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Dansk Fængselsforbund: 

Ærgerlig nedskæring 
 
Det er ærgerligt, at en ordning, der i årtier har fungeret til alles 
tilfredshed, nu må ophøre.  

Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund, efter 
Direktoratet for Kriminalforsorgen i dag har skåret i de såkaldte 
tjenestefrihedsaftaler, hvor Kriminalforsorgen betaler løn til 
tillidsmænd fra flere fagforbund. 

”Både arbejdsgiver og fagforbund har været tilfredse med 
den nuværende ordning, hvor vi samarbejder om både den daglige 
drift og den langsigtede udvikling af Kriminalforsorgen. Derfor er det 
ærgerligt at der nu skæres i samarbejdet,” siger Kim Østerbye. 

Nedskæringen betyder, at Dansk Fængselsforbund mister 
støtte til centrale organisationsvalgte. Penge der er gået til aflønning 
af forbundsledelsen, formanden for lederafdelingen i Dansk 
Fængselsforbund og til delvis tjenestefrihed til et antal medarbejdere 
i arresthusene. 

Ifølge Finansministeriet strider den nuværende aftale mod 
et cirkulære fra 1981.  

”Vi kan selvfølgelig ikke have, at der foregår noget ulovligt. 
Jeg er mildt sagt overrasket over, at arbejdsgiveren ikke har haft 
overblik over egne regler. Men det må jeg tage til efterretning.” 

Han mener, at finansministeren sender et negativt signal 
mod tillidsmandsarbejdet på det danske arbejdsmarked.   

”På den ene side hylder regeringen den danske model med 
tæt samarbejde med arbejdsgivere og arbejdstagere. På den anden 
side skærper han vilkårene for samarbejdet,” siger Kim Østerbye. 

Forbundsformanden havde gerne set en bedre 
kommunikation fra Finansministeriets side om de ændrede vilkår. 

”Jeg bryder mig ikke den måde, som vi får det at vide på. 
Vi har intet fået at vide på forhånd og får nedskæringen dikteret som 
en rå ordrer. Det er ikke en form, som fremmer det gode samarbejde 
i staten,” siger han. 

Derfor er der på nuværende tidspunkt heller overblik over, 
hvad nedskæringen får af konsekvenser for forbundets arbejde.  

”Det er et spørgsmål, som bliver taget op på næste møde i 
hovedbestyrelsen. Men det er nok svært at undgå, at det i sidste 
ende går økonomisk ud over medlemmerne,” siger Kim Østerbye. 
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