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KONGRES

Kongres 
Med FoKus På 
Forbundets 
Indre lInJer
Fængselsforbundets fremtidige organisering stod øverst 
på dagsordenen på forbundets kongres. Der blev dog 
også uddelt hug til beslutningstagerne for at negligere 
problemerne i Kriminalforsorgen.

Af Søren Gregersen

Forbundets 7. kongres var en af de mere navlebeskuende af 
slagsen. det var nemlig i høj grad forbundets indre linjer, 
som var under behandling. 

Hvordan skal forbundet reagere på Kriminalforsorgens 
reorganisering? og hvordan sikrer man, at forbundet fortsat 
kan beskytte medlemmerne bedst muligt? det var nogle af 
de spørgsmål, som der skulle findes svar på.

efter Kriminalforsorgens reorganisering står Fængsels-
forbundet i en situation, hvor forbundets struktur ikke 
længere matcher den organisation, som man samarbejder 
med. 

Forbundets hovedbestyrelse har drøftet denne problemstil-
ling i et år og kommet frem til et kompromisforslag, som 
kongressen skulle tage stilling til. 

et nøgleelement i forslaget – som beskrives detaljeret på 
næste opslag i bladet – er, at forbundet opretter område-
afdelinger, som modsvarer Kriminalforsorgens nye områder. 
dette element var der bred opbakning til blandt kongressens 
delegerede.

Ikke alle var dog enige om at fjerne de nuværende lokal-
afdelinger fra den formelle struktur. Ifølge kompromisfor-
slaget kan afdelingerne fortsætte som nu, men det er den 
lokale tillidsrepræsentant, der har den formelle rolle.

det mødte blandt andet kritik fra afdelingsformanden i 
Københavns Fængsler david Jensen: ”Vi stemmer imod, fordi 
vi mener, at forbundet fjerner sig fra det enkelte medlem.”

Af samme årsag anbefalede afdelingsformand fra stats-
fængslet i Vridsløselille, Jesper dalbye, et nej til forslaget. 
Han medgav dog, at han havde siddet med i det udvalg, som 
nåede frem til kompromisforslaget i enighed. 

Forbundssekretær bo yde sørensen støttede derimod forslaget. 
Han pegede på, at der er tale om et kompromis: ”det er det 
bedst opnåelige resultat. Alle får noget, som de kan leve med.”

samtidig understregede han, at lokalafdelingerne kan 
fortsætte deres arbejde: ”Jeg er enig i, at lokalafdelingerne 
er vigtige. der er heller ikke nogen, som ønsker at fjerne 
lokalafdelingerne. Afdelingerne bliver kun fjernet, hvis man 
beslutter det lokalt.”

efter debatten kom forslaget til afstemning. det blev valgt 
med et klart flertal. to tredjedele af de delegerede stemte for. 

Fremover er forbundet derfor bygget op med fem organer: 
Kongressen. Hovedbestyrelsen. Forbundsledelsen. et forret-
ningsudvalg. og syv afdelinger på områdeniveau. Herudover 
vil der stadig være tillidsrepræsentanter lokalt og lokalafde-
linger, hvis man ønsker det. 

GenvAlG
På kongressen var der også valg til forbundsledelsen. 
Kongressen valgte at genvælge Kim østerbye som formand 
og bente benderska, Heidi olsen, bo yde sørensen og rené 
larsen som forbundssekretærer. desuden blev Allan Kjær 
fra Arresthusene i syd-, sønderjylland og Fyn valgt som ny 
forbundssekretær.

Forbundskasserer Ina rasmussen besluttede at stoppe i em-
bedet inden kongressen. Kim østerbye takkede for hendes 
mange års arbejde for forbundet.

Herudover blev Peter Kempf fra statsfængslet ved sønder 
omme og Carsten Aagaard fra statsfængslet østjylland 
genvalgt som forbundets revisorer.

FokUs På FællesskAbet
I beretningen fokuserede Kim østerbye primært på forbun-
dets reorganisering. Han anbefalede, at forbundet i den 
kommende kongresperiode fokuserer på at få den nye orga-
nisation op at køre, og understregede, at forbundets styrke 
er identitet, stolthed og fællesskab. 

Han sammenlignede i den forbindelse Fængselsforbundet 
med kollegaerne i sverige: ”På den anden side af Kattegat 
er det uniformerede personale organiseret i en organisation 
med det kønsløse navne seKo. et forbund som omfatter 
120.000 medlemmer inden for service- og kommunikations-
faget. Jeg tror ikke, at en svensk fængselsbetjent føler, at 
han eller hun har så meget til fælles med søfolk, postarbej-
dere og telemedarbejdere,” sagde han.

I danmark er situationen anderledes. Her kan medlemmer-
ne identificere sig med forbundet. det fællesskab skal vi 
værne om, sagde Kim østerbye: ”et fælleskab har altid to 
sider: Medlemmerne er med til at forme forbundet som et 
stærkt sammenhold. til gengæld kan forbundet kun skabe 
rammerne for ideer og udvikling, hvis vi har medlemmernes 
aktive tilslutning. For Fængselsforbundet er kun så stærkt, 
som medlemmerne ønsker det.”

tilliden skAl tilbAGe
I sin tale på førstedagen af kongressen sendte Kim østerbye 
et klart signal til beslutningstagerne og Kriminalforsorgens 
ledelse om arbejdsmiljø: ”Volden har fået lov at eskalere 
i fængslerne. den udvikling må og skal vi have vendt: Vi 
skal skabe et arbejdsmiljø, som skal kunne holde til et helt 
arbejdsliv. Ikke et halvt,” slog formanden fast.

Han pegede på, at Fængselsforbundet lægger stort pres på 
det politiske system. Forbundet har eksempelvis lavet to 
undersøgelser om volden mod medlemmerne i de seneste år.

Kim østerbye talte også om den tillid eller mangel på samme, 
som ofte præger Kriminalforsorgens arbejdspladser: ”Politi-
kerne kan regne med os. Men tilliden skal gå begge veje. Vi 

skal have tillid til, at I mener jeres visioner seriøst og sætter 
de nødvendige penge af til dem.”

Kriminalforsorgens direktør, Johan reimann, kunne dog ikke 
love flere penge: ”Vi får ikke flere ressourcer i Kriminalforsor-
gen. der er ingen, som vil give en offentlig arbejdsplads flere 
penge. tværtimod er der udsigt til færre fanger i fremtiden – 
og dermed færre penge,” lød det triste budskab.

direktøren lovede dog alligevel forbedringer, for eksempel 
når det gælder fordelingen af belægget, som forbundsformanden 
kritiserede i sin tale: ”Jeg vil give dig det løfte, at det bliver 
meget bedre end i dag,” sagde Johan reimann.

lo, oveRenskomst oG æResnål
lo’s formand Harald børsting var også på talerstolen. Han 
var fuld af lovord for det arbejde, der bliver udført i fængs-
lerne. og han mente, at samfundet skal gøre mere for at 
beskytte fængselsbetjentene.

”det er tankevækkende, at det danske samfund ikke passer 
bedre på jer. For det har konsekvenser at arbejde i Kriminal-
forsorgen. det bliver ofte glemt.”

Formand for HK stat, rita bundgaard, talte om overens-
komstforhandlingerne, som hun har været med til at for-
handle for statens medarbejdere.

”Forhandlingerne med finansministeren var ikke den mest 
behagelige oplevelse. Vi fik forelæsninger om økonomisk an-
svarlighed og fik at vide, at de offentlige medarbejdere havde 
fået mere i løn end de privatansatte. det billede er svært at 
genkende, når man tænker på, hvor lidt vi har fået i løn i de 
seneste år,” sagde hun.

under festmiddagen om aftenen fik david Jensen overrakt 
Fængselsforbundets æresnål for mere end 15 års tillids-
mandsarbejde. tillykke!  
  

Kongressen blev afholdt på 
Hotel Sinatur i Nyborg.


