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Dansk Fængselsforbund: 

Finansministeren har mistet 
jordforbindelsen 
Thor Pedersen har ingen føling med virkeligheden på de offentlige 
arbejdspladser.  

Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund, efter 
finansministeren i dag har erklæret, at de offentligt ansatte er godt 
lønnet og ikke har et lønefterslæb i forhold til det private 
arbejdsmarked. 
 Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, er 
forundret over ministerens udtalelse. 
 ”Thor Pedersens opfattelse af de offentlige lønninger 
passer på ingen måde med den lønseddel mine kollegaer modtager 
hver måned. Jeg kan som eksempel nævne, at en 
fængselsfunktionær tjener ca. 20.600 kr. om måneden i grundløn 
efter syv års ansættelse. Synes finansministeren, at det er en høj 
løn? Prøv at spørge en murer, en tømrer, en mekaniker, en jord- og 
betonarbejder eller en stilladsarbejder om de synes, at det er en høj 
løn,” siger han. 
 Kim Østerbye stiller samtidig spørgsmålstegn ved 
finansministerens sammenligning af lønningerne på det private og 
offentlige arbejdsmarked. 
 ”I store dele af det private arbejdsmarked er der store 
forskelle på overenskomsterne og de beløb, som faktisk bliver 
udbetalt til de ansatte. Det samme gælder ikke på det offentlige 
arbejdsmarked,” siger formanden. 

Han mener, at det vil klæde finansministeren at udtale sig 
mindre skråsikkert omkring lønningerne på de offentlige 
arbejdspladser. 
 ”Vores arbejdsdag er præget af dårlige arbejdsvilkår og 
højt arbejdspres. I den situation er det demotiverende at få at vide, 
at man klynker over lønnen,” siger han. 
 Forbundsformanden henviser desuden til, at det i dag er 
svært at tiltrække nok mandskab til Kriminalforsorgen. 
 ”Der mangler fængselsfunktionærer i hele landet. Ligesom 
der mangler medarbejdere andre steder i den offentlige sektor. I 
bund og grund er det enkelt. Finansministeren kender godt reglen 
om udbud og efterspørgsel: Der er én vej til at sikre nok mennesker i 
den offentlige sektor: En løn der kan konkurrerer med andre dele af 
arbejdsmarkedet og ordentlige arbejdsliv. Lige nu halter det med 
begge dele.” 
 
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99 


