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Millionudgifter for staten til
nedslidte fængselsbetjente
Staten kan spare millioner, hvis arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen
forbedres.
Det er budskabet fra Dansk Fængselsforbund efter, at en
ny undersøgelse viser, at nedslidte fængselsfunktionærer hvert år
udløser udgifter for omkring 70 millioner kroner.
Pengene går til udbetalinger af helbredsbetingede
pensioner til de medarbejdere, som ikke kan klare jobbet længere.
Når en medarbejder forlader Kriminalforsorgen i utide på grund af
dårligt helbred, har personen nemlig mulighed for at få en
svagelighedspension eller en anden pensionsydelse.
Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye,
mener, at udgifterne til pensioner med fordel kunne investeres i
bedre arbejdsmiljø i fængsler og arresthuse.
”Risikoen for nedslidning er tre gange større i
Kriminalforsorgen end på det øvrige arbejdsmarked. Hvis antallet af
nedslidte fængselsfunktionærer kommer ned på landsgennemsnittet,
vil man spare to tredjedel af de nuværende udgifter. Staten har altså
mulighed for at spare ca. 50 millioner kroner hvert år, hvis man
sætter massivt ind for at forbedre arbejdsmiljøet i fængsler og
arresthuse,” siger Kim Østerbye.
Han er utilfreds med, at det ikke er lykkedes at sænke
antallet af nedslidte: ”Det er beskæmmende, at vi hvert år siger
farvel til så mange kollegaer. I år har 49 fængselsfunktionærer fået
en helbredsbetinget afskedigelse. Mod 34 i 2007. Der er ikke udsigt
til at denne statistik bliver forbedret i de kommende år,” siger Kim
Østerbye.
Formanden peger på, at de samlede omkostninger til
nedslidte medarbejdere er langt større: ”Det offentlige har også store
sundhedsudgifter til vores syge kollegaer. Desuden har mange af
kollegaerne også ret til almindelig førtidspension og til erstatning for
tab af erhvervsevne,” siger han.
Dansk Fængselsforbund har samlet dokumentation om den seneste
udvikling i Kriminalforsorgen i notatet ”Fakta om udviklingen i
Kriminalforsorgen”.
Notatet kan fra i dag hentes på adressen:
www.danskfaengselsforbund.dk
Yderligere information: Forbundsformand Kim Østerbye, 72 55 99 99

