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Dansk Fængselsforbund:

Et løft til fængsler og arresthuse

Vi ser frem til at uddannelse, sikkerhed og arbejdsmiljø får et løft i
løbet af de næste fire år.
Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund, efter
den politiske aftale om Kriminalforsorgens økonomi faldt på plads i
går aftes for 2008-2011.
Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye,
glæder sig over, at aftalen tilfører ekstra penge til flere områder,
som er blevet forsømt i de seneste år.
”Både uddannelse, sikkerhed og arbejdsmiljø har længe
trængt til at blive prioriteret højere. Det bliver det nu. Det er positivt,
at Dansk Folkeparti og Ny Alliance er gået sammen med regeringen
om denne aftale,” siger Kim Østerbye.
Han hæfter sig særligt ved uddannelsesområdet, hvor der
er afsat penge til en ny grunduddannelse for fængselsfunktionærerne
og til en styrket lederuddannelse.
”Kriminalforsorgen hører til de bedste i verden. Hvis vi vil
fastholde dette, så kræver det bedre uddannelse. Derfor er det
meget vigtigt, at vi i de kommende år kan tilbyde nye og nuværende
medarbejdere bedre muligheder for at ruste sig til opgaverne i
fængsler og arresthuse,” siger Kim Østerbye.
Formanden er også er tilfreds med, at politikerne styrker
de fysiske forhold og arbejdsmiljøet.
”Der er penge til bedre sikkerhed og renovering af vores
bygninger. Og med hensyn til arbejdsmiljøet håber jeg, at vi kan
fjerne alenearbejde, hvor fængselsfunktionærer er alene på vagt
med de indsatte. Samtidig håber jeg, at vi kan indføre supervision i
alle institutioner. Det er et godt redskab i forhold til
konfliktsituationer. Jeg er dog ikke sikker på, at vi helt får opfyldt de
to punkter over de næste fire år,” siger han.
Kim Østerbye er bekymret for finansministerens planlagte
besparelse på en procent af budgettet i statens institutioner.
”Vi er glade for aftalen. Men den får et andet skær over
sig, hvis vi samtidig skal spare en procent. Det vil udhule det løft, vi
bliver stillet i udsigt,” siger Kim Østerbye.
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