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Dansk Fængselsforbund: 

Finansministerens talmagi 
er forstemmende 
Finansministeren snakker udenom og blander – måske helt bevidst – 
æbler og pærer sammen, når han skal kommentere, hvorfor chefer i 
staten har haft markant større lønstigninger end det menige 
personale.  
 Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund, efter 
at man nu har fået finansministerens svar på det åbne brev som 
forbundet skrev i forrige uge. 
 ”Finansministerens svar er på grænsen til at være trist. 
Han afleder diskussionen med talmagi og nægter at forholde sig til 
det reelle – at chefernes lønstigning har været markant højere end 
andres,” siger Kim Østerbye, formand for Dansk Fængselsforbund. 
 I det oprindelige brev dokumenterede Dansk 
Fængselsforbund, at en række chefer har fået en markant større 
reallønstigning end almindelige medarbejdere.  
 Med udgangspunkt i Finansministeriets egne tal har 
forbundet påvist, at fængselsfunktionærernes realløn – i perioden 
1997 til 2007 – steg med 6 procent, mens kontorchefer fik 12 
procent, fængselsinspektører 20 procent og departementschefer 22 
procent mere i løn. 
 Men – siger finansministeren nu – tallene er helt forkerte, 
man skal regne på en helt anden måde, når man sammenligner løn.  
 For eksempel peger han på, at forbundet burde have 
inddraget betaling for overarbejde og pensionsbidrag i 
lønsammenligningen. 
 ”Pudsigt argument, der viser, hvilken talmagi ministeren 
benytter sig af. Vi har undladt at inddrage overarbejde og pension, 
fordi ministerens egen vejledning opfordrer til det,” siger Kim 
Østerbye. 
 Af vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase 
fremgår det at: Lønsammenligninger bør principielt baseres på fast 
løn. (…) Medregnes (over- og merarbejde) indebærer det en risiko 
for at sammenligne forskellige mængder.  
 Desuden fremgår det af vejledningen at: Ved opgørelse af 
lønsummer til forhandlingsbrug skal pensionsbidraget til 
tjenestemænd ikke medregnes. 
 ”Det er trist, at vi har en minister, der søger at så tvivl om 
andre menneskers redelighed ved at bruge det ene argument den 
ene dag og et andet en anden dag. Og vi mangler fortsat svar på 
det, vi spurgte om: Hvorfor har nogle – herunder fængsels-
funktionærer – fået en lille lønfremgang, mens andre har fået det 
firedobbelte,” siger Kim Østerbye.  
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