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Dansk Fængselsforbund: 

Håb om bedre arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen 

Vi håber, at arbejdsmiljøet i fængsler og arresthuse nu får et tiltrængt løft. 

Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund efter Kriminalforsorgen i går præsenterede 

tretten forskellige projekter, som skal forbedre arbejdsmiljøet i fængsler og arresthuse. 

Projekterne spænder fra nye krav til god ledelse, bedre arbejdsgange og bedre opfølgning på 

vold og konflikter mellem indsatte og ansatte. 

Forslagene blev præsenteret af en arbejdsgruppe i Kriminalforsorgen, som i et halvt år har sat 

fokus på arbejdsmiljøet i fængsler og arresthuse. 

"Jeg ser arbejdsgruppens forslag, som første led i en proces, hvor medarbejdernes hverdag 

bliver forbedret i Kriminalforsorgen. Vi får ikke bedre arbejdsmiljø fra den ene dag til den 

anden. Det kræver et langt sejt træk, som bakkes op med politisk vilje og penge," siger Kim 

Østerbye, formand for Dansk Fængselsforbund. 

Formanden er tilfreds med, at justitsminister Lene Espersen i går gav håndslag på, at hun vil 

arbejde politisk for at skaffe penge til de merudgifter, der skal til for at gennemføre forslagene. 

"Ministeren sagde i går, at hun sætter arbejdsmiljøet højest på dagsordenen ved 

forhandlingerne om næste flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Tidligere fokuserede hun 

primært på målbare resultater som Kriminalforsorgens kapacitet, sikkerhed og 

narkobekæmpelse. Nu erkender hun, at tiden er inde til at sætte de interne forhold i 

Kriminalforsorgen i centrum. Jeg tager det som udtryk for, at ministeren vil gøre sit for at finde 

de penge, der skal til for at forbedre arbejdsmiljøet," siger Kim Østerbye. 

Han er glad for, at der nu gøres en indsats for at forbedre de ansattes vilkår i 

Kriminalforsorgen: "Det er på høje tid, at justitsministeren og Direktoratet for 

Kriminalforsorgen nu målrettet fokuserer på arbejdsmiljø og arbejdspres," siger Kim Østerbye. 

Kim Østerbye henviser til, at flere alarmlamper blinker rødt for det nuværende arbejdsmiljø i 

Kriminalforsorgen. 

I efteråret udstedte Arbejdstilsynet 17 påbud til Direktoratet for Kriminalforsorgen om at 

forbedre det psykiske arbejdsmiljø i landets fængsler og arresthuse. Samtidig er 

fængselsfunktionærernes sygefravær og nedslidning langt højere end på det øvrige 

arbejdsmarked. 
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