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Dansk Fængselsforbund: 

Flere syge og nedslidte 
Medarbejdernes sygefravær og antallet af helbredsbetingede 
afskedigelser steg i Kriminalforsorgen i 2006 i forhold til året før. Det 
viser en ny opgørelse, som Dansk Fængselsforbund har lavet. 

I alt måtte 47 fængselsfunktionærer forlade tjenesten i 
utide i 2006. Det svarer til 1,4 procent af alle fængselsfunktionærer. 
Året før var det 1,1 procent. 

Risikoen for nedslidning i Kriminalforsorgen er dermed fire 
gange så stor som på det øvrige arbejdsmarked, hvor ca. 0,3 procent 
årligt må forlade jobbet i utide. 

Gennemsnitsalderen blandt de førtidspensionerede 
fængselsfunktionærer er på kun 48 år. 

Samtidig steg sygefraværet for fængselsfunktionærerne fra 
et i forvejen højt niveau. I 2006 var det gennemsnitlige antal 
sygedage på 21,3 dage pr. medarbejder, mod 21,1 dage i 2005. 
Sygefraværet er ca. 60 procent højere end for medarbejdere på det 
øvrige arbejdsmarked.  

 Den negative udvikling kommer ikke bag på Kim Østerbye, 
formand for Dansk Fængselsforbund: ”Både det høje sygefravær og 
antallet af helbredsbetingede afskedigelser hænger sammen med, at 
medarbejderne i Kriminalforsorgen har været hårdt presset med høj 
belægning, krav om rationaliseringer og dårligt arbejdsmiljø. 
Regeringen kan ikke presse flere og flere i fængsel og pålægge 
besparelser, uden at det har en langtidseffekt på personalet,” siger 
Kim Østerbye. 

Han opfordrer politikerne til at forbedre arbejdsforholdene i 
Kriminalforsorgen nu: ”Politikerne bør finde de penge, der skal til for 
at skabe rimelige arbejdsvilkår i fængsler og arresthuse. Der er 
blandt andet behov for at forstærke indsatsen for at nedbringe 
sygefraværet og fastholde syge medarbejdere i jobbet. I alt for stort 
omfang bliver de syge overladt til sig selv. Derfor ender det for ofte 
med førtidspension,” siger Kim Østerbye. 

De nye tal for førtidspensionering og sygefravær kommer 
efter Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring i efteråret 2006 
stillede krav til Kriminalforsorgen om 57 procent højere 
forsikringsbidrag på grund af flere syge og nedslidte 
fængselsfunktionærer. 

 
Dansk Fængselsforbund har samlet dokumentation om den seneste 
udvikling i Kriminalforsorgen i notatet ”Fakta om udviklingen i 
Kriminalforsorgen”.  

 
Notatet kan fra i dag hentes på adressen: 
www.danskfaengselsforbund.dk  
 
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99 
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