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Det er en trist udvikling, men for første
gang i Fængselsfunktionærens 99-årige
historie er bladet pakket ind.
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Årsagen er, at vi oplever flere og flere
trusler mod vores medlemmer. Vi ser
hærværk på parkeringspladsen foran
fængslerne. Vi lægger ører til skældsord
på gaden. Vi bliver forfulgt i indkøbscentre. Spyttet på i biografen. Og vi bliver
chikaneret på hjemmeadressen med
telefonopkald, hærværk og overvågning.
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Hvis trusselsmiljøet skal forbedres
kræver det først og fremmest en bedre
dynamisk sikkerhed. Vi skal være tilstede
blandt de indsatte på den positive måde.
Med det mener jeg ikke daglige visitationer i jagten på mobiltelefoner. Der
mangler simpelthen folk på vagt.

Efter den voldsomme nedskydning af en
kollega foran Nyborg Fængsel, er der sat
en række initiativer i værk for at dæmme
op for problemet.
Af Kim Østerbye, formand
for Fængselsforbundet
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at beskytte sine medarbejdere. Men de
praktiske tiltag kan ikke stå alene. Også
beslutningstagerne på Christiansborg
bliver i langt højere grad nødt til at
værne om deres ansatte.

Politikerne tror, at man kan administrere
Kriminalforsorgen som enhver anden
statslig arbejdsplads. Hyre nogle konsulenter. Iværksætte nogle effektiviseringer
og forvente at få det samme ud af pengene.

Det er i denne sammenhæng, at bladet
fremover pakkes ind. Vi ønsker ikke, at
vores medlemmer er utrygge ved at få
et blad i postkassen, som viser, at de
arbejder i Kriminalforsorgen.

Men Kriminalforsorgen er ikke som
andre arbejdspladser. Vi spærrer vores
kunder inde. Derfor har det en helt anden konsekvens, når man skærer i vores
budget. Det betyder ikke bare ringere
borgerservice eller længere sagsbehandlingstider. Vi får en mere voldelig
arbejdsplads ud af det.

Så selvom vi er stolte af vores fag, og
gerne viser det frem, vil fagbladet fremover blive distribueret hemmeligt, skjult
for offentligheden.
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Desværre er det kun et lille tiltag over
for problemerne. Trusler er blevet en del
af vores hverdag. Hver fjerde af vores
medlemmer er blevet truet inden for den
seneste måned, som det fremgår af en
artikel i dette blad.

4 Trusler er blevet en del af hverdagen

Vågn nu op, kære politikere. Det er langt
ude, at vi skal skjule, at vi arbejder i
Kriminalforsorgen.
Tag ansvar for den arbejdsplads som
håndterer samfundets fejlslagne borgere!

Det er vigtigt, at Kriminalforsorgen tager
alle tænkelige sikkerhedstiltag i brug for
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VO L D O G T R U S L E R

TRUSLER ER
BLEVET EN DEL
AF HVERDAGEN
Hver fjerde betjent har været udsat
for voldstrusler i løbet af den seneste
måned. Det viser en undersøgelse, som
Fængselsforbundet har gennemført
blandt sine medlemmer.
Af Søren Gregersen

”

Jeg slår dig fan’me ihjel.”
”Jeg smadrer dig.”

BANDERELATEREDE TRUSLER
I år har der været en række banderelaterede voldsepisoder
i Kriminalforsorgen. Det gælder specielt i Nyborg Fængsel,
hvor problemerne eskalerede henover sommeren.

”Jeg skal nok få ram på dig dit svin.”
Sådan lyder nogle af de mange voldstrusler, som Fængselsforbundets medlemmer fortæller om i en ny spørgeskemaundersøgelse.

Dette problem påpeges også i undersøgelsen. Men hvor svage
fanger – som for eksempel psykisk syge – benytter sig af
direkte trusler, er banderelaterede fanger angiveligt bedre
til at benytte sig af indirekte metoder.

Undersøgelsen er blevet besvaret af 648 fængselsbetjente
og værkmestre rundt om i alle Kriminalforsorgens institutioner.

”Jeg har oplevet indirekte trusler fra banderelaterede indsatte. De er kloge nok til ikke at true direkte,” skriver en
kollega for eksempel.

Trusselsniveauet er så højt, at 23 procent af respondenterne oplyser, at de er blevet truet inden for den seneste
arbejdsmåned før undersøgelsen, heraf har mange ligefrem oplevet flere trusler.

En anden har oplevet at få smadret sin bil på parkeringspladsen foran arbejdet og formoder, at det er banderelateret.

”Vi bliver dagligt truet. Jeg vil tro, at jeg selv bliver truet
3-4 gange på et år,” sådan skriver en kollega i undersøgelsens
kommentarfelt.
Og selv om betjentene er opmærksomme på, at truslerne
ikke nødvendigvis er rettet mod dem personligt, kan de
mærkes alligevel.
”Ofte er det vores uniform, som de er gale på, men vi er
også mennesker og holder ikke til hvad som helst,” skriver
en kollega.
Truslerne retter sig både mod den enkelte betjent, mod
kollegaer og betjentenes familie, fremgår det.

DEBRIEFING OG DEFUSION
Medlemmerne er også blevet spurgt til Kriminalforsorgens
debriefing- og defusionsordning. Det er den ordning, som
skal stå klar, når uheldet er ude. Her bliver episoden talt
igennem. Målet er at samle op, og forebygge at personalet
får psykiske mén.
Et stort flertal – 76 procent – er enig i, at denne ordning
anvendes i det nødvendige omfang.
Det skinner igennem i kommentarerne, hvor flere peger på,
at ordningen vægtes i højere grad i forhold til tidligere.
”Vi har her i huset ikke været særlig gode til at bruge denne
ordning, men jeg synes helt bestemt, at vi er blevet meget
bedre til at bruge den. Og det er rigtig rart for alle,” skriver
en kollega.

De truende gloser lyder for eksempel:
”Jeg ved, hvor din familie bor.”
”Jeg finder nogen, der venter på dig, når du har fri.”

HAR DU INDEN FOR DEN SENESTE ARBEJDSMÅNED VÆRET UDSAT FOR TRUSLER OM
VOLD PÅ DIT TJENESTESTED?

”Vent til jeg ser dig i byen.”
PROBLEMET ER STIGENDE
En del tyder på, at problemet er stigende. 80 procent
svarer i undersøgelsen, at de oplever flere trusler.
En årsag kan være, at de indsatte er mere belastede i forhold til tidligere. En kollega skriver: ”Jeg synes, tendensen
er stigende. Vores klientel er blevet markant dårligere.
Vi har mange psykisk syge, der ikke burde være her og
stofmisbrugere, som får psykoser efter indtagelse.”
En anden årsag kan være, at der mangler konsekvens i
forhold til overfaldsmændene.

Kilde: Fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse.

”Der er ikke rigtig nogen konsekvenser for de indsatte, der
truer personalet. Man tager sjældent truslerne seriøst i
retssystemet og dermed legaliserer man indirekte trusler
mod tjenestemænd,” skriver en kollega.

En anden skriver: ”Jeg synes, det er ekstremt vigtigt at få
defusing efter en episode. Hvis ikke for din egen skyld, så
for dine kollegaers skyld. Vi er nødt til at tømme rygsækken
ind imellem, ellers brænder vi sammen før tid.”
En tredje roser ordningen i Horserød: ”Vi har en super
ordning her i Horserød. Ledelsen er meget obs på både
defusing og debriefing.”
Alle er dog ikke enige. 24 procent mener, at ordningen ikke
bruges i tilstrækkelig omfang.
”Det bliver kun brugt, når det er højst nødvendigt. Det
koster jo penge at samle folk,” skriver en kollega.
En anden skriver: ”Jeg har deltaget i 50 magtanvendelser
her i arresten i løbet af de sidste otte år, og kun to gange
har der været debriefing eller defusion.”
Mens en tredje efterlyser mere uddannelse: ”Det er stærkt
utilfredsstillende, at man har nedprioriteret uddannelse i
at defuse og debriefe.”
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S Y G E F R AV Æ R

SYGEFRAVÆRET
SLÅR REKORD

fængselsbetjente stiger desværre igen. Vi har en fælles
interesse i at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for vores
medarbejdere i Kriminalforsorgen,” siger hun.

Fængselsbetjentenes sygefravær er øget med tre
dage siden sidste år.

HR-chefen understreger, at det især er langtidssygefraværet,
som stiger. Det vil sige sygeperioder af mere end 30 dages
varighed, mens det almindelige sygefravær er relativt stabilt.

Af Søren Gregersen

”Vi kan se, at omkring 43 procent af det samlede sygefravær
i Kriminalforsorgen kommer fra cirka 160 medarbejdere
med et sygefravær på over 100 dage.”

Noget kunne tyde på, at der er et grundlæggende problem
med arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen.

Hun peger på, at Kriminalforsorgens reorganisering har
ændret på opgave- og ansvarsfordelingen i forhold til
håndteringen af sygefravær.

For tredje år i træk stiger sygefraværet blandt opsynspersonalet. I de første otte måneder af 2016 ligger sygefraværet på 23 dage i gennemsnit per medarbejder. Det er tre
dage mere end for et år siden. Sygefraværet er dermed mere
end dobbelt så højt som hos statens øvrige medarbejdere,
som i gennemsnit er syge 9 dage om året.
Fængselsforbundets formand Kim Østerbye er ikke overrasket over udviklingen: ”Der er mange ting, som bevæger
sig i den forkerte retning i øjeblikket. Vi oplever mere og
mere vold. Vi mangler betjente. Vi bliver pålagt nye opgaver,
og vi kæmper fortsat med en reorganisering med et tvivlsomt output. I den situation er det så sikkert som amen i
kirken, at sygefraværet stiger.”
Han opfordrer til handling fra politisk side: ”Beslutningstagerne bliver nødt til at tage ansvar. Det er ikke nok med
flotte ord. De skal sikre langt bedre sammenhæng mellem
ressourcer og opgaver. At der er tilstrækkeligt med personale på vagt. At personalet har de rette kvalifikationer til at
løse opgaverne. Og at opgaverne giver mening i forhold til
hovedopgaven med at få folk på ret køl igen.”
Kriminalforsorgens HR-chef Marianne Fæster Nielsen
ærgrer sig også over udviklingen: ”Sygefraværet blandt

Sygefraværet
blandt landets
fængselsbetjente
er steget fra 18
dage til 23 dage i
gennemsnit siden
2013.
Note: Sygefravær for
opsynspersonalet.
Tallet for 2016 er
opgjort til og med
august og fremskrevet for hele året ved
at vægte i forhold
til samme periode i
2015. Kilde: Kriminalforsorgen.

”Derfor har vi i løbet af 2016 igen sat fokus på de mere
elementære dele af Kriminalforsorgens sygefraværshåndtering og indsatsområder, sådan at enhedschefer og enhedsledere ved, hvordan de skal arbejde med sygefravær og
forebyggelse i forhold til egne enheder og i forhold til
enkeltpersoner. Det fortsætter vi med i 2017,” siger
Marianne Fæster Nielsen.
Hun oplyser desuden, at der træder en ny sundhedsordning
i kraft til januar. Sygefraværshåndbogen og fastholdelsesguiden bliver opdateret. Den lokale sagsbehandling og
sygefraværshåndtering styrkes, og Kriminalforsorgen er
ved at se nærmere på, hvordan institutionerne lettere kan
sikre en forebyggende indsats overfor medarbejdere med
mange korte sygefraværsperioder.
Samtidig har indsatsen for at nedbringe volden også
betydning for sygefraværet: ”Vi vil være meget bedre til at
følge op i forhold til de fængselsbetjente, som har været
udsat for voldsomme overgreb. Vi kan se, at det kan føre til
langtidsfravær, og at det også kan føre til afskedigelse. Vi
må kunne gøre det bedre. Det er en central udfordring, både
for Kriminalforsorgen samlet og for vores lokale ledelser,”
siger Marianne Fæster Nielsen.

OPSYNSPERSONALE: SYGEDAGE I GENNEMSNIT PER ÅR
24
22
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Det gennemsnitlige korttidssygefravær er fordoblet
fra 4 til 8 dage siden sidste år. Lægger man det
lange sygefravær oveni, er medarbejderne nu i
gennemsnit syge 29 dage om året i det østjyske
fængsel.
Ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Lars
Mogensen er fængslet både mærket af, at klientellet har ændret sig og af Kriminalforsorgens
reorganisering.

Det gør heller ikke situationen bedre, at Møgelkær
Fængsel har været præget af personalemangel:
”Når folk har meget overarbejde, bliver de nemmere
syge.”
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Møgelkær er det fængsel, hvor sygefraværet er øget
mest i år.

”De indsatte er blevet hårdere i de åbne fængsler,
fordi de gode fanger nu afsoner med fodlænke. Det
forringer arbejdsmiljøet. Samtidig er folk kørt træt
i reorganiseringen. Vi får hele tiden nye opgaver, og
der stilles større krav til dokumentation. Vi bruger
flere årsværk alene på at visitere cellerne,” siger
han.

14

6

DOBBELT SÅ MANGE SYGEDAGE
I MØGELKÆR FÆNGSEL

2014

2015

2016

Nu har fængslet fået tilført ekstra personale, og
man har oprettet en disponibel post til at dække
vagter ved sygdom: ”Vi håber, det ændrer situationen,” siger Lars Mogensen.

KORT
KORTNYT
NYT

NYE FERIEBOLIGER TIL
FÆNGSELSFORBUNDETS
MEDLEMMER?
Skal Fængselsforbundets nuværende feriehuse på Lolland og i
Vestjylland suppleres med andre
– og i givet fald hvor? Det spørger
forbundet medlemmerne om i en
ny spørgeskemaundersøgelse.

ELLAS SVESKEGRØD REDDEDE
HOBRO ARREST
89-årige Ella Larsen fra Hobro hører til
de mennesker, der spiser sveskegrød
med fløde. Den vane betød, at hun
var med til at forhindre, hvad politiet
formoder var et forsøg på at smugle
to telefoner ind i Hobro Arrest. Da Ella
Larsen i slutningen af oktober åbnede
sin pakke med sveskegrød, tænkte hun,
at telefonerne i pakken var en præmie i
anledning af den kommende julesæson.
Men nej, der var tale om en udspekuleret
kriminel plan som omfattede: To Alcateltelefoner, en Dagrofa købmand i Hobro
og en karton sveskegrød af mærket ’First
Price’.Angiveligt var tanken, at sveskegrøden skulle være havnet i arresthuset,
men Ella Larsens fordøjelsesproblemer
kom på tværs.

MÄCHTIG GEWALTIG EGON!
I oktober markerede de østtyske Olsen Bande-fanklubber 40 års
jubilæet for klassikeren Olsen Banden ser rødt. Halvtreds tyske
entusiaster besøgte i den anledning Vridsløselille Fængsel,
oplyser Fængselshistorisk Selskab.

KALUNDBORG ARREST BACK IN BUSINESS
Kalundborg Arrest åbner igen i december efter en større renovering.
Genåbningen hænger sammen med, at der skal bygges om i arresthusene i Nakskov og Køge.

DEN GÅR IKKE REMA
En byggehøjde på to en halv etage op
ad muren til Arresthuset i Nakskov, vil
udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor har
Kriminalforsorgen nedlagt veto mod en
ny Rema 1000 ved siden af arresthuset.
Nu bliver supermarkedet kun på en
etage.

856
Så mange gange blev en video
fra Fyns Politi delt fra Fængselsforbundets Facebookside. Videoen
viser fire personer stjæle nøglerne
til en Opel Astra. Bilen blev
efterfølgende brugt til at køre
gerningsmændene væk fra
skyderiet ved Nyborg
Fængsel i juli.
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STRAF VED UDEBLIVELSE
Nu har justitsminister Søren Pind stillet forslag om at indføre
straf for at udeblive fra afsoning. Det sker blandt andet efter, at
fagbladet flere gange har taget problemstillingen op omkring
dømte, som ikke møder op.

METTE FREDERIKSEN
BESØGTE NYBORG FÆNGSEL
SLØJE TIDER

VI HAR FÅET ØKO-BRONZE
Kriminalforsorgens køkkener har
opnået det økologiske mærke i
bronze. Det betyder, at 30-60
procent af maden er økologisk.

Kriminaliteten bliver ved med at falde. I 2015
blev 14 procent af danskerne udsat for tyveri,
vold eller hærværk. Til sammenligning angav
25 procent det samme i 1987.

Socialdemokratiets formand Mette
Frederiksen besøgte i oktober Nyborg Fængsel for at sætte fokus på
offentlige ansattes udfordringer med
bureaukrati og kontrol i hverdagen.
Det var sikkert muligt at få syn for
sagen.
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SAGSBEHANDLING

NY UNDE R S Ø G E L S E :

SAGSBEHANDLING
STJÆLER FÆNGSELSBETJENTENES TID
Meget af fængselsbetjentes tid går med sagsbehandling væk fra de indsatte – i gennemsnit
to timer per vagt. Samtidig efterspørges bedre
uddannelse og mere tid til opgaven, viser en ny
undersøgelse fra Fængselsforbundet.
Af Kristian Westfall

”Du vil få en del sagsbehandling og administrative opgaver,”
står der i en af Kriminalforsorgens rekrutteringspjecer.
Det kan der være noget om. Der går nemlig omkring to
timer på en fængselsbetjents vagt til sagsbehandling,
hvilket svarer til, at mere end en fjerdedel af tiden i
uniformen foregår med øjnene rettet mod computerens
klientsystem.
Det viser Fængselsforbundets undersøgelse af sagsbehandlingsopgaven i Kriminalforsorgen. Her har 648 fængselsbetjente og værkmestre vurderet forskellige aspekter af
sagsbehandlingen herunder deres tidsforbrug.
I undersøgelsen er de specifikt blevet bedt om at vurdere
den tid, de bruger på administrativ sagsbehandling.Det vil
sige den tid, de bruger på sagsbehandling som for eksempel
registrering i klientsystemet og udfyldning af blanketter
i forbindelse med indsattes udgang. Tidsforbrug til andre
administrative opgaver på kontoret indgår altså ikke.
40 procent svarer, at de bruger mellem en og tre timer på
hver vagt på administrative sagsbehandlingsopgaver. 23
procent svarer, at de bruger mere end tre timer dagligt,
mens 37 procent bruger mindre end en time.
I gennemsnit bruger de 114 minutter på hver eneste vagt
på sagsbehandling. Altså knap to timer.

HVOR LANG TID BRUGER DU PÅ ADMINISTRATIV
SAGSBEHANDLING PÅ EN TYPISK VAGT?

OPLÆRINGEN ER MANGELFULD
Medlemmerne er også blevet spurgt til, hvilken oplæring
de har fået i at udføre sagsbehandlingen. Svarene viser, at
kvalifikationerne er erhvervet meget forskelligt.

50
40
30
Sagsbehandlingsopgaven fylder
meget i hverdagen i
fængslerne.

20
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Kilde: Fængselsforbundets
undersøgelse af sagsbehandling 2016.

0
MINDRE END EN TIME

MELLEM 1-3 TIMER

MERE END 3 TIMER

Næsten halvdelen af fængselsbetjentene – 46 procent –
svarer, at de har fået sidemandsoplæring, hvilket vil sige,
at de mere erfarne fængselsbetjente deler deres viden om
sagsbehandlingen med nye, i det omfang de efterspørger
den.
Men en stor del karakteriserede sig som mere eller mindre
selvlærte. 26 procent svarede, at de ikke har modtaget
nogen form for oplæring i sagsbehandling på deres tjenestested eller har modtaget kurser i opgaven.

En anden skriver: ”Meget, meget lidt oplæring, og der er slet
ikke blevet fulgt op på den. Plejer bare at få en mail om nye
ting, og så er det bare i gang – bruge tid på at lære det og
igen mindre tid til de indsatte.”
Der er dog 27 procent, der svarer, at de har fået andet
undervisning i sagsbehandling end sidemandsoplæringen.
Ifølge kommentarerne dækker en del af det tal blandt andet
over endagskurser i klientsystemet.
MANGE FØLER SIG UKVALIFICERET
Mange fængselsbetjente føler heller ikke, at de er kvalificeret
til at løfte opgaven.
43 procent svarer, at de i ringe grad eller i meget ringe grad
føler sig fagligt rustet til at løse deres administrative sagsbehandlingsopgaver tilfredsstillende.
En skriver: ”Har fået oplæring på tidligere tjenestested, men
der sker meget i vores klientsystem, som vi selv må finde ud
af – uden oplæring.”
En anden har været med, siden sagsbehandlingsopgaverne
blev en del af fængselsbetjentfaget:
”Har været med fra starten som enhedsfunktionær, og har
været på kursus i sagsbehandling. Deltaget løbende i diverse
omkring sagsbehandling. Jeg prøver løbende at følge med,
men det er dog blevet vanskeligere. Det føles, som om der
hele tiden bliver lavet om på procedurerne.”
Flertallet mener dog, at de lever op til de faglige krav: 57
procent svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad føler sig
kvalificeret til sagsbehandlingen.
TIDEN ER KNAP
På trods af eller måske på grund af, at sagsbehandlingen
er en tidsrøver for fængselsbetjentene, oplever de fleste
betjente, at der mangler tid til at udføre sagsbehandlingen.
Mere end seks ud af ti svarer nemlig, at de i ringe grad eller
i meget ringe grad har den nødvendige tid til at løse deres
sagsbehandlingsopgaver.
Læs hele rapporten på fængselsforbundets hjemmeside.

En skriver: ”Personalet i min årgang har som sådan ikke fået
egentlig oplæring, kursus med videre, og er egentlig autodidakt ud i sagsbehandlingen.”
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SAGSBEHANDLING

Sagsbehandlingsopgaven
fylder mere i hverdagen for
fængselsbetjent Michael
Neergaard i forhold til
tidligere.

CASE

”

JEG BRUGER VEL
FIRE-FEM TIMER PÅ
SAGSBEHANDLING PÅ
EN ALMINDELIG VAGT
Der er dømt skærmtid på en stor del af fængselsbetjent Michael Neergaards vagt i Horserød. Selvom
han er glad for opgaverne, ærgrer det ham, at den
megen sagsbehandling fjerner tid fra kontakt med
de indsatte.
Af Kristian Westfall

En af de fængselsbetjente, der bruger en stor del af sin arbejdstid på at udfylde handleplaner og løsladelsesblanketter er
Michael Neergaard, som arbejder på Horserød Fængsel.
Med et forsigtigt skøn vurderer han, at mere end halvdelen af
en vagt går bag skrivebordet.
”Jeg bruger vel fire-fem timer på sagsbehandling på en almindelig vagt.”
Han tilhører derfor de 23 procent af fængselsbetjentene, der
– ifølge Fængselsforbundets nye undersøgelse af sagsbehandling – bruger mere end tre timer på sagsbehandlingsopgaver
på en gennemsnitlig vagt.
En del af årsagen til det høje tidsforbrug er, at han er tilknyttet et
løsladelsesteam, hvor seks betjente tager sig af alle løsladelsessager i fængslet.
Men som undersøgelsen viser også, er tiden til opgaverne
knap, og det kan skabe problemer med kollegaerne.
”Jeg vidste, at der ikke ville følge flere timer med, da jeg tog
opgaven i løsladelsesteamet, så jeg disponerer hårdt over
min arbejdstid. Det har givet nogle konfrontationer med
kollegaerne, at jeg har været nødt til at sætte mig fast ved
computeren på en vagt, for at kunne nå nogle sagsbehandlingsopgaver,” siger Michael Neergaard.
DEN OPSØGENDE KONTAKT GÅR FLØJTEN
Selvom han grundlæggende er glad for at bruge tid på sagsbehandling, har det den naturlige konsekvens, at forbindelsen
til de indsatte fylder mindre i hverdagen.
”Det har været lidt svært for mig at erkende, at jeg med den
megen sagsbehandling har måttet give køb på en stor del af
kontakten med de indsatte,” siger han og fortsætter: ”Tidligere
henvendte jeg mig selv til indsatte for at høre, om alt var vel –
nu er jeg meget mindre opsøgende.”
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Ifølge ham giver det en naturlig risiko for, at indsatte der
passer sig selv bliver tabt.
”Det er en mulighed, og det er ærgerligt,” siger han og understreger, at han stadig er kontaktperson for nogle indsatte.
SIDEMANDSOPLÆRING LOD MEGET TILBAGE AT ØNSKE
Næsten hver anden fængselsbetjent har sin viden om sagsbehandling fra sidemandsoplæring. En fjerdedel har slet ikke
modtaget oplæring eller undervisning, og er derfor i mere eller
mindre grad selvlærte i den opgave, viser sagsbehandlingsundersøgelsen.
Michael Neergaards første møde med sagsbehandling var også
præget af stor uvidenhed, og det var først sent i sin læretid, at
han fik brugbar oplæring i klintsystemets kringelkroge.
”I det lukkede fængsel, hvor jeg fik sidemandsoplæring, var
oplæringen ikke så god, og det var svært at stå på egne ben
og lige pludselig skulle løse opgaver i klientsystemet. Så var
jeg her i Horserød på et tidspunkt i min prøvetid, og oplevede
at lære sagsbehandlingen på en helt anden måde. Og det var
faktisk en af grundene til, at jeg søgte herop,” siger han.
I spørgeskemaundersøgelsen svarer 43 procent, at de enten i
ringe grad eller i meget ringe grad føler sig kvalificeret til sagsbehandlingsopgaven. Den gruppe tilhører Michael Neergaard
ikke, men han er meget bevidst om, at ansvaret er lagt over til
betjentgruppen at lære fra sig.
”Det tager tid at lære, og det er vigtigt, at de nye betjente har
den tid. Min viden på området er jo opnået ved selv at løse
opgaverne og spørge mere erfarne betjente og socialrådgivere.
Jeg synes generelt, at vi er gode til at lære fra os heroppe. Jeg
tror og håber virkelig, det giver mening for mange af vores
prøvebetjente,” siger Michael Neergaard.

VÆRKMESTRE

JYDERUP FIK BESØG
AF FORBUNDETS
VÆRKMESTERREJSEHOLD
Fængselsforbundet har nedsat et rejsehold, der
skal samle erfaringer fra værkmestrenes hverdag.
Tiltaget kommer i forlængelse af forårets værkmesterundersøgelse. Fagbladet var med på besøg i Jyderup.
Af Kristian Westfall

Der er få meter fra gitterporten til det første værksted i
Jyderup Fængsel, og herefter ligger værkstederne som perler
på en snor.
Oktoberbesøget i fængslet er et af flere hos værkmestrene i
Kriminalforsorgen. Årsagen til at forbundets rejsehold render de kansasklædte medlemmer på dørene, er forbundets
værkmesterundersøgelse, som viser, at værkmestrene er
pressede på tid og ressourcer.
Rejseholdet består af forbundssekretær Allan Kjær, tillidsrepræsentant Ronnie Gram fra Nørre Snede Fængsel og tillidsrepræsentant Lars Mogensen fra Møgelkær Fængsel.
De møder smeden Bjarne Christiansen, som er alene på
værkstedet i dag, da kollegaen har ferie. Han fortæller, at
det er normalen, at der ikke sættes andre på vagt i den situation. Generelt er han dog glad for jobbet, og ikke mindst de
relationer som værkmestrene opnår via jobbet.
”Vi er mere ligeværdige her på værkstedet, og de indsatte
har en god – og ofte bedre – kontakt til os værkmestre,”

OPFØLGNING PÅ VÆRKMESTERUNDERSØGELSEN
Fængselsforbundet har nedsat et rejsehold, der
skal se på værkmestrenes arbejdsforhold. Det
sker som opfølgning på forbundets spørgeskemaundersøgelse fra foråret, som viste, at værkmestrene er presset på opgaver og ressourcer.
Rejseholdet har i efteråret besøgt Enner Mark
Fængsel, Søbysøgård Fængsel, Vestre Fængsel,
Nyborg Fængsel og Jyderup Fængsel. Rundturen
slutter med et møde med vicedirektør i Direktoratet
for Kriminalforsorgen Annette Esdorf.
Læs Værkmesterundersøgelsen på Fængselsforbundets
hjemmeside.

14

FÆNGSELSFUNKTIONÆREN NR. 6 / DECEMBER 2016

siger Bjarne Christiansen, der har været ansat på Jyderup i
en årrække.
Derfor bekymrer det ham også, at værkmestrene ikke prioriteres højere, end de gør. Specielt når klientellet, ifølge ham,
bliver dårligere og dårligere for hvert år.
”De indsatte er dårligere end tidligere, og vi har også mange
med korttidsdomme. De dårligt fungerende indsatte kræver
simpelthen mere tid og vejledning,” siger han.
VÆRKMESTERSTILLINGER STÅR UBESATTE HEN
Hvis ikke køkkenet var lukket og rengjort for i dag, var vi
gået direkte fra svejserøg til stegeos for at møde ledende
køkkenværkmester Henrik Drejer. Ligesom Bjarne Christiansen
har han en lang historie med Jyderup Fængsel.
Han oplever selv en af værkmesterundersøgelsens konklusioner, nemlig at antallet af værkmestre daler, fordi ledige
stillinger får lov at stå åbne.
”Vi oplever ingen genbesættelse af værkmesterstillinger, når
for eksempel folk har orlov eller går fra af andre grunde.
Sådan har det aldrig været tidligere,” siger Henrik Drejer.
På ti år er der forsvundet næsten 100 værkmesterstillinger
i Kriminalforsorgen. Hvor der i 2006 var 447 værkmestre, er
der i dag kun 356 tilbage.
”I øjeblikket er vi tre uddannede værkmestre ud af fem i
køkkenet, og det sætter nogle begrænsninger for eksempel
i forhold til konflikthåndtering,” siger han, mens vi får en
rundtur i det køkken, som leverer mad til blandt andre
arresthuse på Sjælland og Lolland-Falster.
Henrik Drejer er ikke i tvivl om i hvert fald en af faktorerne
er den nye organisering, der gør, at der ikke ansættes
uddannede værkmestre: ”Efter reorganiseringen og de nye
områdekontorer er det blevet ti gange mere besværligt og
langsommeligt.”
Han henviser til, at det er nemmere at ansætte og afskedige
folk, der ikke er tjenestemænd, og at værkmestre derfor
vælges fra af økonomiske hensyn:” Men problemet er jo
også, at vi altid får det til at køre alligevel,” siger han og slår
ud med armene.
BEDRE EFTERUDDANNELSE ØNSKES
I forårets undersøgelse tilkendegav mange værkmestre,
at de mangler videreuddannelse, som de ellers blev lovet i
seneste flerårsaftale.
Det kan Henrik Drejer nikke genkendende til. Han har slået
sine folder på matriklen siden 1988, og er positiv over for
ambitionen fra flerårsaftalen. Ikke desto mindre oplever
han ikke, at de lovende ord følges op af handling.
På fængslets andre værksteder møder rejseholdet også
beskeden om, at bedre uddannelse og bedre bemanding er
tvingende nødvendigt for værkmestrenes funktion.
Med de budskaber i bagagen tager rejseholdet efter et par
timer videre – næste stop er vicedirektør i Direktoratet for
Kriminalforsorgen Annette Esdorf.

FÆNGSELSSTRAF VIRKER

FÆNGSELSSTRAF
VIRKER BEDRE
END MILDERE
STRAFFE
Fængselsdømte forbrydere klarer sig
bedre på den anden side af muren
end dømte med mildere straffe. Det
konkluderer et omfattende norsk studie,
der anser jobtræning som nøglen. Dansk
forsker kalder studiet et wake up call til
den danske fængselsdebat.
Af Frederik Buhl Kristensen og Johan Moe Fejerskov

N

år fængselsdebatten fra tid til anden blusser op,
lyder det ofte, at fængsler er med til at holde de
indsatte fast i det kriminelle miljø, og at alternative
strafformer derfor virker bedre.
Men nu konkluderer en omfattende norsk undersøgelse det
modsatte: Fængselsstraf reducerer risikoen for tilbagefald
og øger chancerne for at få et job.
Halvandet år efter en indsat forlader fængslet, er risikoen
for at personen har en ny plet på straffeattesten 25 procent
mindre, end hvis personen havde fået en anden straf for
den samme forbrydelse. Efter fem år er billedet det samme.
Professor i økonomi ved Bergen Universitet Katrine Løken
siger: ”Det fortæller, at vi i de nordiske lande har et fængselssystem, som faktisk fungerer og kan få en del fanger ud af
kriminelle netværk og tilbage til det normale samfund.”

”Debatten om fængselsstraf har været hårdt skåret lige
siden 70’erne, men indespærring er ikke en enten-ellerstørrelse. Det er derimod et værktøj, som man kan bruge
med enten god eller dårlig effekt på visse mennesker i
bestemte situationer,” siger han.
HJÆLPER MERE UNDERVISNING?
Herhjemme har der de seneste år været øget politisk
fokus på uddannelse i fængslerne, efter Kriminalforsorgen
i 2012 erkendte, at uddannelsesmulighederne bag murene
ikke var gode nok. I 2012 afsatte Folketinget satspuljemidler til området, og i den nuværende flerårsaftale for
Kriminalforsorgen, blev der afsat betydelige millionbeløb.
”Det betyder, at uddannelsesmulighederne i de danske
fængsler i dag er langt bedre,” siger chefkonsulent i
Kriminalforsorgen Morten Bruun Petersen.

Hun er en af de fire forskere bag undersøgelsen, der over en
periode på fem år har undersøgt 22.000 dømte i Norge.

”Vi gennemfører langt flere undervisningstimer for langt
flere klienter i dag, end vi gjorde for nogle år siden. Det
har en positiv indvirkning.”

GAVNER PRIMÆRT ARBEJDSLØSE
Forskerne forventede før undersøgelsen, at især fængselsvæsenets store fokus på rehabilitering har en gavnlig effekt
på de indsatte. Og det blev bekræftet.

Ikke mindst indførelsen af screeningprogrammet LS/RNR,
som giver mulighed for at målrette indsatsen til den
enkeltes behov, har Kriminalforsorgen en forventning
om, vil mindske risikoen for tilbagefald.

”Specielt de fanger, som får et arbejdsmarkedsprogram i
fængslet, begår mindre kriminalitet og har større chance for
at få et job efter afsoning,” siger Katrine Løken.

“Men jeg tror stadig, vi har et stykke vej at gå, og i fremtiden
skal vi måske udbyde en smallere vifte af uddannelsestilbud, men af en højere kvalitet,” siger Morten Bruun
Petersen.

Samtidig er det primært personer, der ikke var i job inden
fængselsstraffen, som får gavn af at komme i fængsel,
konkluderer undersøgelsen. Fem år efter afsoningen er
deres risiko for at have begået ny kriminalitet mere end
halveret sammenlignet med, hvis de havde fået en anden
straf end fængsel. Det betyder, at de i gennemsnit har
begået ikke mindre end 22 færre kriminelle handlinger fem
år efter afsoning sammenlignet med personer straffet på
anden vis for den samme forbrydelse.
Lars Højsgaard Andersen forsker i kriminalitet og konsekvenserne af straf ved Rockwool Fonden. Han anerkender
konklusionerne i den omfattende norske undersøgelse.
”Dette studie kan lære os, at vi ikke nødvendigvis skal se
ondt på fængsling som straf. Fængsel kan være en mulighed
for at gribe fat i nogle mennesker, som er røget ud over
kanten, og få dem rettet ind igen,” siger han.
Man kan dog ikke overføre de norske resultater direkte til
Danmark, siger Lars Højsgaard Andersen, da det norske
fængselsvæsen har flere ressourcer og er struktureret en
smule anderledes end det danske. Der er ifølge forskeren en
anden ”smidighed i det norske system, som kan gøre overgangen for kriminelle nemmere.”
Men det norske studie er alligevel et wake up call til den
danske debat om fængselsstraf. Siden 1970’erne har en
forbryder været en forbryder til evig tid og fængselsstraf
noget, som man enten var ivrig tilhænger eller arg modstander af, siger Lars Højsgaard Andersen.

Han ser positivt på resultaterne fra det norske studie,
men understreger også, at det norske og danske fængselsvæsen og samfund ikke kan sammenlignes. Det skyldes
ikke mindst den bedre norske økonomi, der gør det lettere
at komme ind på arbejdsmarkedet, samt at indsatte i
norske fængsler typisk er mindre kriminelle og socialt belastede sammenlignet med resten af Norden. Da undersøgelsen blev gennemført, var der for eksempel ikke indført
fodlænke i Norge, hvilket betød, at der faldt fængselsdomme for mildere forbrydelser end herhjemme.
Hvad der måske spiller en endnu større rolle i forskellen
mellem Norge og Danmark er, at uddannelsesudbuddet i
fængslerne er langt højere i Norge, der har omkring dobbelt
så mange lærere tilknyttet fængslerne.
Morten Bruun Petersen, anerkender du, at bedre uddannelse
og arbejdsmarkedsprogrammer i stil med de norske fængsler
sandsynligvis vil mindske tilbagefaldet herhjemme?
“Man kan i hvert fald ikke udelukke det. Uddannelsesniveau har en betydning for kriminalitet i det hele taget,
så på den baggrund kan man sige, at jo bedre uddannelse, man får i fængslerne, jo større bliver chancerne også
for at mindske tilbagefaldet. Men uddannelse er kun ét
parameter i et større billede, hvor ting som for eksempel
myndighedssamarbejde og boligsituation også spiller ind.
Så man kan ikke sige i sig selv, at hvis vi får mere uddannelse, så nedbringer det recidivet.”
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CASE

THOMAS HAR SKIFTET
INDBRUD UD MED
STILLADSARBEJDE
Efter godt 80 indbrud er det slut for 23-årige
Thomas. Han vil ikke tilbage bag tremmer, og
måske har han ved hjælp af et stilladskursus
denne gang fundet den sikre vej ud.
Af Frederik Buhl Kristensen og Johan Moe Fejerskov

De cirkulerede om de biler, de var kommet for at ”hente”.
Sådan som Thomas og hans venner havde gjort det så
mange gange før. Men denne gang nåede de ikke langt med
deres plan, inden en politibil drejede om hjørnet.
”Så løb jeg,” fortæller Thomas, der dog hurtigt blev fanget.
”Jeg begyndte at dirre, men det er der, man skal holde et
pokerfjæs, for de kan lugte det med det samme, hvis du
står og lyver dem op i hovedet,” siger han.
Thomas blev smidt i detentionen og siden dømt for
organiseret biltyveri.
”Det var sidste gang,” siger han stålfast, mens han trasker
af sted i friheden i et af de villakvarterer i København, som
han før ville have betragtet som en potentiel indtægtskilde.
Thomas er kun 23 år, men har allerede været fængslet i
sammenlagt tre år af sit liv. Efter hver løsladelse har han
begået nye indbrud i private hjem eller firmaer, som har
ført til, at han er røget ind bag tremmer igen.
Men denne gang er anderledes.
Selvom der endnu er fire dage til, at Thomas’ ophold på en
af Kriminalforsorgens udslusningspensioner er overstået,
arbejder han i dag som stilladsarbejder. Og netop arbejdet
kan være den forskel, som sikrer, at Thomas ikke falder
tilbage i kriminalitet. En omfattende norsk undersøgelse
konkluderer nemlig, at jobtræning i fængsler mindsker
risikoen betydeligt for tilbagefald til kriminalitet.
50 VILLAER OG 30 VIRKSOMHEDER
Thomas vil begynde forfra. Derfor ønsker han heller ikke
sit rigtige navn i bladet. Og måske er det faste job lige
netop den chance, der kan hjælpe ham til at vride sig løs
af de snore, der hele tiden synes at trække ham tilbage til
fængslet.

”Jeg havde ikke kunnet få et almindeligt job med den
straffeattest, jeg har. Det får jeg aldrig,” siger Thomas.
Derfor var han også denne gang fortsat i kriminalitet,
hvis ikke han havde haft et job på hånden, siger han.
”Det ved jeg. Så er der jo ikke nogen penge at leve af. Så
bliver du nødt til at lave noget.”
Thomas var i slutningen af sine teenageår, da han begyndte
at begå indbrud. I weekenden gik han til technofester, og
efterhånden begyndte han at mangle penge til stoffer. Samtidig gav indbruddene et ”kick” i de ellers trivielle hverdage.
I starten var det ”småting”, som Thomas beskriver det, men
med tiden begik han flere og flere indbrud. Han gætter selv
på, at han har brudt ind i over 50 villahuse og omkring 30
virksomheder. Så mange steder, at han end ikke husker sit
første hus.
”Dem er der for mange af på samvittigheden,” siger han.
SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF HEGNET
Det er Lisbeth Olsen, seniorkonsulent i organisationen
High:five, der har stået for at skaffe Thomas jobbet som
stilladsarbejder. I et offentligt-privat samarbejde mellem
High:five, Kriminalforsorgen, Erhvervsskolen Nordsjælland
og det stilladsfirma, som Thomas i dag er ansat i, tilbydes
indsatte i fængslerne Horserød og Jyderup stilladskurser.
Et samarbejde, der er blevet muligt, efter Folketinget i 2013
åbnede for, at indsatte kan tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser – de såkaldte AMU-kurser.
”Thomas er et godt eksempel på, at samarbejdet virker.
Jeg tror, han har fundet noget at sætte i stedet for kriminaliteten,” siger Lisbeth Olsen.
For netop samarbejdet mellem fængslet og det omgivende
samfund gør den helt store forskel, mener hun.
”Fængslerne er gode til strafudmåling, men det er ikke
deres arbejde at række ud over hegnet. Det er vores arbejde.
Det er samarbejdet på tværs af hegnet, som gør, at Thomas
får en unik chance.”
Et egern løber over vejen i det villakvarter, hvor Thomas
kommer gående med hænderne i lommerne. Om fire dage
er han en fri mand. Men han har ikke tænkt sig at fejre sin
løsladelse.
”Jeg tager det stille og roligt. Jeg skal ikke gå i byen eller noget.
Så ender det galt som sædvanlig, så kan jeg ikke styre mig”.
Han trækker vejret.
“Jeg holder min sti ren”.
Thomas’ rigtige navn er redaktionen bekendt.
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Efter tre år i fængsel arbejder
Thomas nu som stilladsarbejder.

Jeg holder
min sti ren”

STRIK

AMERIKANSKE
FANGER
STRIKKER SIG
UD I FRIHEDEN
Lynn Zwerling har lært 400 hårdkogte forbrydere
at strikke i et fængsel i USA.
Af Søren Gregersen

”Hvem vil gerne strikke?”
Sådan lød spørgsmålet fra den 61-årige Lynn Zwerling i
2009, da hun rejste sig op foran 600 mandlige fanger i et
fængsel i den amerikanske østkyststat Maryland.
De kiggede på hende, som var hun tosset.
Zwerling havde kastet sig ud i lidt af et projekt. Der var
gået fem år, før hun overhovedet fik lov til at komme ind
i fængslet i Jessup. Og da hun endelig fik mulighed for at
spørge de indsatte, blev hun altså mødt af en larmende
tavshed.
Fængselsbetjentene var også skeptiske for hendes idé. De
formodede ikke, at mænd ville være interesserede i en
traditionel kvindelig hobby, og de var bekymrede for at
udlevere strikkepinde til voldelige forbrydere.
Det stoppede dog ikke den pensionerede bilsælger. Det
lykkedes for hende at overtale et par af de indsatte til at
komme i gang. Hun understregede over for dem, at strikkekunsten blev opfundet af mænd og gav dem en fem minutters
introduktion.
”Pludselig” fortæller hun ”fandt de zen.”
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De blev ikke bare interesseret i ideen. De brændte for den,
og troppede herefter op hver torsdag fra klokken fem til syv
for at strikke. Gruppen voksede støt og roligt i takt med af
bunken af nystrikkede huer, tørklæder og tøjbamser voksede.

”Folk forstår ikke, at man i et fængsel er fuldstændig isoleret
fra den normale verden. Du får hele tiden at vide, hvad du
skal gøre, og hvornår du skal gøre det. Pludselig møder du
mennesker, som behandler dig som et menneske.”

To år senere havde de første 100 mænd lært at strikke.

Samme budskab lyder fra den indsatte Joshua: ”Ingen anede
på forhånd noget om at strikke. Men at sidde og strikke rundt
om et bord, mens man fortæller historier til en lærer, som
viser ægte interesse for en, det hjælper,” siger han.

”Man siger, at mænd ikke vil strikke. Ved du hvad – det
vil de faktisk gerne,” fortæller Lynn Zwerling i en mail til
fagbladet.
Hun skriver, at hun siden ikke har haft problemer med at få
deltagere i programmet: ”Tværtimod har vi en venteliste.”
BEHANDLET SOM ET MENNESKE
Percel Arrington – en indsat på 42 år – har strikket to hatte
til sine sønner en guld- og bordeauxfarvet ligesom det
amerikanske fodboldhold Redskins og en i sølv og marineblå som Dallas Cowboys.
Han fortæller til magasinet Good – som også har interesseret sig for historien – at han først var helt afvisende over
for ideen om at strikke. Man en dag gav han det ikke desto
mindre en chance.

SELVTILLID OG VREDESHÅNDTERING
Lynn Zwerling har denne udlægning af programmets
succes: ”Det lærer dem et helt nyt håndværk. Det opbygger
selvtillid. Hjælper deres vredeshåndtering og giver dem
sammenhold. Det kan ændre deres liv.”
Hun siger det meget rammende på denne måde til magasinet
Good: ”Kig på dem. De er dækket af tatoveringer. Mange har
ingen tænder. Alligevel sidder de stille og roligt og strikker.
Det foregår som i enhver anden strikkeklub. Vi deler familiehistorier og strikkeopskrifter. Jeg ved ikke hvem, som nyder
det mest – dem eller mig.”
Fængslets personale har også måttet overgive sig til ideen.
Fængselsbetjent Margaret Chippendale siger: ”Det er meget

”

Kig på dem. De er dækket
af tatoveringer. Mange har
ingen tænder. Alligevel sidder de
stille og roligt og strikker.

positivt. Du kan mærke dynamikken, når du går ind i lokalet
– en rolig og afslappende stemning. Det stråler ligefrem ud
af rummet.”
Syv år efter begyndelsen har Lynn Zwerling lært over 400
indsatte at strikke med sit program Knitting Behind Bars, og
to fængsler i Michigan og Californien har oprettet lignende
programmer.
Tror du, ideen vil fungere i et dansk fængsel? ”Ja,” skriver Lynn
Zwerling til fagbladet: ”Jeg ved, det vil blive en succes i
ethvert fængsel i hele verden.”
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PENSION

HVORDAN ER DET NU
LIIIGE MED TJENESTEMANDSPENSIONEN?
Alle uniformerede ansatte i Kriminalforsorgen har
mulighed for at gå på pension som 63-årig. Der er
dog stor forskel på reglerne, om man stopper før
eller efter 2019.
Af forbundssekretær René Larsen

Det er vigtigt, at man sætter sig ind i pensionsreglerne, inden
man træffer beslutninger om sin tredje alder. En forkert
beslutning kan koste mange penge resten af livet. Kontakt
Fængselsforbundet inden du træffer større beslutninger på
området.
Her er en kort gennemgang af reglerne. Der er forskel, alt
efter om du stopper før eller efter 2019.
PENSION FØR 2019
Alle nuværende tjenestemænd har en pligtig afgangsalder
på 63 år. Ønsker du at fortsætte, skal du søge om det hos
arbejdsgiveren.
Hvis du pensioneres som 63-årig, og ikke har optjent fuld
pension, tillægges der op til syv pensionsår dog maksimalt
37 år, som svarer til fuld pension. Du får altså foræret nogle
ekstra pensionsår, som belønning for at blive til man er
fyldt 63 år.
Hvis du derimod stopper før 63-årig, må du acceptere et
fratræk i pensionen. Se procentsatserne i tabellen på den
anden side.

PENSION FØR 2019
Ingen ændringer i pensionen. Går man som 63-årig
(pligtig afgangsalder), og har man optjent mindst 30
pensionsår, får man fuld pension, da man får tillagt
op til syv pensionsår. Man får pension efter det
pensionsskalatrin, man er på. For fængselsbetjente
vil det typisk være skalatrin 31. Har man ikke optjent 30 pensionsår, får man tillagt syv pensionsår
og vil få pension efter sit pensionsskalatrin. Dette
vil ikke være fuld pension, men til det sammenlagte
antal års pension. Fratræder man, inden man er fyldt
63 år, er der et førtidspensionsfradrag, og man får
ikke tillagt syv pensionsår.

PENSION EFTER 2019
(Hvis du er ansat før 2019)

PENSION EFTER 2019
(Hvis du bliver ansat efter 2019)

Ansatte, der er ansat før 2019, men pensioneres
efter 2019, har ret til at gå på pension som 63-årig,
men ikke pligt. Vælger man at blive, til man er
63 år, får man stadig tillagt op til syv pensionsår,
dog højest 37 pensionsår. Det koster en procent af
pensionen at gå som 63-årig. Vælger man at lade
sig førtidspensionere før det 63. år, er satserne for
fradrag noget højere end i dag.

For medarbejdere der ansættes efter 2019, kommer
der til at gælde andre regler. Der vil ikke længere
være en fratrædelsesalder. Man vil derimod kigge
på antallet af år før tidligst mulig pensionering.
Velfærdsforliget gør, at folkepensionsalderen ikke er
fast, men flydende. Aktuelt er folkepensionsalderen
68 år for dem, der er født efter den 1. januar 1963,
og udsigten er stadig stigende folkepensionsalder.

PENSIONSALDER

PENSIONSALDER		

60
61
62
63

år		
år		
år		
år		

FRADRAG

4 %*
3 %*
2%
Intet fradrag

PENSIONSALDER		 ÅRLIG PENSION*

60
61
62
63

år		
år		
år		
år		

185.852
187.788
210.738
215.039

kroner
kroner
kroner
kroner

*Fængselsbetjent på skalatrin 31 med 37 pensionsår (niveau 1. april 2016).

60
61
62
63
64
65
66

år
år
år
år
år
år
år

PENSIONSALDER

60
61
62
63

år
år
år
år

FRADRAG

12 %*
9 %*
4%
1%
1%
1%
1%

ÅRLIG PENSION*

170.364
176.172
206.437
212.889

kroner
kroner
kroner
kroner

*Fængselsbetjent på skalatrin 31 med 37 pensionsår (niveau 1. april 2016).

A N TA L Å R M A N F R A TRÆDER EFTER TIDLIGST MULIGT FRATRÆDELSESALDER

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

år
år
år
år
år
år
år

FRADRAG

17 %*
14 %*
6%
5%
4%
3%
1%

*Plus halvdelen af underfolkepensionsaldertillægget (et tillæg til pensionen som
udbetales frem til folkepensionsalderen). Ved folkepensionsalderen bortfalder
tillægget og erstattes af folkepension.

På www.tjenestemandspension.dk kan man logge på
med sin NemId og se ansættelsesforløb, pension og lave
pensionsberegninger.

PENSION EFTER 2019 FOR NUVÆRENDE ANSATTE
Der sker mindre ændringer for det flertal, der er ansat nu,
men skal pensioneres efter 2019.
Den største ændring er, at afgangspligten som 63-årig forsvinder og erstattes af en pensionsret. Det vil sige, at du kan
gå som 63-årig, men at du – fordi politikerne vil have os til
at arbejde længere – bliver trukket i pensionen ved tidligere
afgang end den gældende folkepensionsalder.
Det kommer til at koste en procent af tjenestemandspensionen resten af livet, hvis man stopper, når man er fyldt 63 år.
Et fradrag på en procent svarer til cirka 2.000 kroner årligt
for en fængselsbetjent. Det var et acceptabelt offer, da vi
sagde ja til aftalen i forhold til det alternativ, som Folketinget
havde lagt op til. Til gengæld vil det koste noget mere, hvis
man vælger at gå, inden man fylder 63 år.
Hvis man har optjent fuld pension – 37 pensionsår – og
fortsætter i aktiv tjeneste, optjener man desuden for hvert
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kvartal 15 procent af sin pensionsgivende løn. Disse penge
udbetales som et engangsbeløb, når man pensioneres.
NYE KOLLEGAER EFTER 2019
Mens pensionsalderen er sikret for os, der allerede er ansat,
ændres vilkårene markant, for dem der ansættes efter 2019.
De kommer til at følge de almindelige fratrædelsesregler for
tjenestemænd. Det vil med de aktuelle regler betyde, at de
skal betale et noget større fradrag i deres tjenestemandspension, hvis de ønsker at stoppe før folkepensionsalderen.
Til den tid er pensionsalderen med stor sandsynlighed
højere for alle. Vi ved allerede, at velfærdsforliget medfører,
at pensionsalderen hæves fra 2019. Det betyder blandt
andet, at retten til at gå som 60- og 61-årig forsvinder.
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PENSIONISTDAG

DEBAT PÅ FACEBOOK

OM LIDT BLI’R HER
STILLE…

TROELS BLOCH GÅR
PÅ PENSION
Institutionschef i Jyderup Fængsel Troels Bloch
har valgt at gå på pension med udgangen af
november.

Fredag den 4. november blev den nok sidste
pensionistdag afholdt på Vridsløselille. Den
sidste fordi alle jo ved, at fængslet snart lukker
og slukker.
Af Jørgen Doberck, pensioneret fængselsbetjent

25 ÅRS JUBILÆUM FOR
TUE WILLUM NIELSEN
Den 1. november 2016 kunne Tue Willum Nielsen
fejre de første 25 år i Kriminalforsorgen. Tue
startede på Vestre Fængsel, var lige et smut
rundt om det hedengangne Horsens, Sønder
Omme og Nykøbing Mors Arrest, inden han landede i Herning Arrest i 2001.

Efterfølgende var der adgang til fængslet for os, der ønskede et
sidste gensyn med vores forhenværende arbejdsplads gennem
mange år. Cirka halvdelen af forsamlingen drog ind gennem
den berømte Egon Olsen-port. Det var et meget sørgeligt syn,
der mødte os inde i fængslets indre, Centralen. Stort set ingen
mennesker – eller i hvert fald ganske få – var at se. Man kan
roligt sige, der på det nærmeste var lukket og slukket.

Institutionschef Michael Gjørup bad om ordet:

sammenhold, og man taler ligefrem om Vridsløse-ånden. En helt
særlig ånd, en form for en åndelig kultur som man rammes af, når
man begynder sin tjeneste på fængslet.
Langsomt bliver man en del af et fællesskab, et sammenhold og
ikke mindst en historie som også rummer en form for kærlighed til
Vridsløselille. I har gjort tjeneste her i mange år, I har præget den
historie, som ligger i disse prægtige bygninger.

Kære Vridsløselille Fængsel
Så er tiden inde til, at vi snart skal sige farvel. Ikke et på gensyn
som i filmene om Olsen-banden – der i øvrigt gjorde dig verdensberømt – men et uigenkaldeligt farvel. Det er også et farvel, der
betyder, at en æra er forbi, at en epoke er ovre. Du har fungeret
som fængsel siden 1859, og du har i alle årene både været hadet
og elsket. Du lå i starten – meget majestætisk og en smule ensomt
– på Vridsløselille Mark langt uden for Københavns volde. Du var
datidens moderne forbedringshus – her havde dine gæster tid og
mulighed for at angre deres synder samt forlige sig med deres
Gud, i forhold til den brøde de havde begået.
Du fik øgenavnet Brasen efter en ret med kartofler, ikke fordi det
ligesom passede på dit nærmest magtfulde udseende, men mere
fordi der lugtede af brasede kartofler, og fordi lugten kom fra dig.
Langsomt er byen vokset op omkring dig. Din ensomhed på Vridsløselille Mark er i dag afløst af en bydel med 27.698 indbyggere:
Hvem skulle have troet det, dengang man i 1859 havde vanskeligt
ved at få ansatte til fængslet uden for Københavns volde?
Du står stadig på dine grundpiller, en smule forfalden, men hvem
ville ikke være det, efter at have eksisteret i 157 år?
Du har rummet megen smerte og gennem tiden set og hørt meget.
Men du er også rummelig og ikke mindst de ansatte, har haft stor
fornøjelse af dig. Personalet på Vridsløselille har altid haft et godt
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Mange fængselsbetjente ærgrer sig over, at indsatte
ikke længere kan brænde energi af med vægttræning.
Det viste et opslag på Fængselsforbundets facebookside om skrotningen af den såkaldte green cardordning. Kun to betjente støttede beslutningen.
Af Kristian Westfall

Forsamlingen – cirka 70 ikke så unge mennesker som tidligere
– mødte frem i Personalehuset. Fængselsbetjent Elsebeth
Kristensen bød velkommen og ønskede os alle nogle dejlige
timer. Hun oplyste, at der ikke var meget af fængslet tilbage.
Forstået på den måde at der ikke var ”rigtige” fanger længere.

Herefter gik turen tilbage til Personalehuset, hvor der pr.
tradition blev serveret gule ærter med flæsk og medisterpølse med sennep og rødbeder som tilbehør. Havde man lyst
til en øl og lidt brændevin, blev et sådan ønske også opfyldt.

ER DET EN GOD IDÉ AT DROPPE
DE INDSATTES VÆGTTRÆNING
I FÆNGSLERNE?

Vi glemmer nogle gange, at gamle bygninger også engang var nye
og sommetider besynderlige i deres arkitektoniske udformning.
Men så en dag blev de gamle nok, og måske får de endelig lov til
at nyde den ære, de fortjener – eller også river vi dem sgu ned.
Jeg ved godt, at lukningen af Vridsløselille for mange af jer og
ikke mindst kollegaerne som fortsat arbejder på fængslet – er en
katastrofe – men som Dan Turèll engang klogt har sagt: ’Lad os i
det mindste møde katastrofen med stramt knyttet slips’.
Tidligere inspektør Ole Hansen ønskede efterfølgende ordet.
Han sagde blandt andet, at årene på Statsfængslet i Vridsløselille havde været hans bedste arbejdsår – ikke mindst
samarbejdet med de mange medarbejdere.
Ole Hansen sluttede af med at bede forsamlingen rejse sig
og sammen hylde årene på fængslet med i fællesskab at udråbe et trefoldigt hurra. Alle fulgte opfordringen og istemte
i kor.
En pragtfuld, men lidt sørgmodig dag sluttede med kaffe og
gammeldags æblekage.
Der skal også herfra lyde en kæmpestor tak til Elsebeth og
korpset af hjælpere blandt andet Hans, Henning, Franck og
Anne. Uden jeres tilstedeværelse og ydelser, havde det ikke
været muligt med en sådan vellykket dag.

Her har han med stor flid og med et vist held
terroriseret kolleger og indsatte med humor
blandet med nidkærhed i tjenesten. Tue er altid
klar med en frisk bemærkning, og der er faktisk
ingen, der kan sige sig fri for at blive ramt.
Tue spenderer fritiden ligeligt mellem hans
hårdt ramte hustru Helle og sin søn Mads, som
må ligge under for farens interesse for fodbold
samt tuskhandel med fodboldtrøjer på nettet. Så
hvis der er kollegaer, der ligger inde med nogle
fodboldtrøjer fra deres børn, eller som de selv er
groet ud af, kan de sendes til Tue mod et MINDRE
vederlag.
Selvom Tue kan være en prøvelse i det daglige
arbejde, sætter vi dog alle i Herning stor pris på
at arbejde sammen med ham. En vagt med Tue
er aldrig rigtig kedelig for hverken ansatte eller
indsatte. For trods hans ufølsomme udtalelser
har han dog et hjerte af guld.
Hjertelig tillykke med jubilæet fra alle i Herning
Arrest, kære Tue. Vi håber alle at få glæde af dit
gode humør i årene fremover også.
På arresthusets vegne
Frank Skov Rasmussen

FOR:
BO: ”For en gangs skyld synes jeg, at Kriminalforsorgen
rammer plet med deres beslutninger, helt enig med dem i,
at det er det rigtige at fjerne de tunge vægte.”
KNUD: ”På tide at få stoppet det.”

IMOD:
LASSE: ”Vi har et fint træningslokale på Pension Engelsborg
med blandet udstyr, som personalet har opbygget igennem
årene. Nu nedlægger man så ordningen og i stedet for at
have tillid til, at vi som en ansvarlig del af Kriminalforsorgen sagtens kan administrere at have et træningslokale,
tvinger man os til at nedlægge rummet i sin nuværende
form.”
JAKOB: ”Endnu et produkt af centralisering og endnu en
gang er måltal, visitationer og symbolpolitik vigtigere end
mennesket. Uanset om det er indsatte eller ansatte.”
MALENE: ”Arbejder på en af Kriminalforsorgens pensioner,
og jeg ved hvilken stor betydning vores lille træningsrum
har haft for vores beboere i huset. Nu skal de så i stedet for
tage ind og træne i byen, væk fra det sociale og givtige samvær med andre beboere. Det synes jeg, er rigtig ærgerligt.”
KATE: ”Det går den forkerte vej. Fysisk træning er godt, ikke
kun for det mentale, men også for selvdisciplin. Det hører i
allerhøjeste grad til den del af Kriminalforsorgen, vi kalder
resocialisering.”
TOM: ”Sørgeligt. Uvidende beslutningstagere og manglende
kontrol af Kriminalforsorgens træningsfaciliteter, dårlig
prioritering.”
MARIA: ”Sørgeligt!! Savner ord. Vi kæmpede, men endnu en
gang var der ingen, der lyttede.”
JAN: ”Skrivebordsbeslutninger og almindelig fornuft hænger
sjældent sammen.”

HUSK AT FØLGE OS
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FERIEBOLIG

FERIEBOLIGER I VESTJYLLAND
OG PÅ LOLLAND

FERIEBOLIG PÅ LOLLAND
Musvågelunden 15, Kramnitze, 4970 Rødby.

Fængselsforbundet udlejer også i 2017
to ferieboliger til medlemmerne.
TILDELING:

		
SØNDAG TIL SØNDAG
LAVSÆSON: UGE 01-24 + 35-52		 HØJSÆSON: UGE 25-34		
2.700,-*		 3.500,-*

		

		
		

Medlemmer, der har forsikring
i Tjenestemændenes Forsikring, har fortrinsret.

SØNDAG TIL FREDAG

LAVSÆSON: UGE 01-24 + 35-52		
1.800,-*		

HØJSÆSON: UGE 25-34
Leje ikke muligt

Ledige uger vil løbende blive
annonceret på Fængselsforbundets hjemmeside.
LEJEPERIODE:

FREDAG TIL SØNDAG

LAVSÆSON: UGE 01-24 + 35-52		
1.000,- uden rengøring		
1.760,- inklusive rengøring

Såfremt der er flere ansøgere
i samme periode, vil der
være lodtrækning.

På Lollands sydkyst nær fiskelejet Kramnitze har Fængselsforbundet en feriebolig på en 1.190 kvadratmeter stor
naturgrund kun 150 meter fra en dejlig sandstrand. Huset
er opført i 1994 i røde sten med et boligareal på 117 kvadratmeter. Huset indeholder: køkken (åben til stuen), stue,
tre gode soveværelser (seks sovepladser), badeværelse
med sauna og spa. Køkkenet indeholder opvaskemaskine,
køleskab, mikroovn og komfur. Der er desuden vaskemaskine,
tørretumbler, fjernsyn, dvd, stereoanlæg, wi-fi og brændeovn. Bemærk: der må ikke ryges indendørs og husdyr må ikke
medbringes.

HØJSÆSON: UGE 25-34
Leje ikke muligt
*Obligatorisk rengøring

Du har huset fra kl 16
(fredag dog kl 15).
Huset skal forlades kl 12.

ANSØGNING:
Uden for højsæsonen udlejes ferieboligerne efter først-til-mølle-princippet. Send kuponen til Fængselsforbundet,
Ramsingsvej 28A, 2500 Valby. I højsæsonen (uge 25-34) er der lodtrækning. Ansøgninger til denne periode skal
derfor sendes senest 17. januar.


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

Fjand: ❒

Kramnitze: ❒

Periode 1: Fra søndag den _______________________________ til søndag den ________________________________
Periode 2: Fra søndag den ________________________________ til fredag den _______________________________
Periode 3: Fra fredag den _______________________________ til søndag den ________________________________

Navn ________________________________________________________________ Cpr. nr.__________________________
Stilling ________________________________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________
Postnr. og by __________________________________________________________________________________________
Telefon _______________________________________________________________________________________________
Underskrift ___________________________________________________________________________________________
Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Fængselsforbundet må undersøge, om jeg er forsikringstager
i Tjenestemændenes Forsikring.
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FERIEBOLIG i VESTJYLLAND
Hagevej 156, Nørre Fjand, 6990 Ulfborg.
I Vestjylland tæt ved Vesterhavet har Fængselsforbundet
en feriebolig på en 945 kvadratmeter kuperet naturgrund
med udsigt til klitter og Nissum Fjord. Huset er opført i
1995 i røde sten med et boligareal på 81 kvadratmeter.
Huset indeholder: entré, køkken (åben til stuen), stue
(udgang til vestvendt terrasse), soveværelse med skabe, to
værelser, i alt seks sovepladser, badeværelse samt særskilt
sauna. Desuden er der opvaskemaskine, vaskemaskine,
mikroovn, tørretumbler, fjernsyn, dvd, wi-fi og brændeovn.

BONUS TIL DIG
OG DIN FAMILIE
Som TJM-kunde er du medlem af TryghedsGruppen og
har mulighed for en årlig bonus. Derudover støtter du også
TrygFondens arbejde for større tryghed til alle danskere
– uden at det koster dig ekstra.
Læs mere om bonus på: www.tjm-forsikring.dk

M
TILF EST
KUNRDEDSE
ER

