
  
Dansk Fængselsforbund      

København, 7. februar 2007 
 
 

Ny forbundsstruktur vedtaget på 
ekstraordinær kongres den 6. februar 2007. 
 
Dansk Fængselsforbund har på en ekstraordinær kongres den 6. 
februar 2007 vedtaget en ny forbundsstruktur.  
Den nye struktur implementeres fra nu af og frem til den ordinære 
kongres i maj i år. Dette vil medføre en række væsentlige 
forandringer i forbundets hidtidige organisation og i 
opgavevaretagelsen på forbundskontoret.  
Med omorganiseringen har Dansk Fængselsforbund, med succes, 
afsluttet flere års interne drøftelser og står nu optimalt rustet til 
fremtidens mange udfordringer. 
 
Strukturændringen i korte træk: 
 
Forbundsnæstformandsposten bliver nedlagt 
De hidtidige poster som henholdsvis forbundsnæstformand og 
forbundskasserer bliver omlagt til én tillidspost som forbundskasserer 
med virkning fra og med den ordinære kongres den 23.-25. maj 
2007.  
 
Der er oprettet tre nye tillidsposter som forbundssekretærer  
Forbundssekretærerne blev valgt på kongressen den 6. februar 2007 
og indgår i forbundsledelsen med virkning fra den 1. marts 2007. De 
tre tillidsfolk er valgt af de sektorer de repræsenterer: 
Åbne fængsler: Jannie Hallø, Afdelingen i Jyderup 
Lukkede fængsler: Ina Rasmussen, F.O. (Københavns Fængsler) 
og Arresthusene: René Larsen, AO-Fyn. 
 
Værkmesterforeningen er nedlagt som selvstændig 
lokalafdeling 
Værkmesterforeningen nedlægges som selvstændig landsdækkende 
lokalafdeling og værkmestrene organiseres fremover i 
basisafdelingerne eller i lederafdelingen. 
Det overvejes i øjeblikket hvorvidt der er stemning for at oprette en 
landsdækkende værkmesterklub, hvor værkmestergruppen fremover 
kan drøfte fælles faglige spørgsmål. 
 
De tre lederafdelinger er sammenlagt til én afdeling  
Dansk Arrestforvarerforening, Foreningen af Personale- og 
Sikkerhedskonsulenter i Fængslerne samt Foreningen af Øvrige 
Lederstillinger er sammenlagt til én lederafdeling. 
 
Ledernes fremtidige tilhørsforhold 
Ledere der hidtil har været organiseret i en af de tre lederafdelinger 
fortsætter deres medlemskab i den nye lederafdeling.  
Det er besluttet at alle lederstillinger, der er omfattet af KL og KOL, 
fremover skal organiseres i lederafdelingen, men der er i forbindelse 



med omstruktureringen aftalt en overgangsordning således at de 
nuværende ledere, der er medlemmer af de lokale basisafdelinger 
(betjentforeninger) eller en AO-afdeling, efter eget ønske, kan 
forblive medlemmer af disse indtil et eventuelt stillingsskifte til en 
anden lederstilling omfattet af KL eller KOL. 
Alle ledere, der nu er medlemmer af en basisafdeling eller AO-
afdeling vil modtage en henvendelse fra forbundet om fremtidigt 
tilhørsforhold. 
For Værkmesterforeningens medlemmer gælder, at basisværkmestre 
overføres til basisafdelingerne og ledernes tilhørsforhold vil blive 
drøftet på et kommende møde med Værkmesterforeningens 
Hovedbestyrelse. 
 
De to lokalafdelinger ved Statsfængslet Midtjylland  
Statsfængslet Midtjylland (Nr. Snede og Kærshovedgård) er fremover 
kun repræsenteret af et medlem i hovedbestyrelsen. 
Lokalafdelingerne fortsætter som to selvstændige afdelinger med 
egne lokalbestyrelser.   
 
Forbundets udvalg 
Forbundets udvalgsstruktur er ændret således at alle de faste udvalg 
er nedlagt og i stedet nedsættes løbende ad hoc udvalg til at løse 
fremadrettede opgaver.  
Forbundets Etiske Råd bibeholdes og varetages fremover af 
forbundsledelsen. 
 
Ny vedtægt 
Forbundets ny vedtægt, som danner grundlag for den nye struktur, 
blev enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære kongres den 6. 
februar 2007. Vedtægten vil senere blive udsendt til medlemmerne 
og den ekstraordinære kongres vil blive omtalt i martsudgaven af 
Fængselsfunktionæren. 
 
 
Kim Østerbye 
Forbundsformand 


