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Dansk Fængselsforbund: 

Vi vil gerne ses efter i kortene 

Hvis der er nogen, som gerne ser, at forholdene bliver belyst i Kriminalforsorgen, så er det os. 

 

Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund efter justitsminister Lene Espersen i går 
foreslog, at der i indføres en spørgeskemaundersøgelse for prøveansatte, som kan belyse, 

hvordan nye fængselsfunktionærer oplever forholdene Kriminalforsorgen. 
 

Forslaget kom frem under et samråd i Folketingets retsudvalg i går, hvor omgangstonen i 
Kriminalforsorgen blev debatteret efter urolighederne på Nørrebro. 

 
Ministeren understregede, at undersøgelsen ikke skal have til formål at jage enkelte personer 

blandt medarbejderne, men at give et generelt indblik i, hvad der foregår, når nye 

fængselsfunktionærer uddannes. 
 

Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, støtter forslaget: "Vi vil gerne kigges efter 
i kortene. Og jeg er enig med ministeren i, at spørgeskemaundersøgelsen ikke skal være en 

klapjagt mod enkeltpersoner, men et led i en generel forbedring af uddannelsen af nye 
fængselsfunktionærer og forholdene i Kriminalforsorgen," siger Kim Østerbye 

 
Dansk Fængselsforbund har i flere år arbejdet meget aktivt for at forbedre grunduddannelsen 

for fængselsfunktionærer. Forbundet ser gerne, at prøveansatte får en tungere teoretisk 

ballast i form af flere formelle krav og undervisning. 
"Der skal lægges mere i kravene til medarbejdernes personlige udvikling, for eksempel 

hvordan man optræder i forhold til indsatte og kollegaer, og hvordan man håndterer stress," 
siger Kim Østerbye. 

 
Formanden er også tilfreds med, at ministeren afviste, at der skulle herske en rå og uvenlig 

tone i Kriminalforsorgen. 
"Jeg er selvfølgelig enig med ministerens vurdering om, at landets fængsler og arresthuse 

generelt er præget af en god tone og hendes vurdering om, at fængselsfunktionærer er 

dygtige, engagerede og udfører et kæmpemæssigt stykke arbejde i forhold til resocialisering," 
siger Kim Østerbye. 

 
Justitsministeren fastslog desuden på samrådet i går, at der i den kommende flerårsaftale for 

Kriminalforsorgen skal fokuseres på ressourcer til forbedring af arbejdsmiljøet og personalets 
vilkår. 

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99 


