Referat af forretningsudvalgsmøde
onsdag den 9. marts 2022
Til stede:
Bo Sørensen
René Larsen
Henrik Thøgersen
Mette Nielsen
Erik Larsen
Brian Kristiansen
Hanne Degn
Gert Jensen
Jacob Falkenby
Søren Gregersen
Samira Thrane
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1. Sager til drøftelse
1a: Forstærkningshold. Drøftelse af problemstilling ved 60 dags regel ved kørsel.
Forretningsudvalget drøftede, hvorvidt man kan få skattefri godtgørelse på trods af at køre til det samme
tjenestested i mere end 60 dage indenfor 12 måneder. Merrejseudgiften kan blive påvirket af, at man skal
betale skat, når man har et fast tjenestested. Der var enighed om, at forbundskontoret laver en skrivelse til
brug for problemstillingen.
1b: Kongres 2023. Drøftelse vedr. antal gæster m.m.
FU var enige om, at man ved den kommende kongres i 2023 ønskede at invitere flere gæster internt fra
forbundet. Sekretariatet havde lavet et overslag på pris og antal. Det er forventet, at ca. 40 ekstra deltagere
skal inviteres, ifald man inviterer alle matrikel tillidsrepræsentanter. Prisen for denne ekstra deltagelse
forventes at være ca. kr. 65.000. FU var enige om, at ved den kommende kongres i 2023 skal alle
institutions- og matrikeltillidsrepræsentanter inviteres på trods af, at ikke alle matrikel tillidsrepræsentanter vil
være delegerede med stemmeret på kongressen.
1c: Regnskab 2021 Godkendelse af regnskab 2021
Regnskabet var udsendt til FU. Sekretariatschefen gennemgik regnskabet. Forretningsudvalget anbefalede
regnskabet for 2021 til godkendelse på Hovedbestyrelsesmødet i april 2022.
2. Meddelelser fra forbundsformanden
Forbundsformanden orienterede om følgende emner:
DHL-stafet hold: Kommunikationsafdelingen er i gang med at lave hold, der kan deltage i stafetten, der
afholdes i perioden 29. august til 2. september.
Ennermark: Der kører en sag i medierne vedr. en terrordømt indsat. Fængselsforbundet involverer sig ikke i
sagen.
Område Sjælland: Der laves en omstrukturering i området pr. 1.april 2022.
Forstærkningshold: Udsættes til 1.oktober 2022.
Hovedbestyrelsesmøde: Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg, holder oplæg om fremtidens
Kriminalforsorg på det kommende hovedbestyrelsesmøde.
Medaljer og ordner: Der har været afholdt møde med Ordenskapitlet og Direktoratet. Der var nu stor
opbakning til forbundets forslag om at mange ledere kunne indstilles til fortjenstmedalje, dog nok ikke
enhedschefer. Det forventes, at Direktoratet ser på sagerne igen og indsender indstillinger til ordenskapitlet.
Kongres-udvalg/FU: Forretningsudvalget skal afholde møde efter sommeren, hvor der planlægges kongres
og fremtidige strategier. Mødet afholdes i uge 43.
48 timers godtgørelse: Der har været afholdt møde med Direktoratet. Det forventes, at der skal udbetales ca.
50 mio. kr. i godtgørelse.
Flerårsaftale: Der foregik stadig drøftelser vedr. udmøntning af initiativer i aftalen.
NFU-konference: Nordiske Fængselsfunktionærers Union afholder konference fra den 25.-28. september
2022 i Finland.
3. Meddelelser fra forbundssekretærer
René Larsen orienterede om:
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Grønland: Den nye aftale om udligning virker. Den fastholder og rekrutterer. Den nye direktør stopper med
udgang af april. Der ansættes en midlertidig direktør det næste år. Overenskomstforhandlingerne er startet
op igen.
Fiskeri: Ny FTR er valgt, og der er afholdt møde med ham.
Erik Larsen orienterede om:
Bemandingsenhed: Der havde været afholdt møde med Direktoratet. Her blev drøftet verserende sager om
tjenestetid. Der er lang sagsbehandlingstid på mange af vores henvendelser, særligt hvis VIT ikke
understøtter de drøftede ændringer, kan der være lang sagsbehandlingstid. Lov til at ønske flere
dobbeltvagter er et eksempel herpå.
Treparts projekter: De statslige midler bruges til følgende 3 projekter: Forebyggelse af arbejdsulykker
(herunder vold), Øget kendskab til håndtering af PTSD og arbejdspladskultur.
Lønkomite: Fængselsbetjente er udvalgt som faggruppe, hvor der skal laves en detaljeret lønudvikling fra
1969 og frem. Forbundsledelsen finder, at det giver god mening. Der afholdes formøde midt marts.

Mette Nielsen orienterede om:
Hundeførerne: Der afholdes møde vedr. hundeføreraftale i uge 12, og man afventer stadig, at den endelige
aftale forhandles på plads.

Henrik Thøgersen orienterede om:
Kompetencefonden: Fonden vil fremover gøre mere opmærksom på sig selv i flere styrelser, dog ikke
Kriminalforsorgen. Indenfor Kriminalforsorgen kommer en del af vores medlemmer på kursus. Ud af 249
ansøgninger fra vores kartel (øvrige) har medarbejdere fra Kriminalforsorgen fået bevilliget 79.
Lønforhandlinger: Der er allerede i år lønforhandlet 23 nye stillinger i løngruppe 5-7, hvoraf mange er helt nye
ledere.
Spørgeskemaundersøgelse: Ledernes arbejdsmiljø er fortsat under pres. Lederafdelingen har derfor besluttet
at lave endnu en spørgeskemaundersøgelse, for at se om ledernes arbejdsmiljø fortsat er under pres.
Fængselsforbundet forhandlingsområde: Forbundskontoret bedes informeres, hvis der ansættes civile i
lederstillinger som traditionelt hører til Fængselsforbundet forhandlingsområde, f.eks.
sikkerhedskonsulentstillinger
4. Meddelelser fra områdefællestillidsrepræsentanterne
Gert Jensen, Område Hovedstaden:
Området: Der gives generelt meget lidt orientering og information videre fra områdekontoret til den lokale
områdefællestillidsrepræsentant.
Tjenestetidsenhed: Der ansættes nye medarbejdere, der skal tages sig af daglig drift.
Sjælsmark: Er ved at blive gjort klar til modtagelse af ukrainske flygtninge. Der skal gøres plads til 250
beboere. Røde Kors skal håndtere det, men der vil stadigvæk være arbejde for forbundets medlemmer i bl.a.
porten og kantinen.
Lokalløn: Det har været svært at få tal m.m. før forhandlingerne startede. De fleste
institutionstillidsrepræsentanter har været tilfredse med forhandlingerne.
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Hanne Munk Degn, Område Midt- og Nordjylland:
Bestyrelsesmøde: Der har været afholdt områdebestyrelsesmøde med deltagelse af de andre OFTR’ere,
herunder en orientering om runderingshold som Brian Kristiansen fra Område Syddanmark holdt.
Lederne: Bliver flyttet meget rundt internt i området.
Tjenestetidsenhed: Der er et meget stort antal planlagt overarbejde.
Området: Områdedirektøren er fortsat direktør for både Område Nord- og Midtjylland og Område
Syddanmark.
Lokalløn: Er ikke tilfreds med forløbene. De har taget meget lang tid, og der har været stor uenighed om
hvilke grupper, der skulle modtage lokalløn.

Brian Kristiansen, Område Syddanmark:
Lokalløn: Er færdigforhandlet, men er utilfreds med, at det har været svært at få oplysninger fra HR.
Vagter: Det er bekymrende at Nyborg har 200 ekstravagter i april trods rundering og andre tiltag.
Renbæk: Runderingshold er i høring i næste uge. Forventer en start i maj 2022.
Fælles TR møde: Afholdes den 5. maj for alle ITR og MTR i området.
Ny struktur i området: Meldes ud 31.3.2022.

Henning Mørck, Område Sjælland:
Ny struktur i området: Flere institutioner ændres og nogle matrikler lægges ind under andre institutioner. Det
træder i kraft fra 1. april 2022.
Avedøre: Lukkes ned pga. skimmelsvamp.
Lokalløn: Har færdig forhandlet for området.
Storstrøm: Afholdt møde med værkmestrene. Eleverne bliver flyttet rundt på fængslet og oplever at arbejde
alene.

Jacob Falkenby, Lederafdelingen:
Konference: Kriminalforsorgen har afholdt en god konference, hvor der blev italesat mange af de problemer,
som der opleves pt.
Generalforsamling: Afholdes den 25. marts i Nyborg.
5. Orientering fra sekretariatet
Søren Gregersen:
Bladet: Der er deadline på næste blad i næste uge.
Belæg: Har spurgt Direktoratet omkring belæg. Har undret sig over tallene.

Samira Thrane:
NFU: Der afholdes konference i Finland fra den 25-28.september 2022.
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Forretningsudvalgsmøde i september med kongresudvalg: Afholdes i uge 43. Stedet er endnu ikke fundet.
Næste Forretningsudvalgsmøde: Afholdes som et dagsmøde den 21. april.
Eventuelt
FU drøftede den netop afholde konference om Kriminalforsorgen.
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