, når tiltalte skal
føres til retten.

Det faste personale på Fængslet på Nytorv er fra venstre: Michael, holdleder Stig
Olsen, sikkerhedsfunktionær Brian Lange (siddende) og sikkerhedsfunktionær
Jakob.

Den ledelsesmæssige funktion bliver
varetaget af holdleder Stig Olsen. Denne
dag fungerer sikkerhedsfunktionær Brian
Lange som assistent for holdlederen. De
varetager i samarbejde al kommunika-

Af Christian Pilt
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Nul tolerance

Nul personalepleje – nul
seniorpolitik – nul tobak –
nul fjernsyn.
Der mangler snart kun nul
personale.
Nul-tolerancen skulle vel have været justitsministerens kampmiddel mod vold og
narko i fængslerne. Det lå ikke lige for at
tænke begrebet udvidet til en nul-tolerance over for personalet i fængsler og
arresthuse, men det er faktisk sket, og
der arbejdes tilsyneladende løbende på
yderligere at udvide nultolerancen over
for personalet i den kommende tid.
Der skal stadig spares og effektiviseres i Kriminalforsorgen. Flere opgaver på
færre hænder.
Overordnet er tanken, at man skal
blive længere på arbejdsmarkedet. Det
rammer med statsgaranti også personalet i Kriminalforsorgen på et eller andet
tidspunkt. Det er tilsyneladende blevet
sværere at blive tilkendt førtidspension,
fordi man politisk mener, at der altid er
noget andet, folk kan lave. Man kan så
uhyggeligt tydeligt se skriften på væggen. For smarte folk med indflydelse ligger der et kæmpe sparepotentiale gemt
her. Ud med de nedbrudte. De anvises
noget andet arbejde. Så er der sparet
noget pension her. De gamle snupper
lige ti år mere, og så dør de, hvis de ikke
allerede er døde før. Så sparer man også
pensionen til dem.
”Ja – ja dit gamle fjols! Det er der da
ingen, der kan finde på. Der er jo lavet
planer om seniorpolitik! Når du er 62,
kan du jo aftale en ekstra fridag om måneden. Og så kan du jo oven i købet få
dig en skånepost, så hvad klager du
over?”
Ja – hæ, hæ. Der er ikke et øje tørt! Et
er, hvad man selv synes, man gør, noget
ganske andet er de barske realiteter. Hvor-
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for er vores sygetal tårnhøjt? Hvorfor dør
vi ti år før alle andre? Hvorfor bliver vi
førtidspensioneret først i fyrrene? Hvorfor er vi lige så drønende frustrerede
som en flok hjemmegående forstadshusmødre i førklimakteriet?
Efter snart talrige sparerunder er der
vel lige så mange ledige skåneposter, som
der er billige lejligheder i København.
De gamle trækker sig ud i hjørnerne
til de få rolige postområder, der er tilbage. De unge må så trække læsset på de
store, urolige afdelinger og afdelingerne
med de grove fanger. Resultatet er, at de
hurtigt bliver nedbrudte og ødelagte på
grund af frustrationer og manglende
erfaring, som forstærker den belastning,
det er at gøre tjeneste slige steder.
De unge kolleger mangler støtten og
erfaringen, som de gamle skulle bibringe
dem. Praktisk fængselsarbejde læres ikke
på skolebænken hos lærere med flot hår,
smuk tale og store armbevægelser, men
uden fængselserfaring.
Jamen lederne kan jo vise vejen. Det
er jo dem, der lægger linien for afdelingerne og er der, når personalet har brug
for støtten og vejledningen, når problemerne opstår. Tja – Mange steder er
lederen enten til møde, laver papirarbejde eller er gået hjem.

Så du røgen?
Det er blevet besluttet, at tobaksrøg er
usundt. Derfor skal det afskaffes. For
personalet altså. Det er der jo ikke noget
at sige til. Når nu vores helbred er så dårligt, så dur det jo ikke at ødelægge det
yderligere med røg. Gør det vel? Næh –
men hvorfor vil man så ikke forbyde tobaksrøgen i Kriminalforsorgen? Hvorfor
skal det kun gå ud over min kollega, som
gerne vil have sig en pibe tobak en gang
i mellem. Hvis den pibe tobak ødelægger
mit helbred, så vil jeg påstå, at jeg i forvejen er i så dårlig stand, at det kan være

lige meget. Bortset fra gentagne besparelser, nedskæringer, omlægninger og et
system, der fra oven og ned nidkært forlanger, at jeg, foruden at være både socialrådgiver, kontordame, fritidspædagog
og til rådighed hele døgnet alle årets
dage, skal kunne varetage alle de gamle
fængselsopgaver inklusive at være klar til
at komme mine kolleger til undsætning,
når der er ballade, er det, der ødelægger
mit helbred, at komme ud på en afdeling
med 25 storrygende indsatte. Tobakstågen er ofte så tæt, at man ikke kan se
enden af afdelingen. Jeg har pligt til at
foretage daglige cellevisitationer. Dejligt.
Er der noget så sundt som at opholde sig
en times tid eller mere i en celle, hvor der
har været røget alt muligt i lange perioder af døgnet. Når man så tænker på, at
det har været påpeget, at det ikke var
nok med rygerum, fordi røgen trænger
ud, når døren åbnes, og dermed udgør
en sundhedsrisiko for andre i området.
Sygehusene har taget konsekvensen.
I Odense må der slet ikke ryges. Hvis jeg
skal have noget imod, at min gode
gamle kollega tager sig en pibe tobak, så
må der være fornuft i tingene. Skal det
være for min sundheds skyld, at man vil
lave rygeforbud, så skal det være et absolut rygeforbud i hele hytten. Men det
kan man ikke, har jeg fået at vide. For
vores klienter er her ikke frivilligt. Det er
patienterne på sygehusene. Ja – det var
faktisk argumentet, jeg mødte. Jeg vil
altså påstå, at det forholder sig lige modsat. Onkel Sofus på otteogfirs har røget
sin pibe til aftenkaffen hver eneste aften
siden han var fjorten år. Nu betaler han
prisen for en langt liv som murerarbejdsmand ved at skulle opereres i ryggen
igen. Og i den tid er der ingen nåde for
den gamle. Ingen pibe til aftenkaffen.
Havde onkel Sofus i stedet haft et
afslappet forhold til ejendomsretten, så
kunne han ryge alt det han ville.
Kan man sige, at det er hans eget valg?

Hvis du så den, kan det ikke
have været i fjernsynet
Fjernsynene er nemlig væk igen, efter at
det er blevet tilladt at se fjernsyn, hvis
det er foreneligt med tjenesten. Det centrale samarbejdsudvalg har nemlig fundet ud af, at personalet som udgangspunkt ikke bør se fjernsyn i arbejdstiden
med mindre det sker sammen med de
indsatte i de indsattes opholdsrum. Hvor
skønt! Min kollega må stadig ikke ryge,
så han kan se frem til at sidde i et røgfyldt lokale med tyve rygende fanger og
begå tjenesteforsømmelse, hvis han selv
tænder piben. Og hvis jeg skal lave
noget sammen med de indsatte inklusive at se fjernsyn, så indebærer det tilsyneladende en altoverskyggende sundhedsrisiko, som jeg altså har pligt til at
udsætte mig for.
Desuden er vi, alle behandlingsteorier
til trods, stadig justitsministerens kontrolfunktion i forhold til de indsatte, og
dermed er vi ofte i opposition til dem.
Der er talrige eksempler fra det sidste
kvarte århundrede på, at tv-avisen ikke
er på programmet, når personalet nærmer sig opholdsstuen.
I referatet fra CSU-mødet nævnes det
blandt andet, at et flertal i inspektørkredsen er imod at tillade personalet at
have mulighed for at se fjernsyn i arbejdstiden med henvisning til at personalet har alt for travlt. Jeg kunne godt
lide at vide, hvem der ser fjernsyn, når
der er travlt? Fjernsynet var et naturligt
gode, som var til rådighed, når der var
tid til det. Det burde næppe kunne
genere inspektørkredsen, at jeg så en tvavis et par gange om ugen. Der har ikke
været tid til mere. I heldigste fald har der
yderligere en enkelt gang eller to sidst
på aftenen kunnet blive tid til at kikke på
lidt af en oplysende udsendelse. Man
husker naturligvis ganske klart, at
Ementorrapporten fandt et besparelses-

potentiale i de ledige stunder undervejs
på en vagt. Man kunne måske sætte en
masse stempelure op rundt omkring, så
personalet kunne stemple ud, når de
ikke lige var beskæftiget. Når arbejdet så
dukkede op, kunne man jo stemple ind
igen. Det vil sikkert være et tiltag der virkelig kan tiltrække nye ansatte til
Kriminalforsorgen. Og de gamle kan
man så holde på i lidt længere tid, fordi
de ikke har nået at optjene så mange
pensionsår.
Nu er det dog ikke lige sort alt sammen. I ”Skrivelse om cirkulæreskrivelse
om personalets adgang til at se TV i arbejdstiden” (er det ikke bare en vidunderlig titel?) er det direkte nævnt, at der er
store nationale begivenheder, som en stor
del af personalet ønsker at se, blandt
andet Hendes Majestæt Dronningens og
Statsministerens nytårstaler. Jeg kan for
mit indre øje se gårdturspladsen indrettet
med en kæmpe storskærm og hele det
tjenestegørende personale iført nystrøgne skjorter og fine nye slips trådt an afdelingsvis på tre geledder.
Skulle man føle en ubændig trang til
at holde sig orienteret om, hvad der
rører sig ude i verden, så giver skrivelsen
dig to muligheder:
Du kan blive chef. I skrivelsen står der
nemlig, at det er tilladt at se tv på visse
chefkontorer, hvor ”der er TV til brug for
den almindelige orientering.”
Du kan se at blive så gode venner med
din chef, at han inviterer dig, når der er
nyttige udsendelser i fjernsynet.
Det er rørende, at læse den omsorg,
der kommer til udtryk i denne skrivelse.
Jeg er simpelthen bare så lykkelig over,
at mine chefer bliver så velorienterede.
Tænk – Jeg behøver slet ikke at vide
noget selv.
Hvordan kan nogen dog nænne at
tage deres afsked allerede som 60-årige
med de muligheder?

Flere forslag til personaleflugtfremmende initiativer
Personalet må være omstillingsparat i
Kriminalforsorgen. Der er mange muligheder for yderligere at skaffe de skjulte
resurser frem. Tænk på, at for rigtig
mange år siden kunne vi opleve at gå på
tjeneste med ældre kolleger, der havde
nogle pudsige vaner. Jeg husker selv en
gammel vagtmester, som jeg et par
gange overraskede henne ved klædeskabet. Når jeg kom ind på kontoret,
smækkede han straks skabsdøren i og
nærmest løb hen til sit skrivebord, satte
sig og begyndte at rode med nogle papirer. Jeg må tilstå, at jeg mistænkte ham
for at læse frække blade i skabet. Men
det skulle vise sig at være meget mere
alvorligt. En anden ældre kollega fortalte
mig nemlig, at den gode vagtmester
aldrig havde kunnet vænne sig til, at det
var blevet tilladt for personalet at spise
en medbragt madpakke!
Hvis vi nu genindfører dette forbud
mod at indtage madpakker i arbejdstiden, så opnår vi to positive ting: For det
første får vi en masse arbejdstid frigjort.
Hvis vi siger, at hver ansat bruger tyve
minutter på en madpakke hver dag i
gennemsnit 220 dage om året og der er
220 fængselsfunktionærer ansat (Vi regner med et jævnt stort tugthus af ældre
dato – Vi har alligevel ikke meget
andet), så kan der frigøres noget i retning af 16.126 timer. Det bliver alligevel
til en 8-9 årsværk.
Man tør næsten ikke regne på, hvad
der kan spares, hvis man forbyder toiletbesøg i arbejdstiden!
Nu skal alt jo ikke gå op i arbejde og
besparelser. Der er jo også lyse sider ved
det. Tænk på folkesundheden. Vi hører
jo, at danskerne bliver federe og federe.
Der er en uhørt stor helbredsmæssig
gevinst ved at forbyde spisning i
arbejdstiden. Personalet bliver normal-
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vægtige. Antallet af følgesygdomme,
herunder hjerte-karsygdomme, vil falde
drastisk. Tænk på, hvilken indflydelse,
det kunne få på sygestatistikken. Der bliver ikke så mange sendt på førtidspension. Der er dog en ulempe ved forslaget: Vi lever længere. Det vil medføre
øgede udgifter til pension, men hvis den
pligtige afgangsalder hæves til 90 år, vil
forslaget være nogenlunde udgiftsneutralt.
Så er der en helt unødvendigt overdreven handling, som foretages af de

fleste ansatte talrige gange dagligt,
nemlig håndvask. Man antager ganske
fejlagtigt, at det skulle være sundhedsmæssigt nødvendigt at vaske hænder så
ofte. Det har ofte været fremme i dagspressen, at selv på sygehusene vasker
personalet ikke hænder særlig ofte. Og
bortset fra nogle få tilfælde af infektioner, heraf enkelte dødelige, hos patienterne, ses der ikke at være væsentlige
ulemper forbundet med at spare på
håndvasken. Den sparede tid kan
omsættes i tid til arbejdet.

Jeg glæder mig til jeg fylder 60. Så skal
jeg hjem i lænestolen og se i tv-avisen,
hvordan det går i Kriminalforsorgen. Je’
ka’ næsten et’ vent’. ■

DEBAT
Vi skal modtage indlæg til næste nummer senest 14. maj 2006
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Af Billy Larsen

Meddelelse vedrørende
TJENESTEMÆNDENES LÅNEFORENING
Som tjenestemand kan man optage lån i Tjenestemændenes Låneforening, der afdrages
ved løntræk.
Reglerne for optagelse af lån har hidtil været således:
Som prøveansat kan der, efter mindst 1 års medlemskab af Dansk Fængselsforbund,
lånes op til kr. 25.000,00
Efter 3 år (når man er fastansat) kan der lånes op til ca. et halvt års grundløn.
Da der i forbundets medlemskreds nu også er medlemmer, som fastansættes efter 2 år i
stedet for 3 år er det aftalt med Låneforeningen, at reglerne for optagelse af lån efter 3
år ændres til, at der efter fastansættelse (det vil sige efter 2 eller 3 år) kan lånes op til
ca. et halvt års grundløn.
Reglerne for prøveansatte er uændrede.
Mere information om Låneforeningen findes på forbundets hjemmeside.

STA i København er flyttet til
Valby
STA i København er flyttet til nye lokaler på Ramsingsvej 28a, 1. sal, 2500 Valby.
Flytningen fandt sted fra den 28. april til den 3. maj 2006. Telefonerne til STA i
København og vores hjemmeside www.sta.dk har været afbrudt i flytteperioden.
Skulle der være forekommet en svipser i forbindelse med flytningen, så håber vi på forståelse fra vores medlemmer.
Ligesom i Nyropsgade vil både STA Region Øst og STA’s centrale afdelinger - Service-,
medlems-, IT- Økonomi- Konsulentafdelingen samt ledelsessekretariatet være at finde i
de nye, større og lysere lokaler i Valby.
De nye lokaler ligger på en sidevej til Vigerslev Alle - og i gå-afstand til offentlige transportmidler.
Fra den 4. maj 2006 vil vi igen kunne træffes på 7012 3782, og der er åbent på
Ramsingsvej mandag - tirsdag 9.30 - 14.00, torsdag 9.30 - 17.30 og fredag 9.30 - 13.00.
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Forbundsnæstformand

Peder Jørgensens
25 års jubilæum
Dansk Fængselsforbunds næstformand
Peder Jørgensen kunne den 1. april 2006
fejre 25 års jubilæum i Kriminalforsorgen. Jubilæet blev markeret ved en
reception i DGI-byen den 30. marts,
hvor både direktoratet, kollegaer, samarbejdspartnere, familie og venner var
mødt frem for at lykønske jubilaren. Når
receptionen blev afholdt forud for jubilæumsdagen kan det hænge sammen
med Peders princip om altid at være i
god tid og velforberedt i det han foretager sig. Således er det næppe tilfældigheder der gør at han valgte at afholde
både 25 års jubilæum, 25 års bryllupsdag og sin 2 x 25 års fødselsdag indenfor få måneder.

I 1996 blev Peder Jørgensen valgt som
formand for Dansk Fængselsforbunds
lokalafdeling i Nyborg og på forbundets
ekstraordinære kongres den 7. september 2000 blev han valgt som forbundsnæstformand og er siden blevet genvalgt til dette hverv. ■
Af John Rasmussen

Forbundsnæstformanden lyttede opmærksomt til de rosende ord i talerne
fra forbundsformand Kim Østerbye og
Kriminalforsorgens vicedirektør Ole
Hansen.

Peder Jørgensen blev ansat som fængselsfunktionær på Statsfængslet i Nyborg i 1981. Han har endvidere arbejdet
i Arresthuset i Kalundborg, Arresthuset i
Nyborg og på optagelseshjemmet i
Lyng.

Der var fuldt hus ved receptionen i
DGI-byen.

Jubilaren modtog mange gaver, blomster og telegrammer på dagen.
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NAVNE
40 års jubilæum
Mogens Pedersen, Arresthuset i Odense
Lørdag den 1. april 2006 var det
præcis 40 år siden Mogens Pedersen trådte ind af porten på Statsfængslet i Vridsløselille.
Hvordan beskrives én mands værk
gennem 40 år på 20-30 linier? Det
kan ganske enkelt ikke lade sig
gøre i Mogens Pedersens tilfælde.
Vi kan dog fortælle hvilke kvaliteter og egenskaber han besidder,
som gør ham til en yderst værdsat
kollega og medarbejder i Arresthuset i Odense.
Mogens har aldrig lagt skjul på, at
han godt kan lide sit arbejde i
arresten. Når dette er byggestenen
i ens arbejdsliv, er resultatet næsten givet på forhånd. Det bliver
godt! Mogens møder altid med en
indstilling om at have en god dag i
arresten, i samvær med gode kollegaer. Der har aldrig været for travlt
til, at man har kunnet få sig en
både seriøs og useriøs snak med
Mogens. Samtidig har Mogens
udvist en enorm omstillingsvilje, og
har altid sat en stor ære i, at kunne
sit arbejde til punkt og prikke. Det
gælder også alle de senere års tiltag med Klientsystemet m.v. Tempoet er ikke blevet sat ned i årenes
løb, tværtimod.
Mogens er en bestemt mand, med
meget stor erfaring i arresthusarbejde, hvilket gør at tingene på

hans etage, kører sin stille gang
uden nævneværdige problemer.
De indsatte er i hvert fald ikke et
øjeblik i tvivl om, hvornår Mogens
er på arbejde. Vi er mange kollegaer, der på afstand har kigget ham
over skulderen, og lært hvordan
diverse situationer skal håndteres
på etagen.
Mogens har været vidt omkring i
Kriminalforsorgen. Han startede
som tidligere nævnt sin karriere
den 1. april 1966 på Statsfængslet
i Vridsløselille. Allerede i 1969
bevægede han sig over i arresthussektoren, da han fik ansættelse i
Arresthuset i Nakskov. I 1974 gik
rejsen til Fyn og Arresthuset i
Odense, hvor han forrettede tjeneste, indtil døgntjenesten i 1983
skulle prøves i den ”gamle” Nyborg Arrest. Da arresten i Nyborg
lukkede i 1992, var det eneste
naturlige valg for Mogens, at
vende tilbage til Arresthuset i
Odense, hvor han har været siden.

mange superlativer, da han tillige
er en beskeden mand. For at
komme ham i forkøbet kan vi så
sige: ”Du har fortjent dem alle.”
På vegne af kollegaer og ledelsen i
Arresthuset i Odense samt AOFyn, ønskes du hermed tillykke
med jubilæet, og vi håber du og
familien nyder dagen og dagene
fremover. ■
Peter Bæk

Mogens har altid adskilt arbejde og
privatliv meget skarpt. Der er dog
ingen tvivl om at Mogens, i sin
hustru og sine børn, har en fast og
solid base, som har en stor andel i
de mange gode år i Kriminalforsorgen.
Når Mogens læser dette, vil han
nok sige, at der er fremsat for
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FORBUNDSMESTERSKABER
I INDENDØRS FODBOLD
25. februar 2006
Vinteren var i gang og det betød at FI’s
indendørs fodboldstævne igen skulle
fløjtes op i Nyborghallerne.
Selv om vi troede det umuligt, så var
der rekordtilmelding i år.
Fra 14 foreninger som tæller omkring
nogen og tyve tjenestesteder var der tilmeldt i alt 49 hold. 222 af disse spillere
ville også blive til middagen og 3. halvleg.
Det mest fantastiske var at der i år ikke
kom nogen afbud – det er vist aldrig sket
før, derimod kan selv en stævneleder
kikse – hun havde glemt herresenior fra
Kragskovhede; TAK for jeres måde at ta´
det på. Heldigvis fik vores utrolige computerprogramlægger reddet mig ud af
kniben og fik holdet puttet ind - også
tak til dig Lars.
Inden stævnet blev åbnet af Protektor
Fængselsinspektør Kim Andersen fra
Søbysøgaard, blev en af sportens trofaste støtter, især inden for fodbolden, John
Zimmermann som døde den 26. januar
2006, mindet med 1 minuts stilhed.
Spillet kom i gang og grundet de
mange hold blev vi nødt til at mindske
kampene med 1 minut. Det betød dog
intet. Kampgejsten var fantastisk, stemningen i hallerne helt utrolig og alt forløb planmæssigt, dog gik der lidt kuk i
den ene damerække, da et par hold ikke
kunne finde ud af hvor de kom fra ….
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det må skyldes glæden og iveren ved at
få lov til at være med. De fik dog fundet
ud af hvem der var hvem til sidst.
Efter en lang hektisk dag, uden de
store skader, men med en masse gode
kampe, de sædvanlige hvor vilde skældsord fyger til modspillere og dommere,
kunne vi afslutte dagen med medaljeuddeling i hal 2, mens hallens personale
dækkede op til spisning i hal 1, da vi i år
var for mange til at være i cafeteriet.
Stemningen under middagen var høj
og da musikken kom på, fik mange
brugt deres ”trætte” ben på dansegulvet inden de der kom langvejs fra
begyndte at bryde op ved 22 tiden.
En stor tak skal lyde til SIF-Nyborgs
hjælpere ved dommerborde, computer
osv., samt til Nyborghallerne for en god
betjening dagen igennem.

Puljevindere
Damer
Pulje 1
Pulje 2

Horsens 1
Midtjylland

Herresenior
Pulje 1 Renbæk 1
Pulje 2 SIR Ringe
Pulje 3 Nyborg 1

Oldboys
Pulje 1 Team Ifas
Pulje 2 IAO Ringsted
Veteraner + Superveteraner
Pulje 1 SIF Horsens
Pulje2 IAO Sjælland (superv.)
Medaljevindere
Herresenior
Forbundsmestre og
Guld
SIR Ringe
Sølv
Nyborg 1
Bronze Renbæk 1
Oldboys
Guld
IAO Ringsted
Sølv
Team Ifas
Bronze Nyborg
Veteraner + superveteraner
Guld
SIF Horsens
Sølv
Midtjylland
Bronze FIOV
Damer
Guld
Sølv
Bronze

Midtjylland
Nyborg 1
IKF 1
Ellen Lundbak FI

FORBUNDSMESTERSKABER
I DART
21. januar 2006
Den 21. januar var det så at vi igen skulle finde en forbundsmester i dart.
Stævnet blev i år afholdt hos FIOV i
deres dejlige dartlokaler ved Statsfængslet i Vridsløselille.
Der var 38 tilmeldte, så alt talte for en
masse gode kampe, men vejret kom lige
og drillede med en rigtig god gang
blæst, frost og fygevejr, så især dem vest
for Storebælt foretrak at blive hjemme i
sofahjørnet, da Storbæltsbroen var lukket og ingen kunne sige med sikkerhed
hvornår den blev åbnet igen. Et par
enkelte Sjællændere sad også fast i driverne – det endte med at vi var 25 dartentusiaster der tog kampene op. Midt
på eftermiddagen troppede vores trofaste FI-formand, den bette seje jyde, op –
intet kan stoppe ham - end ikke en stor
isfyldt bro.
Der blev kæmpet i alle rækker, ønsket
go’ kamp osv. som det sig hør og bør
inden for darten.
A og B-rækkerne spiller bare derudaf,
mere kniber det i begynderrækken hvor
det kan knibe med lukningerne – det
kan trække ud og ende med at man til
sidst må sige bedst mod midten – og så
er den kamp afgjort.

Efter en masse fornøjelige timer blev det
hele afgjort og medaljerne fordelt på
denne måde:
A-rækken single
Forbundsmester og
Guld til Jan Hoffmann FIOV
Sølv
Hans Engell Team Ifas
Bronze Michael Frydendahl FIOV
B-rækken single
Guld
Kenneth Jensen FIOV
Sølv
John Ingvardtsen FIOV
Bronze Erik Sanggaard FIOV
Begynderrækken single
Guld
Børge Sørensen Nyborg
Sølv
Martin Rasmussen Team Ifas
Bronze Marcus Frandsen Nyborg

Begynderrækken double
Guld
B. Sørensen & M. Frandsen
Nyborg
Sølv
E. Lundbak & F. Lohmann FI
Tonspokal
Jan Hoffmann FIOV
Fighterpokal
Jacob Ritter FIOV
Efterfølgende var der som sædvanlig
lækker mad i personalehuset hvor sulten
også var indtruffet hos de fleste.
Dagen sluttede med hyggeligt samvær i
dartlokalerne hvor der blev snakket og
danset til ud på de små timer.
Tusind tak til FIOV for et godt stævne.
Ellen Lundbak FI

A-rækken double
Guld
J. Hoffmann & Frydendahl
FIOV
Sølv
J. Evers & J. Ritter FIOV
Bronze H. Hoffmann & Sanggaard
FIOV
B-rækken double
Guld
E. Nystrup & K. Jensen FIOV
Sølv
Ingvadtsen & Guldbrandsen
FIOV
Bronze M. Møller & A. Stengaard
NY./FI
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Dansk Fængselsforbund
Vestre Kirkegårds Allé 3
2450 København SV

B
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www.danskfaengselsforbund.dk

Få nyheder direkte fra dit forbund
Dansk Fængselsforbund udsender løbende nyhedsbreve
til alle medlemmer, der er tilmeldt denne service.
Nyhedsbrevene indeholder aktuel information om en række emner,
der vedrører vores arbejdsforhold. Forbundet har konstateret,
at der er en del nye medlemmer, der ikke får tilmeldt sig
og derfor ikke modtager nyhedsbrevene.

Vil du have nyheder fra forbundet tilsendt direkte på en mail?
Dansk Fængselsforbund tilbyder denne service på sin hjemmeside

www.danskfaengelsesforbund.dk
Tilmelding sker på forsiden af hjemmesiden, og du behøver blot at udfylde feltet
om hvilken mail-adresse du ønsker at modtage nyhedsbrevet på.

