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LØNNEN BETYDER
FAKTISK NOGET
Der skal bedre løn til!
Det lyder som et klassisk opråb fra en fagforeningsformand, og
det er det også.
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Men jeg har noget at have det i.

Af Bo Yde Sørensen,
formand for
Fængselsforbundet

For få år siden havde man i Grønland massive rekrutteringsproblemer.
I Anstalten i Nuuk manglede der 40 procent af bemandingen.
Så sikrede vi med et udligningstillæg, at grønlandske anstaltsbetjente kom på niveau med de danske kollegaer.
Det var altså ikke guldregn, man kastede ned over dem. Vi sørgede
bare for, at de ikke længere var nødsaget til at have to jobs for
at klare de høje grønlandske leveomkostninger.
Alligevel virkede det som et trylleslag.
Et så effektivt ét af slagsen, at man ikke længere har problemer
med at rekruttere personale til de grønlandske anstalter.
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Som du kan læse længere inde i bladet, havde man i seneste
ansættelsesrunde 35 ansøgere til én stilling.
35 ansøgere!
For at sætte det i perspektiv er der optaget 4 4 på fængselsbetjentuddannelsen i Danmark de første fem måneder af 2022.
Så prøv at gætte, hvad jeg vil foreslå? For gang nummer cirka en
million.
Hæv fængselsbetjentes løn! Løft jobbet op i hierarkiet og ud af
den støvede tjenestemandsreform fra 1969.
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Skab ny respekt om jobbet – hiv det op, hvor det hører til med
det ansvar, der følger, og den uddannelse og indsigt, det kræver.
Kun sådan kan vi ånde lettet op. Sådan som de gør det i Grønland.
Der trækker dog i øjeblikket sorte skyer sammen om vores grønlandske kollegaers løn.
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Måske bliver aftalen om udligningstillægget ikke forlænget efter
2024 .
Hvis det sker, vil det være katastrofalt for rekrutteringen i Grønland og for os i Syddanmark, der så igen skal afse fængselsbetjente
til at drive Kriminalforsorgen i Grønland.
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SAMMENHÆNGSKRAFT

D

er ligger et hudløst ærligt notat bag det
projekt, der skal styrke sammenhængskraften i Kriminalforsorgen.

Notatet opstiller fem hypoteser om, hvad der er
barrierer for en stærk sammenhængskraft.
Der er eksempelvis ikke ens forståelse af områdekontorets ansvar og opgaver, står der blandt andet i
notatet.
Organisationskulturen problematiseres også, og
der stilles spørgsmål ved ledelse, kompetenceudvikling og styringen af organisationen.
Direktør Ina Eliasen er nået frem til hypoteserne i
samarbejde med både ledelse og CASU (det Centrale
Arbejdsmiljø og Samarbejdsudvalg), og hun er ikke
bleg for også at vende pilen mod sig selv.
”Første gang vi fremlagde hypoteserne, var der
nogle, der sagde til mig, at det så f int ud alt
sammen, men hvad med dig selv, Ina? Og det er
jo fuldstændigt rigtigt, og derfor handler den
femte hypotese også om selve styringen af
Kriminalforsorgen,” siger hun.
D E R E R N O G E T G A LT M E D S T R U K T U R E N

P ROJE KT ’S T Y R K ET SA M M EN H Æ N GS KR A F T’ ER I F U L D
GA N G . K R IMIN A L FO RS O RGEN S DI R EKTØ R M EN ER , AT
O RGA N ISAT I O N EN ER B L EV ET FO R S I LO O P DELT. DER
E R B E H OV FO R M ER E SA M A R B EJ DE O G FO RS TÅ EL S E
PÅ T VÆ RS A F I N S TI TU TI O N ER N E.

INA ELIASEN:
VI SKAL VÆRE BEDRE
TIL AT SAMARBEJDE
PÅ TVÆRS
A F M A R I A H A M I LT O N

Hypoteserne kommer altså godt rundt i hjørnerne
i Kriminalforsorgen, men for Ina Eliasen er der et
særligt omdrejningspunkt, som hun vender tilbage
til igen og igen i det arbejde, der ligger foran hende
og den øvrige organisation.
Det handler om den struktur, der blev indført i 2015,
som inddelte Kriminalforsorgen i fire områder.
”Jeg havde allerede g jort mig nogle tanker om den
organisering, da jeg satte mig i direktørstolen. Der
er noget galt med den, når vi stadig taler om de
problemer, den har affødt efter syv år,” siger Ina
Eliasen.
I hendes optik er den en central brik i den svækkede
sammenhængskraft, selvom den også har trukket
gode ting med sig.
”Vi er blevet dygtigere til at levere siden 2015.
Men vi er blevet for siloopdelt. Med omorganiseringen nedlagde man også en række tværfaglige
samarbejdsfora, og jeg tror, man tog den lidt for

langt. Jeg talte med en kollega på et tidspunkt,
der spurgte, om hun godt måtte ringe til en fra
et andet område for at sparre. Selvfølgelig må hun
det, og der er noget galt, når man er i tvivl om
det,” siger Ina Eliasen.
Direktøren mener desuden, at siloerne skal opløses
ved, at der kommer mere samarbejde og forståelse
på tværs af de forskellige arbejdsfunktioner. Der
kan være lang vej mellem en ansat på et områdekontor og en fængselsbetjent.
”Når jeg taler med folk, bliver det ofte nævnt, at
det er svært at gennemskue roller og ansvar i organisationen. Hvem gør hvad og hvorfor? Det skal
vi blive meget bedre til at kommunikere om. Og så
skal vi skabe forståelse på tværs af funktionerne.
Områdekontorerne skal besøge fængslerne og fængselsbetjente skal besøge områdekontorer. Alle skal
f lytte sig,” siger hun og fortsætter: ”Jeg tror ikke,
vi bliver et bedre sted at være, før vi bliver bedre
til at arbejde sammen på tværs og forstå hinanden."
ENDNU ET SKIB?
Der står i notatet om styrket sammenhængskraft,
at der er problemer med organisationsstyringen.
Der bliver truffet rigtig mange beslutninger, og
søsat en masse skibe, men implementeringen og
opfølgningen af dem udebliver.
Fagbladet spørger direktøren, hvordan hun vil sikre,
at projekt styrket sammenhængskraft ikke bliver
endnu et skib, der ikke når i havn?
”Jeg kan godt forstå, du spørger, men jeg er meget
optaget af, at vi holder fast i momentum og hurtigst
muligt ser resultater,” siger Ina Eliasen.
Hun fortæller, at en lang række interviews med alle
typer af medarbejdere er i hus, og besvarelserne
skal nu analyseres, så en plan for konkrete tiltag
kan tage form. Alle er enige om problemerne, men
nu skal der også skabes enighed om løsningerne.
”Mens det var forholdsvis nemt at blive enige om
hypoteserne, tror jeg, det kommer til at kræve langt
mere benarbejde at blive enige om løsningerne.
Her kommer vi til at skulle træffe nogle svære ledelsesmæssige beslutninger med meget tæt involvering
af CASU. Men jeg tror på, at vi sammen får skabt en
bedre arbejdsplads,” siger Ina Eliasen.
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BEMANDING

K R IMIN A L FO RS O RG E N Å B N ER N U TO N Y E S KO L ER I H Å B O M AT
D R E JE PE RS O N A L E S I TUATI O N EN I EN N Y O G B EDR E R ETN I N G.
FO R E L Ø B IG E R O P TAGETA L L ET DO G I KKE LOV EN DE.

KAN DE NYE SKOLER
STANDSE PERSONALEBLØDNINGEN?
A F M A R I A H A M I LT O N

S

iden 2016 er der blevet ansat 846 nye fængselsbetjente. I samme periode har 1.135 sagt
deres job op.

Hvor der i 2021 blev ansat 119 nye betjente, regner
man altså med cirka 180 i år.
47 N Y E E L E V E R

Det er altså et regnestykke, der går i minus. Bare
på et år er fem procent af fængselsbetjente forsvundet ud af den styrke, der i den grad mangler
muskler for at kunne dække vagtplanerne.

Da dette blad blev sendt til tryk, oplyste Kriminalforsorgen dog, at der kun er optaget 47 fængselsbetjentelever i årets første fem måneder.

Der er kun 1.900 fængselsbetjente tilbage. Samtidig
er antallet af indsatte steget til cirka 4 .200.

Det tal vækker bekymring hos Fængselsforbundets
formand, Bo Yde Sørensen, der pointerer, at der er
brug for langt f lere elever.

D e r s ka l a l t s å n o g e t a f e t s t y k ke g a ff a t a p e t i l a t
m i n d s ke g a b e t m e l l e m a n t a l l e t a f i n d s a tte o g
a n s a tte .
D e t e r h e r, d e n ye s ko l e r ko m m e r i n d i b i l l e d e t .
D e n 1 . a u g u s t å b n e d e d ø r e n e t i l t o n ye s ko l e r,
d e r s ka l s u p p l e r e d e to e k s i s te r e n d e i B i r ke r ø d
o g M ø g e l kæ r o g t i l t r æ k ke f l e r e e l eve r.
En permanent i Nykøbing Falster, hvor der fremover
bliver optaget fængselsbetjente og værkmestre
f ire gange hvert år og transportbetjente tre gange
om året. Og en mobil skole, der begynder i Odense
og derefter f lytter rundt til andre steder i landet.
Skolen optager ét årligt hold.
I alt kommer det altså op på fem ekstra hold fængselsbetjente om året.
Kriminalforsorgen forventer at de to nye skoler vil
øge antallet af ansøgere med 50 procent.

Justitsministeren holder tale for
eleverne på skolen i Møgelkær.

”Man kan ikke rigtig kalde det en saltvandsindsprøjtning, at der er startet 47 nye fængselsbetjente.
Især ikke, når man tænker på, at der vil være nogle
af dem, der stopper igen. Jeg krydser virkelig f ingre for, at optaget bliver noget større resten af året.
Det har vi brug for, når der er 150-200 betjente,
som stopper hvert år,” siger forbundsformanden.
Der er en forventning om, at afskaffelsen af SU
på uddannelsen vil give f lere lyst til at søge ind.
I direktoratet håber man, at der kommer f lere
ansøgere til efteråret.
HR-direktør, Mik Grüning siger: ”Jeg er naturligvis
meget spændt på at se, hvordan andet halvår af
2022 med to nye uddannelsesinstitutioner og fuld
løn under uddannelsen kommer til at påvirke optaget.
Vi har fuldt fokus på at tiltrække friske kræfter og
på at fastholde de nuværende, dygtige medarbejdere.”

T I L G A N G O G A F G A N G A F B E TJ E N T E S I D E N 2016
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Siden 2016 er der ansat 846 nye fængselsbetjente, men i samme periode er der stoppet 1.135 betjente.
Kilde: Kriminalforsorgen
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KORT NYT

KORT NYT

MINISTEREN TROR PÅ DET
LANGE SEJE TRÆK
Peter Skaarup har spurgt justitsminister Mathias Tesfaye om,
hvilke initiativer han vil tage i
brug for at af hjælpe manglen
på fængselsbetjente. Ministeren
svarer blandt andet: ”Med flerårsaftalen styrkede vi rekrutteringsgrundlaget og sikrede arbejdsmiljøet. Mange af initiativerne
er dog først ved at blive implementeret, og selvom manglen på
fængselsbetjente fortsat er stor,
tror jeg på, at de vigtige tiltag,
som er ved at blive sat i værk,
skaber forudsætningerne for,
at vi med et langt sejt træk kan
forbedre forholdene og bringe
Kriminalforsorgen i balance.”

RYK I FÆNGSEL PÅ FÆRØERNE
Arresthuset i Mjørkadalur vil om føje år være
en saga blot. Det bliver nemlig erstattet af
et fængsel. Det har statsminister Mette Frederiksen aftalt med landsstyret i Tórshavn.
Projekteringen indledes i 2023 og planen er
at bygge fra 2027 til 2030.

LANG TID OM AKTINDSIGT

ONKELHJØRNET
De indsatte var virkelig
glade for at få nye computere, men de undrede sig
over, at der manglede den
samme tast på alle tastaturer og gik til personalet.
De to betjente havde dog
ikke meget andet til overs
for de indsattes klager.

MINISTERBESØG PÅ FORBUNDSKONTORET
Den nyligt tiltrådte justitsminister Mattias Tesfaye
lagde tidligere på sommeren sin vej om forbundskontoret i Valby for at hilse på.

”Hahaha! Tror I virkelig,
vi er så dumme, at vi
lader jer være alene
med en escape-knap?"

SMÅ MOTIONSPAUSER SÆNKER SYGEFRAVÆR
Hvis alle danske arbejdspladser indfører små motionspauser med øvelser for nakke, skuldre og ryg, kan det
potentielt sænke landets langtidssygefravær med 13
procent. Det er konklusionen i et nyt studie fra Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Professor
Lars L . Andersen pointerer, at det bare handler om 10
minutters øvelser for eksempel med elastikker eller med
kroppen som vægt.
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Det har foreløbig taget Kriminalforsorgen
77 arbejdsdage at give Dagbladet Information aktindsigt i Kriminalforsorgens leje af
fængselsceller i Glijan-fængslet i Kosovo.
Det skrev Information i juni. Offentlighedsloven skal ellers netop give pressen mulighed
for at følge med i aktuelle emner. Men visse
emner kan godt nå at miste deres saft og
kraft på 77 dage.

HÅRDERE KONSEKVENS HVIS MAN
BLIVER VÆK FRA AFSONING
Afsonere som ikke møder til tiden, får nu en
ekstra straf oven i bøden på 1.000 kroner. De
bliver nægtet udgang i op til seks måneder
og besøg i op til tre måneder.

DU KAN FÅ
TILSKUD TIL
REKREATIONSOPHOLD
Er du så uheldig, at du er en af
dem, der bliver ramt af sygdom, så
husk at du kan søge støtte til rekreationsophold gennem Foreningen til støtte
af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.
Der er både mulighed for at rejse et
sted hen i Danmark og udlandet. I
øjeblikket ydes cirka 8.000 kroner
til ophold i Danmark og 6.000
kroner til udlandet. Læs mere
på Fængselsforbundets
hjemmeside.
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GRØNLAND

G

rønland savnede for få år siden f lere
betjente end Danmark. I efteråret
2019 manglede Anstalten i Nuuk 40
procent af sin bemanding. Anstalten
blev nødt til at bruge medhjælpere
hentet ind fra gaden for at klare de daglige opgaver.
I dag ser billedet helt anderledes ud. Rekrutteringsproblemerne er væk.
Det har tydeligvis haft effekt, at der i foråret 2020
blev indgået en aftale om at løfte anstaltsbetjentenes grundløn op på samme niveau som deres
danske kollegaer.
Før aftalen var lønnen i Grønland markant ringere
end i Danmark. De grønlandske anstaltsbetjente f ik
ikke – i modsætning til politibetjente – et udligningstillæg, som kunne udligne forskellen mellem
den nordlige og sydlige del af kongeriget.
M e d d e n p o l i t i s ke a ft a l e f r a 2 0 2 0 f i k a n s t a l t s b e tjentene et udligningstillæg på mellem 5.600-7.000
kroner pr. betjent. Dermed kom anstaltsbetjente på
niveau med deres danske kollegaer.
Målet var at styrke bemandingssituationen i Kriminalforsorgen i Grønland.
Dette mål er allerede blevet indfriet. I Anstalten i
Nuuk er der nu 4 4 fængselsbetjente, hvor der i 2019
kun var 28.
Anstalten oplever stor interesse for jobbet. Ved
seneste ansøgningsrunde modtog anstalten eksempelvis 35 ansøgere til én stilling. Et ansøgningstal
man vil være gul og grøn af misundelse over på de
f ire skoler i Danmark.

”Vi har i den grad presset på for at hjælpe vores
grønlandske medlemmer. Mange af dem blev nødt
til at have to job på grund af det lave lønniveau.
Det var dybt urimeligt, at de blev stillet dårligere
lønmæssigt end grønlandske politibetjente. Det f ik
vi løst med aftalen for to år siden,” siger Bo Yde
Sørensen.
Han er ikke overrasket over, at lønløftet har haft
stor effekt: ”Det var jo lige præcis, det vi ønskede.
Jeg håber, det giver stof til eftertanke i Danmark,
hvor vi jo bliver mødt med en holdning om, at alt
bliver g jort for at løse rekrutteringsproblemerne.
Men gør man virkelig alt? Der er ingen tvivl om, at
bedre lønforhold også ville skaffe flere folk hernede,”
siger forbundsformanden.

EFTER ET MÅLRETTET BENARBEJDE
F R A FÆ N G S E L S F O R B U N D E T F I K
A N S TA LT S B E TJ E N T E N E E N M A R K A N T
LØNSTIGNING FOR TO ÅR SIDEN.
DET ER NU BLEVET MEGET NEMMERE
AT R E K R U T T E R E N Y E KO L L E G A E R .

A LT E R I K K E R O S E N R Ø D T

LØNLØFT
HAR FJERNET
PERSONALEMANGLEN I
GRØNLAND

Selvom lønstigningen har forbedret situationen
markant i Grønland, er alle problemer ikke løst,
understreger Ikitannguaq Kruse Høiberg.
”Vi har udfordringer med at få udbetalt vores overtimer, og vores vejledende bestemmelser er over
40 år gamle. Dermed er mange punkter ikke længere
up to date,” siger tillidsrepræsentanten.
Hun tilføjer, at sygdom blandt personalet er det
største aktuelle problem: ”Lige nu f ylder sygefraværet meget. Det er med til at presse vores dagligdag, men det gælder ikke kun i Kriminalforsorgen
i Grønland. Det er desværre et samfundsproblem,”
siger Ikitannguaq Kruse Høiberg.

AF SØREN GREGERSEN

1
2

3
Forbundets tillidsrepræsentant Ikitannguaq Kruse
Høiberg er overbevist om, at lønstigningen er hovedårsagen til, at bemandingsproblemerne er løst.
”Lønløftet har 100 procent g jort en forskel. Vi oplever, at det har været med til, at vi har fået f lere
nye, gode anstaltsbetjente og beholdt færdiguddannede kollegaer. Det har også betydet, at vi har
genansat tidligere kollegaer,” siger hun.
Otte tidligere anstaltsbetjente har på det seneste
valgt at vende tilbage til Kriminalforsorgen. Det sker
på trods af, at arbejdsløsheden er lav i Grønland.
MANGEÅRIGT PRES
Fængselsforbundets formand besøgte Anstalterne i
Nuuk og Ilulissat i juni. Han er glad for, at forbundets
mangeårige kamp for at løfte lønnen i Grønland har
båret frugt.
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1. A N S TA LT E N I I L U L I S S AT
28 pladser, 17 anstaltsbetjente
6

2. A N S TA LT E N I A A S I A AT
15 pladser, 8 anstaltsbetjente
3. A N S TA LT E N I S I S I M U T
9 pladser, 8 anstaltsbetjente

4

4 . A N S TA LT E N I N U U K
76 pladser, 4 4 anstaltsbetjente
5. A N S TA LT E N I Q A G O RT O G
10 pladser, 8 anstaltsbetjente
6 . A N S TA LT E N I TA S I I L A Q
15 pladser, 8 anstaltsbetjente

5
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NORDISK SAMARBEJDE

FORBUNDSFOR MÆN D E N E FR A FIN L A N D,
NORGE OG DA N MA R K H A R B E S Ø GT
ANSTALTERN E I ILU L ISSAT O G N U U K .
DE BLEV OV E R R AS K E T OV E R D E FR I E
FORHOLD, H VO R I N D SAT T E K A N
TJ ENE FULD L Ø N , ME N S D E A FS O N E R .

G

NORDISKE ØJNE
PÅ GRØNLAND

rønland ligger i en anden verdensdel
end de øvrige nordiske lande. På samme
måde adskiller straffesystemet sig også
fra de sydligere naboer.

Det kunne formændene fra Fængselsforbundene
i Finland, Norge og Danmark konstatere, da de
besøgte Grønland i juni.
Ordet ’straf ’ bruges ikke i den grønlandske kriminallov. I stedet bruges ordet ’foranstaltning’ og
de indsatte er ikke ’straffede’, men ’domfældte’
og bor i ’værelser’ ikke i ’celler’.

AF SØ R E N G R EG E RS E N

Fra venstre: Antti Santamäki,
Peter-Frederik Jensen, Bo Yde
Sørensen og Asle Aase.

NUUK
Formændene var mere hjemmevante, da de besøgte
den nye anstalt i Nuuk. Byggeriet til 400 millioner
kroner er Grønlands dyreste og markerer et skifte i
landets retspolitik.
For at varetage afsoningen for alle grønlændere –
også dem som tidligere sad i Herstedvester – har
det været nødvendigt at gøre op med traditionelle
grønlandske værdier om fællesskab, bevægelighed
og kontakt med naturen og i stedet bygge et rigtigt
fængsel, hvor de indsatte er afsondret fra det omkringliggende samfund.

Anstalten i Ilulissat, hvor formændene blev vist rundt
af anstaltsleder Peter-Frederik Jensen, er en af de
seks anstalter, hvor foranstaltningerne udmøntes.

Fængslet er placeret, så langt det er muligt at komme væk fra Nuuk. Cirka 7 km. Der hvor vejen stopper.

Formand for det f inske forbund, Antti Santamäki,
bed straks mærke i de åbne forhold.

Antti Santamäki påpegede det på denne måde:
”Anstalten ligner et fængsel med mur og hegn. Det
fortæller noget, at man er blevet nødt til at bygge det.”

”De ansatte går frit rundt ude og inde, og der er
ingen overvågningskameraer eller urinprøver. Sådan
gør vi det ikke i Finland,” sagde Antti Santamäki,
som har arbejdet 23 år i det lukkede fængsel i
Riihimäki med landets højeste sikkerhedsniveau.
Han hæftede sig også ved, at anstaltsbetjentene
må sove, når de er på vagt om natten. Det er ikke
muligt i Finland.

Så selvom Anstalten i Nuuk er flot arkitektonisk, efterlod den ikke helt det samme positive indtryk som
Anstalten i Ilulissat.

N O R D I S K S A M A R B E J D E I 75 Å R

”Heller ikke i Norge,” tilføjede Asle Aase fra Norsk
Fengsel- og Friomsorgsforbund.

Anledningen til besøget i Grønland var et sekretariatsmøde i NFU – Nordiske Fængselsfunktionærers Union.

Den norske formand var også overrasket over, at
halvdelen af anstaltens 28 indsatte tjener fuld løn
ved at arbejde rundt om i Ilulissat enten på f iskefabrikken eller på udvidelsen af lufthavnen.

NFU har siden 1947 været et samarbejdsorgan mellem de nordiske fængselsbetjente.
I år fejrer organisationen dermed 75 års jubilæum.

”Det virker som om, at de har et andet syn på, hvordan man skal afsone. Der er et tæt forhold mellem
de indsatte og lokalbefolkningen, og anstalten
ligger midt mellem almindelige huse,” sagde Asle
Aase, som dog understregede, at han var enig i
grønlændernes fokus på resocialisering. At anstalterne
skal forbedre gerningsmændene med henblik på et
liv uden kriminalitet.

Formand for NFU, Asle Aase, lagde vægt
på vigtigheden af samarbejdet: ”Vi har de
samme problemstillinger på tværs af Norden.
Derfor er det vigtigt, at vi har et forum, hvor
vi kan sætte os ned og diskutere tingene.”

”Det fokus har vi også i Norge,” sagde han.
De tre formænd roste også udsigten til isbjerge fra
anstaltens vinduer. Bedre end fra de fleste nordiske
fængsler. I hvert fald bedre end nogen steder i
Danmark: ”Jeg tror kun, det er arresthuset på Færøerne, som kan konkurrere med denne udsigt i Kriminalforsorgen,” sagde Bo Yde Sørensen.

Antti Santamäki pointerede, at samarbejdet
er essentielt: ”Vi kæmper med de samme
problemer,” sagde han.
Mens Bo Yde Sørensen roste samarbejdet på
denne måde: ”Vi er sat i verden for at styrke
vores medlemmers arbejdsforhold. I den
kamp har vi stor fordel af at kunne trække på
vores kollegaer i Island, Norge, Sverige og
Finland.”

Der er 17 anstaltsbetjente i Ilulissat.
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LEDERNE

H VO R D A N E R D I N A R B E J D S T I D F O R D E LT ?
DE DAG L IG E D R I FT S O P GAV E R FY LDER FO RTSAT FO R M EGET I L EDER N ES A R B EJ DS DAG,
O G D E SAV N E R O PBA K N IN G F R A O M R Å DEKO N TO R ER N E. DET V I S ER EN S TO R
S P Ø RG E S K E MAU N D E RS Ø G EL S E B L A N DT A L L E U N I FO R M ER EDE L EDER E.

LEDERNE SAVNER STADIG
TID TIL AT VÆRE LEDERE

LEDELSE
29%

AF SØREN GREGERSEN

L

angt de fleste af Kriminalforsorgens ledere
er tilfredse med deres job og føler sig
værdsat. Det er den positive konklusion
i Fængsel sfo r bu n det s n ye l eder u n d e r søgelse.

Der er dog også en række negative konklusioner i
undersøgelsen, som er den tredje af sin slags.
Selvom 80 procent af lederne er tilfredse med
jobbet – andelen er faktisk øget i den nye undersøgelse i forhold til tidligere – så er de også kritiske.
Hver tredje overvejer at f inde et andet job, og
hver femte har været ramt af stress inden for det
seneste år.
Hvis det skal siges kort, er der for lidt tid til at
varetage ledelsesopgaverne, arbejdspresset er for
stort, der mangler udvikling i jobbet og lederne
savner opbakning fra områdekontorerne.
De 180 ledere, som har svaret på undersøgelsen,
vurderer, at de kun bruger 29 procent af deres tid på
ledelse. Resten bruger de på kontrol og drift, hvoraf en del opgaver ikke giver mening i deres optik.
”Vi leverer masser af data, som områdekontoret i
forvejen ligger inde med,” kommenterer en leder i
undersøgelsen.
Lederne peger også på, at de er for få til at løfte
opgaverne, at de bruger for meget tid på akutte
opgaver – at slukke ildebrande – og at de for ofte
er nødt til at skubbe opgaver til medarbejdere,
som har rigeligt at se til i forvejen.
K R I T I K A F O M R Å D E KO N T O R E R N E
Lederne er særligt kritiske over for områdekontorerne. I undersøgelsen svarer kun 34 procent, at de
er tilfredse med støtten fra områdekontoret og blot
18 procent, at de er tilfredse med områdekontorets
viden.
En leder mener ligefrem, at områderne mere er en
belastning end en af lastning: ”I forhold til områdekontorerne virker det som om, opgaverne mest
f lyder den anden vej,” skriver han.
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UDVIKLING I JOBBET

KO N T R O L
OG DRIFT
71%

Lederne efterlyser også mere udvikling i jobbet.
Kun en tredjedel vurderer, at de har reel mulighed
for at efteruddanne sig. Og kun hver femte vurderer, at Kriminalforsorgen tilbyder relevant efteruddannelse.
En leder kommenterer kompetenceudviklingen på
denne måde: ”Arbejdspresset giver ikke muligheden
for at tage uddannelse, og det Kriminalforsorgen
giver er på for lavt et plan.”
LEDERAFDELING: DER ER PLADS TIL FORBEDRING
Forbundssekretær Henrik Thøgersen fra forbundets
lederafdeling står bag undersøgelsen. Han peger
på, at lederne gerne vil jobbet. Men det må ikke
være en sovepude, siger han, når de røde lamper
samtidig lyser.
”Når 33 procent overvejer at stoppe, og 18 procent
har været stresset, er der grund til bekymring.”
Han mener, at der i høj grad er brug for at styrke
opbakningen til lederne – især fra områdekontorernes side: ”Vi må konstatere, at der er plads til
forbedringer i samarbejdet mellem de enkelte institutioner og områdekontorerne. Der er et misforhold
mellem de forventninger, de har til hinanden. Områdekontorerne bliver større og større, samtidig med
at bemandingen ude i institutionerne bliver mindre
og mindre. Den udvikling må stoppes og vendes,”
siger forbundssekretæren.
Henrik Thøgersen takker lederne for de mange forslag, de er kommet med i undersøgelsen.
”Der er mange gode forslag, som vi vil gå videre
med i forhold til ledelsen. At der eksempelvis er
brug for mere ensartethed i hele Kriminalforsorgen
ved at øge samarbejdet på tværs, at man skruer
ned for meningsløs kontrol og benchmarking, og at
man øger personaleplejen med møder og efteruddannelse,” siger han.

Læs HR-direktør Mik Grünings svar på side 18-19

E R D U T I L F R E D S M E D O M R Å D E KO N T O R E T S V I D E N
OM VIRKELIGHEDEN I DIN INSTITUTION?
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LEDERNE

JE A N N E T T E LOV I N ER GL A D FO R S I T A R B EJ DE
S O M E N H E D SCH EF, M EN H U N SY N ES , AT H U N
O FT E D RU KN ER I DR I F TS O P GAV ER .

"VI SLUKKER ILDEBRANDE
OG FINDER KORTSIGTEDE
LØSNINGER
AF SØREN GREGERSEN

H

vad skal vi med Storstrøm Fængsel? Hvad
skal vi være mere skarpe til? Hvad skal vi
gøre for arbejdsmiljøet? Det er nogle af de
spørgsmål, Jeannette Lovin gerne vil have
mere tid til at f inde svar på.
Men der er travlhed i fængslet på Nordfalster. Der
mangler personale i stor udstrækning. Enhedschefen
bruger derfor en stor del af sin arbejdstid på at få
vagtplanen til at hænge sammen.
”Tjenestelisten f ylder meget af min arbejdsdag,”
siger Jeannette Lovin og understreger pointen ved
at tage et par opkald under interviewet for netop
at koordinere tjenestelisten. Der mangler en betjent
til en vagt næste dag.
”Hej Jesper, hvad siger du til en vagt fra 6.30 til 15
i morgen?” spørger enhedschefen i telefonen. Der
bliver sagt OK i den anden ende af røret.

Men det påvirker hende, at situationen er så presset,
som den er nu. Selvom Storstrøm Fængsel åbnede
for fem år siden, har fængslet ikke være fuldt bemandet endnu.
”Jeg elsker at arbejde med mennesker, og jeg prøver
at passe på mine medarbejdere. Men desværre er
det svært at holde humøret oppe i øjeblikket. Det
er en kæmpe udfordring, at vi ikke kan rekruttere
nok nye betjente og fastholde dem, vi har. Det
begynder virkelig at gøre ondt,” siger hun.
Enhedschefen er også kritisk i forhold til de mange
skemaer, som løbende skal udf yldes. Hun kalder
dem f luebensopgaver, som mere har formel værdi
end reel værdi.
”Jeg håber, at Kriminalforsorgens forenklingsprojekt
får held med at f jerne unødvendige opgaver.”
O M R Å D E KO N T O R E T

Endnu engang er det lykkedes at få vagtplanen til
at hænge sammen.
Jeannette Lovin foretrækker klart, at det foregår
ad frivillighedens vej på denne måde.
"Det er aldrig sjovt at beordre kollegaer. Selvfølgelig
påvirker det mig, hvis jeg skal bede folk om at møde
på arbejde i deres fritid. Det er klart.”
Nogle gange bliver hun selv nødt til at dække vagter.
Det generer hende ikke, men det betyder, at der er
mindre tid til at udvikle arbejdspladsen.
”Vi slukker ildebrande og finder kortsigtede løsninger.
Sådan er meget af vores arbejdsdag desværre,” siger
hun.
PERSONALEMANGEL
Jeannette Lovin har arbejdet 28 år i Kriminalforsorgen, blandt andet i Københavns Fængsler og i Ellebæk, og er glad for den indf lydelse, som følger med
jobbet som enhedschef.
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Hun har det på samme måde med mange af de
indberetninger, som områdekontoret efterspørger:
”Der er f lere og f lere ting, vi skal svare på.
De skal hele tiden fodres med informationer.”
Jeannette Lovin efterlyser til gengæld mere hjælp den
anden vej i form af opbakning fra områdekontoret.
”De sidder langt væk, og deres medarbejdere
mangler ofte viden om Kriminalforsorgen. De er
ramt af stor udskiftning på samme måde som
direktoratet. Det kan mærkes,” siger hun.
Hun savner for eksempel, at fængslet har sin egen
sikkerhedschef, som har hånd i hanke med sikkerheden. I stedet for som nu, hvor opgaverne er
fordelt på f lere sikkerhedskonsulenter på områdekontoret.
Enhedschefen har det tilsvarende i forhold til
administrative processer: ”Mange opgaver er
blevet længere og tungere. Det gør det ikke
nemmere, når vi er i knæ,” siger Jeannette Lovin.

”

Det er en kæmpe udfordring, at vi ikke
kan rekruttere nok nye
betjente og fastholde
dem, vi har. Det begynder virkelig at gøre
ondt, siger Jeanette
Lovin.

LEDERNE

A LT E R N A T I V B E H A N D L I N G

FEM SPØRGSMÅL
TIL HR-DIREKTØR
MIK GRÜNING
AF SØREN GREGERSEN

	Hvad er din overordnede kommentar til
1
lederundersøgelsen?
	Det er positivt, at ledernes jobtilfredshed er
blevet forbedret siden sidste måling. Blandt
andet er 80 procent af lederne i år tilfredse
med deres job. En forbedring fra 2020, hvor
68 procent var tilfredse med deres job. Følelsen af at være værdsat i jobbet er ligeledes
steget – en markant stigning fra 56 procent i
2020 til 73 procent i 2022.

	Hovedparten af lederne savner stadig tid
2
til at varetage deres ledelsesopgaver. Drift,
administration og kontrol fylder for meget
	i forhold til egentlige ledelsesopgaver. Hvad
siger du til det?
	Kriminalforsorgen ønsker, at ledernes arbejdsopgaver giver mening for dem, og at
arbejdsgangene er effektive og optimale.
Drift og administration f ylder i et lederjob i
Kriminalforsorgen. Det er et vilkår for ledelsesarbejdet i dag, men det skal ikke f ylde
uforholdsmæssigt meget. Af den grund er
Kriminalforsorgen i gang med at rydde ud i
unødvendige procedurer og dokumentationskrav, der ikke længere tilfører værdi. Vi
er også i gang med at se på, hvordan vi kan
lette vores sagsgange og f jerne unødvendige
og ineffektive opgaver.

	Lederne oplever et stort arbejdspres. Der er
3
for få til at løfte opgaverne, de bliver ofte
presset ovenfra, og for meget tid går med
at slukke ildebrande. Hvad gør I for at lette
dette pres?
	Rammerne for ledelse skal være så gode som
mulige, men Kriminalforsorgen er udfordret i
forhold til vores bemandingssituation, og det
har uundgåeligt konsekvenser for lederne. For
at afhjælpe situationen iværksættes en række
initiativer, der skal frigive timer til postbe-

sættelse, gøre det mere attraktivt at tage
ekstravagter og styrke arbejdsmiljøet. Vi
gennemfører derudover massive indsatser for
at rekruttere nye fængsels- og transportbetjent	elever. Som del af f lerårsaftalen kommer vi
også til at arbejde på at nedbringe antallet
af medarbejdere pr. leder.

	Hvad er din kommentar til, at lederne er
4
	kritiske i forhold til den opbakning, de får
fra områdekontorerne?
	Det er essentielt, at arbejdsgangene og
sammenhængskraften fungerer fra matrikler
over områdekontorer til direktoratet. Kriminalforsorgen er i gang med et eftersyn af
dette for at se på, hvordan vi yderligere kan
styrke samarbejdet i organisationen – både
’op gennem’, ’ned gennem’ og ’på tværs’.

	Lederne efterlyser mere udvikling i jobbet,
5
bedre efteruddannelse og øget indf lydelse.
Gør I nok i forhold til det?
	Uddannelse, efteruddannelse og generel
kompetenceudvikling er vigtige faktorer for
god ledelse i Kriminalforsorgen. Derfor prioriterer vi tilbud om ledelsesudvikling højt,
og vi vil i den kommende tid etablere en ny
kompetenceudviklingsenhed, der skal sikre
bedre udviklings- og efteruddannelsesmuligheder i hele organisationen. Vi er derudover
glade for, at de sparringsgrupper, der er
etableret i forbindelse med enhedschefernes
ledernetværk, ser ud til at give vores chefer
et ståsted for personlig ledelsesudvikling i
samarbejde med deres kollegaer. Erfaringerne fra netværkene skal blandt andet bruges
til at se på, om Kriminalforsorgen skal tilbyde lignende tilbud til vores andre lederniveauer.

L E D E RU N D E R S Ø G E L S E R
Fængselsforbundet har undersøgt ledernes
arbejdsvilkår i 2019, 2020 og 2022.
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ARBEJDSMILJØ

D E T B L IV ER DY R ER E O G DY R ER E FO R
K R IMIN A L FO RS O RGEN AT FO RS I KR E
S I N E M EDA R B EJ DER E.

FÆNGSELSBETJENTE ER
LANDETS DYRESTE
AT FORSIKRE
AF SØREN GREGERSEN

I

løbet af tre år er Kriminalforsorgens udgift til
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring
øget fra 5.157 kroner til 6.950 kroner pr. medarbejder.

Fængselsbetjente tilhører dermed den erhvervsgruppe, som er dyrest at forsikre i Danmark.
Til sammenligning koster det kun 314 kroner om
året at forsikre medarbejdere på et sygehus. Det
koster altså over 20 gange så meget at forsikre en
fængselsbetjent som en sygeplejerske.
Det er millionerstatning til syge medarbejdere, som
har sendt forsikringspræmien i vejret i fængselsbetjentenes branchegruppe, som også omfatter
politifolk, soldater og brandmænd.
AES udbetaler i nogle tilfælde erstatninger på helt
op til 4 millioner kroner til skadede medarbejdere.
Også Fængelsforbundets medlemmer får millionerstatninger. Alene i 2020 vandt Fængselsforbundet
sager til en værdi af 135 millioner kroner i form af
engangserstatninger og løbende udgifter fremover.

U D G I F T T I L S YG D O M S F O R S I K R I N G P R . A N S AT
7.00 0

En undersøgelse fra VIVE viste for to år siden, at
omfanget af PTSD blandt fængselsbetjente er meget
større end blandt politibetjente og krigsveteraner.
Erstatningerne til fængselsbetjente er dermed formentlig med til at trække udgifterne til AES op.

”Det er frustrerende, at antallet af arbejdsskader
i Kriminalforsorgen fortsat er meget højt. Der er
desværre ikke noget, som tyder på, at det bliver
mindre belastende at arbejde i landets fængsler.
Tværtimod,” siger formanden.
Han mener, at udgiften til sygdomsforsikringen i sig
selv burde være et argument for Kriminalforsorgen
til at forbedre arbejdsmiljøet: ”Færre nedslidte
fængselsbetjente vil være med til at sænke AES-bidraget,
som koster Kriminalforsorgen over 30 millioner kroner
om året,” siger Bo Yde Sørensen.
Kriminalforsorgens HR-direktør Mik Grüning understreger, at arbejdsmiljøet fortsat prioriteres højt.
”Det er afgørende for Kriminalforsorgen, at vi
formår at skabe en god arbejdsplads for medarbejderne. Derfor har vi konstant fokus på at forbedre arbejdsmiljøet, styrke trivslen og forebygge
arbejdsskader, og netop styrkelse af arbejdsmiljøet
er et af hovedsporene i f lerårsaftalen,” siger han.
HR-direktøren peger på mere supervision, som et af
instrumenterne, der skal nedbringe nedslidningen.
”Vi er i gang med at etablere en bredere supervisionsordning og oprette et internt psykologkorps,
så vi kan forebygge nedslidning og belastning af vores
medarbejdere. Der skal i det hele taget arbejdes
massivt på at reducere arbejdsbelastningen, så
personalet sikres tid til at varetage kerneopgaven
og får mulighed for den relevante kompetenceudvikling.”

Dette underbygges også ved, at AES-satsen lå på
11.000 kroner pr. medarbejder, da Kriminalforsorgen
i 2007 havde sin egen branchegruppe. Det vil sige
4 .000 kroner højere end i dag.

6 .00 0
5.00 0

At fængslerne i dag indgår i en bredere branche,
betyder altså, at Kriminalforsorgen sandsynligvis
slipper med en billigere forsikringspræmie. Omvendt er det en ulempe for de øvrige arbejdsgivere i branchen, som er med til at f inansiere
sygeerstatninger for fængselsansatte.

4 .000
3.000
2.000
1.00 0

M I L L I O N E R AT S PA R E

-

2020

2021

2022

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, er
skuffet over, at fængselsbetjentene gang på gang
topper listen over farlige job.

E R H V E RVS S YG D O M S F O R S I K R I N G
Arbejdsgivere er forpligtet til at betale
bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
(AES), så der er penge, hvis en medarbejder
bliver ramt af en arbejdsskade. Bidraget bestemmes ud fra udgifterne til erstatninger i
den branche, virksomheden er en del af.

Kriminalforsorgen har stigende udgifter til sygdomsforsikring.
Kilde: AES
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VÆ R K M E S T E R

DE INDSAT T E B RO K K E D E S IG OV E R
VÆRKSTEDE T S TO I L E T. SÅ SAT T E VÆR KMESTRENE D E M T IL AT I S TA N D SÆT T E
D E T FR A B U N D E N .

TO INDSATTE
I KRAGSKOVHEDE
RENOVERER
DERES EGET
TOILET

M

idt i træværkstedet i Kragskovhede
Fængsel ligger det, der tidligere var
et rum med to toiletbåse. To indsatte
ligger på knæ på gulvet. De er ved at
lægge f liser for anden gang, første gang var den
ikke helt i vinkel, så de måtte pille dem op igen.

A F M A R I A H A M I LT O N

Projektet opstod, fordi de indsatte var utilfredse
med, at deres toiletter var ulækre. Værkmester Per
Olsen og hans kollegaer så det som en god mulighed for at udfordre nogle indsatte.

Værkmester Per Olsen
spørger, om han skal
give en hånd med.

”Vi greb stemningen og spurgte dem, om de ville
kaste sig over renoveringen. De har aldrig lavet
murerarbejde før, men de var villige til at prøve. Palle
skulle lige overtales lidt, han troede ikke på, at han
kunne,” siger værkmesteren.
Først blev alt pillet ned, så blev en væg pudset op
igen, og nu efter en måned er det tid til at lægge
f liser på gulv og vægge.
”Vi har selvfølgelig vejledt og guidet dem undervejs, men de har fået lov til bare at prøve sig frem,
og der er ikke noget stress eller pres. Det handler
mest af alt om at give ansvar og rose for arbejdet,”
siger Per Olsen.
HAR ALDRIG ARBEJDET FØR
De to mænd er meget forskellige. Den ene, vi
kunne kalde ham Palle, er 50 år og afsoner sin
dom nummer 16. Den anden, som vi kalder Jakob,
er 30 år og afsoner sin første dom.
Det er første gang, Palle rigtigt arbejder. Både inden
og uden for murene. Han har haft et stort misbrug.
”Jeg har aldrig haft et arbejde, kun pusher, men det
er også et slags fuldtidsarbejde. Jeg har heller ikke
arbejdet under mine afsoninger før. Men jeg tror
bare, jeg er blevet ældre. Jeg synes faktisk, det er
rart at arbejde,” siger han.
De to indsatte har
selv ansvaret for
projektet.

Værkmester Per Olsen fortæller, at opgaven med
at renovere toilettet har givet den 50-årige mand
noget helt nyt.
”Palle har ikke fået så mange sejre i sit liv, nu får
han ros. Både af os og de andre indsatte. Jeg tror,
han går herfra med et smil på læben hver dag, han
er virkelig blomstret op,” siger værkmesteren.
ROS FRA MURER
Der er en murer på besøg i fængslet, da fagbladet
er forbi. Han laver kursus med seks indsatte. En af
dem er Jakob.
Mureren fortæller, at han laver virkelig pænt arbejde
og snildt kunne blive murer. Det er dog ikke der,
hans egne ambitioner ligger.
”Det er ikke min plan at blive murer, når jeg kommer
ud, jeg har arbejdet med noget helt andet i mange
år. Men jeg kommer til at renovere mit hjem selv
fremover i stedet for at betale mig fra det, og tiden
går hurtigere her i fængslet, når man har noget at
lave,” siger Jakob og vender tilbage til fliselægningen.
S U C C E S PÅ F L E R E P L A N E R
Teddi Christensen er enhedsleder for træværkstedet.
Han ser renoveringsprojektet som en succes på
f lere planer.
”Det er helt sikkert en succesoplevelse for de to
indsatte. De går fra arbejde glade og tilfredse, og
jeg er sikker på, at de går hjem på afdelingen og
fortæller stolt, hvad de har lavet. De påvirker på
den måde de andre indsatte med gode oplevelser,"
siger han og fortæller, at ambitionerne ikke stopper
der:
”Vi har en drøm om, at næste renoveringsprojekt
bliver køkkenet her i værkstedet.”

Enhedsleder Teddi
Christensen tjekker
de nyopsatte fliser.
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TREDJEÅRS-ELEVERNE
PRÆSENTEREDE OPGAVER
PÅ SKOLEN I BIRKERØD
AF SØREN GREGERSEN

A R B E J D E T M E D P S Y K I S K S YG E

BEKLÆDNINGENS MAGT

Rune og Anders har skrevet opgave om psykisk syge indsatte, og besøgte derfor det psykiatriske hospital Sankt
Hans i Roskilde. ”Vi sammenlignede det, vi gør i Kriminalforsorgen, med det de gør,” sagde Rune og fortsatte:
”Der er ingen tvivl om, at vi skal være bedre til at tale
med psykisk sårbare indsatte. Spørge dem, hvordan de
har det og være ærlige over for dem.” Eleverne mener, at
man med mere forståelse og opmærksomhed kan begrænse
brugen af magtanvendelser og isolering.

Betyder det noget, hvilket tøj de indsatte har på? Andreas
og Lars har skrevet om indsattes beklædning. ”Vi fandt ud
af, at selvom de ikke går i uniform, så gør de det alligevel.
Bandemedlemmer kan spotte hinanden på lang afstand.
De går i ekstremt dyrt joggingtøj.” sagde Lars. De to elever
besøgte Arresthuset i Helsingør som en del af opgaven.
Lars iført jakkesæt. Andreas i tracksuit. De fandt hurtigt ud
af, at både kollegaer og indsatte opfattede dem vidt forskelligt. Så konklusionen er, at klæder faktisk skaber folk.

GÆLDSSANERING GIVER MENING

J O B M AT C H E R E N S U C C E S

Alberte og Michelle skrev om de indsattes muligheder
for at få eftergivet deres gæld. De nåede frem til, at vi
som samfund taber meget på gulvet, når vi lader tidligere
indsatte hænge på deres gæld. ”Det kommer der kun f lere
kriminelle ud af,” sagde Alberte. Michelle pegede på, at
nogle indsatte er så gældsramte, at det kræver en årlig
indtægt på fem millioner kroner for at betale den. Eleverne
mener, at man skal kigge til Norge, hvor de indsatte har
bedre muligheder for gældssanering.

Bille har kastet sig over High Five og deres arbejde med
at skabe kontakt mellem kriminelle og virksomheder. Hun
har arbejdet 11 år som værkmester i Kriminalforsorgen, og
er nu i gang med uddannelsen til fængselsbetjent. Hun
har valgt at undersøge sagen nærmere: ”Jeg hørte om
High Five i radioen og tænkte, hvad er det for noget? Det
viste sig, de faktisk har stort held med deres indsats. De
har en succesrate på 86 procent. Det er ret imponerende,”
sagde hun.

FOLKEMØDE

FÆN G S E L S FO R B U N D E T B Ø D I N D PÅ FO L KEM Ø DET M ED EN DI S KUS S I O N O M, H VO R DA N V I R EDDER KR I M I N A L FO RS O RGEN .

SELV FANGERNE VIL HAVE
FLERE FÆNGSELSBETJENTE
A F M A R I A H A M I LT O N

M

an tager en retsordfører, en tidligere
indsat og en forbundsformand, stiller
dem ved siden af hinanden i et debattelt på en varm sommerdag på Folkemødet på Bornholm og spørger dem
om, hvordan de ser på situationen i Kriminalforsorgen
lige nu. Og så f inder man ud af, at de faktisk er
temmelig enige, selvom de taler ud fra vidt forskellige udgangspunkter.

Der var altså enighed om tingenes problematiske
tilstand, men hvad var de tre debattørers bud så
på, hvordan vi får skabt en bedre Kriminalforsorg?
”Der skal meget mere vilje til for at fastholde de
betjente, der knokler hver dag. Arbejdsvilkårene
skal være bedre på alle punkter. Simpelthen,”
sagde Bo Yde Sørensen.

Det går ikke godt.

Tom Hansen mente, at svesken skal på disken.

Der mangler fængselsbetjente i meget alvorlig grad.

”Man skal sige sandheden om, hvordan det er at
være fængselsbetjent, så eleverne ikke kommer ud
og får et chok, og så tror jeg simpelthen, man skal
rebrande Kriminalforsorgen,” sagde han.

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF,
udtrykte det sådan.
”Jeg er ulykkelig over situationen, der bunder i alt
for mange års politisk misrøgt. Det går ud over den
dynamiske sikkerhed, og fængselsbetjentene stopper, når de ikke har tid til relationsarbejde med de
indsatte. Det er en meget ond cirkel.”
Tom Hansen er tidligere indsat og lancerede i foråret
sammen med Café Exit en videokampagne med overskriften ’Fangerne vil have f lere fængselsbetjente!’
De mener nemlig, at manglen på uniformeret personale har store konsekvenser for de indsatte.
”Jeg blev løsladt for fem år siden, og jeg er glad
for, at det var dengang og ikke nu, jeg skulle sidde
inde,” sagde han.
Det er vist heller ikke nogen hemmelighed, at forbundsformand Bo Yde Sørensen er mere end almindeligt bekymret for situationen. Det lagde han ikke
skjul på i debatten.
”Det er smerteligt, at vi nu er under 2.000 fængselsbetjente, mens antallet af indsatte stiger. Vi sygepensionerer 100 fængselsbetjente om året,” sagde
han.
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H VA D S K A L D E R S Å T I L ?
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Karina Lorentzen Dehnhardt fokuserede på at fjerne
unødigt støj i fængselsbetjentenes hverdag og
pointerede, at der er politisk vilje til at forbedre
situationen.
”Vi skal have fjernet en masse af de regler, Kriminalforsorgen er sovset ind i, det er vi også allerede i
gang med. Og jeg mener af et helt ærligt hjerte,
¨at vi fra politisk hold er optaget af at forbedre
situationen.”
Således opløftede sluttede debatten med hjemmeskrevne sange fra fangekoret, der beskriver livet
bag tremmer, og hvordan man får tiden til at gå der.
Kriminalforsorgen var også at f inde på Folkemødet
med eget telt. Direktør Ina Eliasen var da også
forbi forbundets debat.

Har du også kræft
inde på livet?
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Sandra, 31 år, kunde i TJM Forsikring

Læs mere på www.tjm-forsikring.dk/kraeftens-bekaempelse

