FAKTA OM
JOBBET SOM
FÆNGSELSBETJENT

FÆ N G S E L SF ORBU N D E T

TO BETJENTE
OVERFALDES
HVER DAG
I gennemsnit udsættes næsten to fængselsbetjente for fysisk eller psykisk vold hver
dag.
Volden mod personalet er steget markant
de senere år fra 268 episoder i 2011 til 622
episoder i 2016.
I de første otte måneder af 2017 er 442
betjente blevet overfaldet. Det svarer til
663 overfald på et år.
Kilde: Kriminalforsorgen

30 SYGEDAGE
OM ÅRET
Den gennemsnitlige fængselsbetjent er
syg 30 dage om året.
Til sammenligning er statens øvrige
medarbejdere syge 8 dage om året i
gennemsnit. Fængselsbetjente er altså
mere end tre gange så meget syge,
som deres statslige kollegaer.
Sygefraværet blandt fængselsbetjente
er steget fra 18 dage i 2013 til 30 dage
i 2017.
Kilde: Kriminalforsorgen
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TRE UD 100
NEDSLIDES
HVERT ÅR
Risikoen for at blive ramt af nedslidning som
fængselsbetjent er meget høj. I første halvår
af 2017 blev 43 fængselsbetjente afskediget
på grund af dårligt helbred. Det svarer til
3 procent af alle betjente.
0,3 procent af de beskæftigede i Danmark
bliver årligt førtidspensioneret. Risikoen for
førtidspension er altså ti gange større for
fængselsbetjente end for andre erhvervsgrupper.
Kilde: Fængselsforbundet og Ankestyrelsen

LANDETS
FARLIGSTE
BRANCHE

9
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Fængselsbetjente tilhører den
erhvervsgruppe, som er dyrest
at forsikre. Betjentene arbejder
altså i landets farligste branche.
I 2018 skal Kriminalforsorgen betale
6.239 kroner til Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring (AES) per
medarbejder. Til sammenligning er
forsikringsbeløbet for en skolelærer
blot 315 kroner.
Forsikringsbetalingen for fængselsbetjente
er fordoblet de seneste to år.
Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
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MÅNEDSLØN:
26.000 KRONER

52
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En fængselsbetjent tjener i gennemsnit
25.848 kroner om måneden eksklusive
pension og særlige ydelser.
Til sammenligning tjener politibetjente og
politiassistenter 30.352 kroner i gennemsnit
om måneden eksklusive pension og særlige
ydelser.
Kilde: Lønoverblik, Moderniseringsstyrelsen
25.

444 FÆNGSELSBETJENTE
FORSVUNDET
PÅ 10 ÅR
Antallet af fængselsbetjente og værkmestre
er reduceret med 444 personer fra 2007
til 2017. Et fald på 14 procent. I samme
periode er antallet af indsatte kun faldet
med 6 procent.
Kriminalforsorgen forventer at udbetale
overarbejde for 70 millioner kroner i 2017.
Det svarer til 267 medarbejdere.
Kilde: Kriminalforsorgen
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