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Bløde signaler 
klinger hult

Vores nye justitsminister slår til lyd for en
kursændring i retspolitikken. Nu vil Lars
Barfoed satse på den forebyggende og
resocialiserende indsats. Hårde straffe og
flere bøder er ikke vejen frem, udtaler
han i medierne.

Det er lidt af et stilskifte for den bor-
gerlige regering, som siden 2001 har
indført hårdere straffe blandt andet i for-
hold til terror, narkokriminalitet, bander,
våbenbesiddelse og forstyrrelser af den
offentlige orden.

Stopper denne række af strafskær-
pelser så med Lars Barfoed? Nej, det er
der intet, der tyder på. I år sænker rege-
ringen den kriminelle lavalder fra 15 til
14 år, forhøjer strafmaksimum for unge
under 18 år og indfører hårdere straffe
over for borgere, der tvinger andre til at
gå med burka.

Justitsministerens nye blødere stil
klinger med andre ord lidt hult. 

Tag den kriminelle lavalder som ek-
sempel. Her er det regeringens påstand,
at de unge ikke skal i fængsel. Man vil i
stedet satse på en forebyggende indsats
ude i kommunerne og i værste fald pla-
cere kriminelle i sikrede institutioner. Til
trods for det har vi set flere og flere unge
i landets fængsler og arresthuse i de
senere år. Det er ikke særligt forebyg-
gende at placere en 14-årig på en fæng-
selsgang.

Lars Barfoeds signaler savner også
klangbund, når man ser på regeringens
vilje til at gøre noget ved den nuværen-
de situation i Kriminalforsorgen. Vi slås
med propfyldte arresthuse, bandepro-
blemer og dårligt arbejdsmiljø. Hver
eneste dag bliver en medarbejder udsat
for vold og trusler. Sådan er hverdagen
på vores arbejdsplads.

Alligevel skal Kriminalforsorgen spare
i år. Der mangler 60 millioner kroner på
budgettet. Langt den største del hentes
ved at skære ned i antallet af fængsels-
betjente, værkmestre, socialrådgivere og
lærere rundt i landet. 

Fremtidsudsigterne er heller ikke
gode. Regeringen planlægger at spare 6
milliarder kroner på statens budget over
de næste tre år. Udsigterne til at Krimi-
nalforsorgen får flere penge, er altså lige
så dystre som en islandsk askesky.

Ikke desto mindre er det netop det,
som skal til, hvis ministeren vil opfylde sit
ønske om at få flere afsonere tilbage til
en lovlydig tilværelse. Det kræver, at der
er tid og ressourcer til de indsatte i
Kriminalforsorgen.

Der er behov for mere uddannelse,
bedre indretning af fængslerne, nye be-
handlingstilbud og flere beskæftigelses-
muligheder.

Jeg ser frem til, at ministeren bakker
de nye signaler op med konkrete initiati-
ver. Han kunne begynde med at løse de
sikkerhedsproblemer som skyldes ban-
derelaterede indsatte. Det er svært at få
behandling og uddannelse i gang i et
fængsel, når miljøet grundlæggende er
utrygt for medarbejdere og indsatte. ■

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Fængselsforbundet
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Udvidelse af fodlænke-
ordningen skaber problemer

Medarbejderne forudser, at

fodlænkeordningen bliver

forringet, når de fremover

skal håndtere flere afsonere i

ordningen. Kritikken støttes

af retsordførerne fra S og SF.

Regeringen har besluttet at udvide fod-
lænkeordningen, så den også omfatter
afsonere med fem måneders straf, mod
de nuværende tre. Udvidelsen er en del
af regeringens initiativ fra januar i år,
hvor Kriminalforsorgen fik 37,5 millioner
kroner til at løse de akutte kapacitets-
problemer på fængselsgangene. Ideen
er, at der bliver bedre plads i de åbne
fængsler, når man øger antallet af klien-
ter, som afsoner i deres eget hjem.

Men udvidelsen er ikke uproblema-
tisk. Selvom man afsoner derhjemme
med elektronisk fodlænke, så bliver der
stadig ført tilsyn med en. Kriminal-
forsorgens Afdeling for Samfundstjene-
ste i Nansensgade er en af de afdelinger,
der holder øje med afsonerne. Her er
man bekymret for, om der er mandskab
nok til at løse opgaverne, når der bliver
flere afsonere.

Fængselsbetjent Connie Hyttel siger:
”Vi er allerede hårdt spændt for. Vi

har et rigtigt højt belæg. Lige nu har vi
58 klienter, og vi er normeret til 45. Vi
skal løbe hurtigere og hurtigere. Udvi-
delsen ser ikke ud til at gøre forholdene
bedre.” 

Og udvidelsen vil ikke kun ramme de
afdelinger, der kontrollerer klienterne,
men også arresthusene, mener hun:

”Udvidelsen vil give flere vilkårsover-
trædelser – det er der ikke tvivl om. Dem
skal vi fragte videre til arresthusene, og
det er i forvejen ikke altid let at få dem
afsat. Mange arresthuse har ligesom os
et højt belæg. Vi oplever, at der nogle

gange skal meget overtalelse til at få
arresthusene til at tage klienterne.”

Svært at finde jobs til afsonere
Udover at holde øje med klienterne vur-
derer afdelingens personale også, om
klienterne er egnet til at afsone i ord-
ningen.

Fængselsbetjent Rikke Andersen si-
ger: ”Der er mange parametre at se på.
Og det tager lang tid at finde beskæfti-
gelse til afsonerne. For eksempel er det
svært at finde beskæftigelse til misbru-
gerne. Man kan ikke bare lige sende
dem ud til plejehjemmene, vel?”

Rikke Andersen tror, at udvidelsen
kommer til at betyde flere afslag for
dem, der ikke allerede er i beskæftigelse.
”Vi har simpelthen ikke tid til at finde
arbejde til alle de nye klienter. Der er i

forvejen et stort arbejdspres med bare at
lave vurderingerne,” siger hun.

Afdelingen har desuden svært ved at
få tid til at udføre kontrolbesøg hos afso-
nerne.

”De bliver ultrakorte. Reglen hedder
et til tre kontrolbesøg om ugen. Vi når
et, og besøgene er ren og skær kontrol.
Tilsynsdelen bliver slet ikke varetaget, og
det er meget frustrerende, når man har
en klient foran sig, som har brug for at
snakke,” siger Connie Hyttel, og Rikke
Andersen supplerer:

”Vi har fået at vide, at vi skal drosle
ned på kvaliteten af vores kontrolbesøg.
Men det er jo umuligt at gøre dem kor-
tere. Konsekvensen bliver, at flere af kli-
enterne kommer til at løbe om hjørner
med os.” 

Hun nævner som eksempel, at der

Connie Hyttel og Rikke Andersen, der begge er fængselsbetjente på Afdeling for
Samfundstjeneste i Nansensgade er bekymrede for, at udvidelsen af fodlænkeord-
ningen vil øge presset på deres arbejde yderligere.
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følger ekstraopgaver med, hvis en alarm
går eller en klient ikke er mødt op til
tiden på sin arbejdsplads:

”Først må man forsøge at få kontakt
til klienten. Vi har flere gange oplevet, at
vi ikke kan få kontakt, og så må vi fysisk
møde op på bopælen. Bagefter følger en
række administrative opgaver – episo-
den skal for eksempel beskrives og
dokumenteres. Det trækker en masse tid
ud af ens arbejdsskema, som i forvejen
er hårdt presset. Og med flere klienter,
bliver der flere alarmer, så arbejdsmæng-
den bliver ikke just reduceret med udvi-
delsen,” siger Rikke Andersen.

Retsordførere enig 
Kritikken af udvidelsen møder politisk
opbakning fra retsordførerne fra SF og
Socialdemokraterne; Karina Lorentzen
Dehnhardt og Karen Hækkerup.

De mener for det første, at der mang-
ler penge til de nye pladser i ordningen:
”Hidtil har man brugt 39 millioner kro-
ner om året til 150 pladser i ordningen.
For at etablere 60 nye pladser afsætter
man kun 10 millioner kroner til både ind-
køb og drift. Det er for mig at se ikke
midler nok – og det sker samtidig med at
afsonerne bliver tungere og får flere pro-
blemer,” siger Karina Lorentzen Dehn-
hardt.

Karen Hækkerup er enig: ”Ti millioner
forslår som en skrædder i helvede. Det er
slet ikke nok til personale og udstyr.” 

Hun er bekymret for, at ordningen
bliver udhulet, når der bliver mindre tid
til hver afsoner: ”Det er psykisk hårdt at
afsone der hjemme. Man bliver nemt
isoleret. Det er vigtigt, at personalet i
ordningen har tid til tilsyn og kontrol.” 

Tilsvarende siger Karina Lorentzen
Dehnhardt: ”Jeg har selv været med
Intensiv Overvågning rundt og kunne
mærke, at folk havde brug for en samta-
le. Den nye ordning må ikke ofre kvalite-
ten i arbejdet, blot fordi man i Justits-

ministeriet ikke kan regne ud, at flere
betjente betyder flere indsatte, som kræ-
ver pladser i fængslerne. Det er en u-
sammenhængende retspolitik.”

Komplekse problemer
Også Fængselsforbundets forbundsse-
kretær René Larsen bakker op om kritik-
ken: ”Afdelingerne for intensiv overvåg-
ning og kontrol har ganske store og
komplekse problemer. Det skyldes, som
jeg ser det, primært manglende ledelses-
mæssig fokus, harmonisering og opfølg-
ning. Og der er ikke tilført ressourcer
siden ordningen blev udvidet i 2008.
Allerede dengang så vi en stigning i
antallet af klienter, der var åbenlyst ueg-
nede til afsoning på bopælen på grund
af massiv kriminalitet og kraftigt mis-
brug,” siger han.

Forbundssekretæren deler desuden
bekymringen over, at udvidelsen vil føre
til flere ’tungere’ afsonere:

”Flere og tungere afsonere i fodlæn-
ke vil give flere vilkårsovertrædelser.
Dette vil yderligere belaste kapaciteten i
arresthusene, som i forvejen er overbe-
lagt,” siger han.

Det er kontorchef i Straffuldbyrdel-
seskontoret i Direktoratet for Kriminal-
forsorgen, Ina Eliasen, ikke enig i:

”Vi ved faktisk ikke, om der bliver
flere tungere afsonere. Vi har en for-
ventning om, at egnethedserklæringerne
vil være de samme, så det kan være, at
udvidelsen vil føre til flere afslag. Men
den skulle helst ikke føre til flere vil-
kårsovertrædelser,” siger hun.

Hun oplyser dog, at man fra direkto-
ratets side vil følge konsekvenserne af
udvidelsen. ■

Af Andreas Graae og 
Helle Degn

”For at etablere 60 nye pladser afsætter
man kun 10 millioner kroner til både
indkøb og drift. Det er for mig at se ikke
midler nok – og det sker samtidig med at
afsonerne bliver tungere og får flere pro-
blemer,” siger SF’s retsordfører Karina
Lorentzen Dehnhardt.

”Det er psykisk hårdt at afsone der-
hjemme. Man bliver nemt isoleret. Det
er vigtigt, at personalet i ordningen har
tid til tilsyn og kontrol,” siger socialde-
mokraternes retsordfører Karen Hække-
rup.
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Tillid og troværdighed er det

vigtigste fokusområde, når

Kriminalforsorgen i maj føl-

ger op på trivselsundersø-

gelsen fra 2008. 

Medarbejdere og ledere får mulighed for
i fællesskab at diskutere trivsel på ar-
bejdspladsen, når otte regionale møder
løber af stablen fra maj til august. Mø-
derne skal følge op på den undersøgelse,
som i slutningen af 2008 kortlagde de
ansattes trivsel i Kriminalforsorgen.

En af konklusionerne lød, at det stod
sløjt til med opsynspersonalets tillid til
ledelsen. Derfor er omdrejningspunktet
på møderne, hvordan man skaber tillid
og troværdighed mellem ledelse og
medarbejdere.

Udviklingschef Lars Thuesen i Direk-
toratet for Kriminalforsorgen håber, at
begge parter vil deltage i møderne. 

”Alle tjenestesteder har mulighed for
at sende repræsentanter fra både ledelse
og medarbejdere. Den mulighed håber
jeg, at de tager imod. Så får partnerne
nemlig mulighed for at se hinanden i
øjnene og i fællesskab diskutere en løs-
ning. Det er nemlig kun i fællesskab, at
vi kan løse problemet,” siger udviklings-
chefen.

Han mener, at dialogen er afgørende
for at skabe tillid og troværdighed mel-
lem ledelse og medarbejdere.

”Vi skal finde ud af, hvad parterne
forstår ved tillid og troværdighed. Hvis vi
ikke snakker samme sprog, kan vi nem-
lig ikke løse problemet. På møderne gæl-
der det altså først og fremmest om at få
sat dialogen i gang.”  

Møderne giver også mulighed for, at
deltagerne kan dele deres erfaringer
med de lokale handleplaner, som blev
udarbejdet efter trivselsundersøgelsen.  

”Selvom handleplanerne er skræd-

dersyet til de problemstillinger, som det
enkelte arresthus eller fængsel døjer
med, så er der en masse fællesnævnere.
På møderne er der mulighed for at hente
inspiration fra andre. Måske har et ar-
resthus haft succes med at bekæmpe
mobning. Den måde, arresthuset har
grebet arbejdet an på, kan andre jo lære
af,” siger han.  

Forventninger sat på stand-by
Lars Thuesen understreger, at møderne
ikke er en ny trivselsundersøgelse.

”Så langt er vi ikke nået endnu. Vi er
stadig i gang med at følge op på resulta-
terne fra sidste undersøgelse. Møderne
er blot et af flere tiltag, vi har gjort efter-
følgende. Udover møderne, er der tre
andre væsentlige tiltag. For det første
har vi lavet otte medarbejderkrav. De
skal skabe større klarhed over, hvilke
opgaver den enkelte skal løse. For det
andet er Kriminalforsorgens Uddannel-

sescenter i gang med at uddanne ti in-
terne konfliktmæglere. De skal tage sig
af konflikter på de lokale tjenestesteder.
Endelige er vi i gang med at udarbejde
politiker, råd og vejledning til, hvordan
man forebygger og håndterer mob-
ning”, siger han.

Forventningerne til, hvad de forskelli-
ge tiltag fører med sig, tør Lars Thuesen
ikke spå om. Han siger: ”Vi må vente på
resultaterne fra den næste trivselsunder-
søgelse. Den sætter vi i gang næste
forår. Her vil vi selvfølgelig gøre en dyd
ud af at spørge ind til tillids- og trovær-
dighedsaspektet. Jeg håber selvfølgelig,
at vi vil kunne se resultaterne af vores
arbejde i målingerne, men jeg tør ikke
garantere noget. Det tager tid at opbyg-
ge tillid mellem ledelse og medarbejdere.
Måske vil det derfor tage længere tid
inden effekten kan spores”. ■

Af Helle Degn

Trivsel: 

Medarbejdere og ledelse 
skal tale samme sprog 

Problemerne med trivsel i Kriminalforsorgen skal løses i fællesskab, mener Lars
Thuesen. Derfor er både medarbejdere og ledelse budt inden for til en række regio-
nale møder. 
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Trivselsundersøgelsen i slutningen af 2008 viste, at der var markante forskelle i trivslen blandt medarbejderne i
Kriminalforsorgen. Opsynspersonalet uddelte blandt andet sure smileys omkring ledelseskvalitet, mening i arbejdet og til-
lid mellem ledelsen og medarbejdere. 
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Kriminalforsorgen lancerede otte medarbejderkrav, der gælder
alle ansatte, i februar 2010. Det er et af de tiltag, som
Kriminalforsorgen har iværksat efter trivselsundersøgelsen.
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Fængselsforbundet har af-

holdt ekstraordinær kongres

den 15. april 2010 i Nyborg.

Kongressen valgte ny 

forbundskasserer og ny 

forbundssekretær for den

lukkede sektor.

I forbindelse med tidligere forbundskas-
serer Peder Jørgensens udtræden af for-
bundsledelsen blev Ina Rasmussen kon-
stitueret som forbundskasserer på ho-
vedbestyrelsens møde den 11.-12. fe-

bruar 2010. Efter indstilling fra for-
bundsledelsen blev Ina Rasmussen en-
stemmigt valgt af kongressen som ny
forbundskasserer. Som følge heraf, blev
posten som forbundssekretær for den
lukkede sektor ledig og sektoren valgte
afdelingsformand Michael Kaj Jensen,
Statsfængslet i Vridsløselille, til dette
hverv.

Efter indstilling fra lederafdelingen
blev forbundsformand Kim Østerbye,
under overværelse af de kongresdelege-
rede, tildelt Fængselsforbundets æres-
nål. Overrækkelsen blev foretaget af
formanden for lederafdelingen, Flem-
ming Solberg, som i sin tale uddelte

store roser til formanden for blandt
andet hans politiske arbejde og hans
store engagement til gavn for forbundet
og dets medlemmer. 

Umiddelbart efter kongressens afslut-
ning var de tilstedeværende inviteret til
en temadrøftelse med konsulent Janus
Broe Malm fra OAO, om vilkårene for
fremtidens tillids- og organisationsre-
præsentanter. Debatten bød på mange
interessante input fra både oplægshol-
deren og forbundets delegerede. ■

Af John Rasmussen

Ekstraordinær kongres

De delegerede lytter opmærksomt til forbundsformandens tale til kongressen.
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Afdelingsformand Flemming Solberg taler ved kongressen i forbindelse med overrækkelsen af forbundets æresnål til forbunds-
formand Kim Østerbye.

Æresmedlem og tidligere forbundskasserer Christian Smede-
gaard deltog på kongressen og indtog i vanlig stil talerstolen
som dirigent, nu sammen med Ina Rasmussen.

Forbundsformand Kim Østerbye ønsker Ina Rasmussen tillyk-
ke med valget som ny forbundskasserer.

Forbundsformand Kim Østerbye lykønsker den nyvalgte for-
bundssekretær Michael Kaj Jensen.
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Sæt dit præg 
på arbejdspladsen 

Både tillidsrepræsentanter 

og andre medarbejdere er

velkomne, når Fængsels-

forbundet afholder tillids-

mandskursus. Her skal de

sammen diskutere, hvordan

man skaber en god arbejds-

plads. ”Vi skal løfte i flok,”

siger forbundssekretær

Jannie Hallø.   

Fængselsforbundet reformerede i 2007 kur-

serne for tillidsrepræsentanter. Som noget nyt

blev det også muligt for andre medlemmer af

forbundet at deltage. Ifølge forbundssekretær

Jannie Hallø var der brug for at flere engage-

rede sig i arbejdspladsen:

”Tillidsrepræsentanterne kan ikke løse

opgaven alene. Hvis vi vil have en god

arbejdsplads, skal vi løfte i flok. Derfor er det

godt, at andre end blot tillidsrepræsentanter-

ne kan komme med,” siger hun.

Jannie Hallø understreger dog, at kurset

ikke er et åbent tilbud til alle medlemmer:

”Det vil typisk være de medlemmer, der har

en interesse i eller arbejder med arbejdsplad-

sens udvikling, der får muligheden. Hvem,

der kommer med, er det dog de enkelte

bestyrelser, der afgør. Kurset er ikke obligato-

risk for tillidsrepræsentanterne, så det er

muligt for bestyrelsen frit at vælge, hvem der

skal afsted.”

Samtidig er den traditionelle klasseunder-

visning blevet kasseret: ”Man lærer ikke

meget af bare at lytte. Derfor har vi lagt stilen

om på de nye kurser. Nu skal kursisterne lave

gruppearbejde og diskutere forskellige cases.

På den måde får kursisterne mulighed for selv

at komme på banen og bruge deres nye viden

aktivt. I det hele taget har vi ændret så meget

ved kurset, at de gamle kursister slet ikke kan

genkende det mere,” siger forbundssekretæ-

ren. 

”Jeg fik en masse med hjem ”
Verner Thomsen fra Statsfængslet på Søby-

søgaard vender tommelfingeren opad til det

nye kursus. Han føler, at han blev klædt godt

på til at varetage sit job som tillidsrepræsen-

tant, da han deltog.

”Jeg synes, at vi kom godt omkring de

forskellige emner. Jeg fik en masse med hjem.

Især var jeg glad for gruppearbejdet. Her var

det noget lettere at komme til orde. Samtidig

var det rart, at man selv skulle bruge hovedet

lidt og ikke bare sidde og lytte,” siger han.

Selvom kurset gennemgår en række em-

ner og regelsæt, som er relevante for tillidsre-

præsentanter, mener Verner Thomsen, det er

godt, at andre medlemmer af forbundet har

mulighed for at deltage.

Han siger: ”De har jo også en interesse i at

skabe gode arbejdsforhold. Samtidig kan det

også være en fordel, at flere end bare tillids-

repræsentanten kender reglerne.” 

Cases og debat
På kurset får deltagerne udleveret forskellige

cases, som de skal diskutere i grupper.

”Det kan for eksempel dreje sig om en dis-

ciplinærsag. Kursister skal så finde ud af, hvil-

ke regler, der er overtrådt og diskutere, hvad

sanktionen skal være. Det giver gerne anled-

ning til at diskutere etik: Hvordan kan man

hjælpe en kollega, der er trådt ved siden af –

og hvordan kan man ikke?,” siger Jannie

Hallø. 

Underviserne prøver også kursisternes

viden af: ”Vi prøver også at provokere kursis-

terne ved pludseligt at sige noget forkert,

altså modsige de regler vi netop har gennem-

gået. Igen er formålet at få kursisterne op af

stolene og bruge det de har lært,” siger hun.

Netværk
Næste kursus løber af stablen i november og

varer fire dage af to omgange. Kurset har op

til 28 deltagere og afholdes kun en gang om

året. Jannie Hallø håber dog, at kursisterne vil

oprette netværk for at fortsætte arbejdet med

at forbedre arbejdspladserne. 

”Kurset holdes på Ellested. Her er hverken

tv eller computer på værelserne. Kursisterne

må derfor bruge den fælles tv-stue. Vores håb

er, at kursisterne falder i snak med hinanden

og får lyst til at dele deres erfaringer og ideer.

Vi kan jo lære meget af hinanden,” siger hun. 

Noget kunne tyde på, at Jannie Halløs for-

håbninger indfries. Verner Thomsen taler i

hvert fald stadig med de øvrige deltagere på

kurset. 

”Vi skriver mails til hinanden for at høre,

hvordan man griber problemer an de forskel-

lige steder. Det er godt at kunne bruge hinan-

den på den måde,” siger han. ■

Af Helle Degn

”Vi har ændret så meget ved kurset, at de

gamle kursister slet ikke kan genkende det

mere,” siger Jannie Hallø om det nye tillids-

mandskursus.

Afdelingsformand og tillidsrepræsentant 

Verner Thomsen roser Fængselsforbundets 

ændrede tillidsrepræsentantkursus.
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Sygefraværet er for højt i

Kriminalforsorgen. Nu skal

samtaler med sundhedsfagli-

ge eksperter hjælpe udsatte

medarbejdere.

I løbet af det næste år vil Direktoratet for
Kriminalforsorgen give et nyt tilbud til
medarbejdere med meget højt sygefra-
vær. Det hedder Aktiv Arbejdsmedicin
og tilbuddet gælder især langtidssyge og
dem, der ofte er syge.

Initiativet kommer på baggrund af en
rapport fra 2009, som afslørede et alt for
højt sygefravær for Kriminalforsorgens
personale. Det oplyser Ask Gielfeldt
Petersen, der er leder af Personalekonto-
rets sygefraværsenhed i Direktoratet for
Kriminalforsorgen:

”Rapporten indeholdt en klar anbefa-
ling om, at man tog særlig hånd om
medarbejdere med meget højt sygefra-
vær. Derfor ansøgte vi Forebyggelses-
fonden og fik efterfølgende bevilliget
midler, der svarer til, at cirka 75 medar-
bejdere kan indgå i projektet,” siger Ask
Gielfeldt Petersen.

Han håber på markante resultater:
”Vi arbejder ud fra en målsætning om en
minimumreduktion på 20 procent for de
medarbejdere, som deltager i projektet.
Det ligger dog samtidig fast, at Falck
Healthcare, der står for projektets prak-
tiske gennemførelse, kan dokumentere
større reduktioner fra andre tilsvarende
projekter.” 

Projektet kommer til at være målret-
tet mod to medarbejdergrupper: ”På
den ene side vil det rette sig mod med-
arbejdere med højt sygefravær – det vil
sige dem med mindst fem ugers
sammenhængende sygdom – og på den
anden side mod medarbejdere med hyp-
pigt sygefravær – det vil sige dem med
mindst 25 årlige sygedage fordelt over

mange hyppige sygemeldinger,” siger
Ask Gielfeldt Petersen.

Aktiv Arbejdsmedicin vil blive tilbudt
medarbejdere i de lukkede fængsler og i
Københavns Fængsler, da det er her,
sygefraværet er højest:

”Det er det uniformerede personale
på de lukkede fængsler og i Københavns
fængsler, der har det højeste sygefravær.
Derfor gælder indsatsen i første omgang
disse institutioner,” siger Ask Gielfeldt
Petersen.

Projekt Aktiv Arbejdsmedicin
Indsatsen kommer til at forløbe gennem
et antal samtaler med forskellige fagper-
soner, der skal tegne et billede af de
årsager, der kan være til medarbejderens
sygefravær. 

Samtalerne vil typisk blive varetaget
af en sygeplejerske eller socialrådgiver
samt en læge, der er specialist i arbejds-
medicin. Alt efter behov kan de sende
medarbejderen videre til en fysiotera-
peut eller psykolog, hvorefter alle parter
udarbejder en handleplan.

Tilbuddet giver lederen mulighed for
at hjælpe sin medarbejder tilbage på
arbejdspladsen og giver medarbejderen
mulighed for at indgå i et forløb, der kan
skabe tryghed, så han eller hun kan
vende tilbage til arbejdet. 

Ud over aktivt at hjælpe medarbejde-
ren med at komme tilbage, skal projek-
tet ifølge Ask Gielfeldt samtidig give
Kriminalforsorgen viden, som man kan
anvende på et overordnet niveau:

”Det er en anden målsætning med
projektet – det er at få tilført viden, så vi
kan styrke den forebyggende indsats,”
siger han. 

Når året er gået, og midlerne fra
Forebyggelsesfonden er brugt op, vil
man i sygefraværsenheden se på, hvor-
vidt projektet har været en succes.
Derefter vil man træffe beslutning om
eventuelle yderligere tiltag. 

”Men det afhænger af, hvad evalue-
ringerne af projektet viser. Det er jo en
kostbar løsning – men det er også dyrt at
have gode medarbejdere gående uar-
bejdsdygtige og syge derhjemme,” siger
Ask Gielfeldt Petersen. ■

Af Andreas Graae

Nyt tiltag skal nedbringe 
sygefraværet i Kriminalforsorgen

Ask Gielfeldt Petersen, der er leder af
Sygefraværsenheden i Direktoratet for
Kriminalforsorgen, vil med projektet
Aktiv Arbejdsmedicin tage hånd om
udvalgte medarbejdere med meget højt
sygefravær.
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Kollegaer i Kosovo 
gør en forskel

Det første hold danske fæng-

selsbetjente er nu hjemvendt

fra mission i Kosovo, hvor de

har hjulpet de lokale med at

transportere indsatte og

skabe lov og orden i fængs-

lerne.

”Det har været det bedste år i min tid i
Kriminalforsorgen,” fortæller Allan Jør-
gensen om sit ophold i Kosovo. 

Sammen med 15 andre danske fæng-
selsbetjente, som Kriminalforsorgen og
Udenrigsministeriet i 2008 stillede til rå-
dighed for EU, var han del af den såkald-
te politi- og retsstatsmission, der omfat-
ter cirka 1.400 internationalt udsendte
politibetjente, dommere, fængselsfolk,
anklagere og toldere. Opgaven var at
opbygge Kosovos unge juridiske system
efter borgerkrigen fra 1996 til 1999 og
sikre et uafhængigt og multietnisk rets-
system.

”Det var mange landes systemer, der
skulle køres sammen til ét. Det var både
udfordrende og spændende at være
med til – og bare det at gøre sig forståe-
ligt fagligt, var en stor udfordring,” siger
Allan Jørgensen, der kom hjem fra
Kosovo efter 15 måneder i den tidligere
jugoslaviske delstat.

Netop samarbejdet på tværs af natio-
ner og kulturer er en vigtig opgave, me-
ner Elisabeth Houmann, der er Kosovo-
koordinator i Direktoratet for Kriminal-
forsorgens personaleafdeling:

”Der er mange udfordringer forbun-
det med at stå i et fremmed land og
skulle arbejde sammen med så mange
forskellige nationaliteter. Man skal være
diplomat. Og så er det jo en stor om-
væltning at flytte til et fremmed land,
der ikke fungerer.”

Derfor lagde man også vægt på

sprogkundskaber ved ansøgningsrun-
derne, forklarer hun: ”Der var stor rift
om at komme af sted. Ved anden ansøg-
ningsrunde modtog Udenrigsministeriet
80 ansøgninger til bare fem stillinger.
Ansøgningerne skulle være på engelsk,
så her blev sprogkundskaber sammen
med erfaring og psykisk robusthed væg-
tet højt.” 

Respekt for danskerne
Elisabeth Houmann har personligt be-
søgt de danske fængselsbetjente i Ko-
sovo, som hun har indtryk af har et godt
ry og er højt respekterede. 

”Det er mit indtryk, at man har været
meget begejstrede for danskerne derne-
de. Vores fængselsbetjente er godt ud-
dannede og velegnede til opgaven. Og
så betyder det selvfølgelig også noget,
at vores eget retssystem er velfungeren-
de. Danskerne ved hjemmefra, hvad der
er rigtigt og forkert,” siger hun.

Danskernes måde at gå til arbejdet på
er præget af humor og høj arbejdsmoral,
fortæller Allan Jørgensen:

”Vi går til arbejdet med en vis form
for humor. Men når det så er alvor, så er

vi meget professionelle. Arbejdsmoralen
er desuden høj. Der var for eksempel en
gang, hvor vi fik at vide, at vi ikke behø-
vede at komme på arbejde den efterføl-
gende dag. Men vi mødte op, som vi
plejede, selvom vores chef kaldte os
’skøre danskere’.”

Bevæbnet på arbejde
Selvom Kosovo ikke længere er en krigs-
ramt nation, er sikkerhedsforholdene
alligevel anderledes end sædvanligt for
danskerne, som blandt andet stod for
eskortekørsel af indsatte.

”Alene det, at man fra EU og Uden-
rigsministeriets side har bestemt, at vi
skal være bevæbnet – det tyder på, at
man har vurderet det nødvendigt. Men
vi fik nu aldrig brug for vores våben, og
sikkerheden var generelt i top,” siger
Allan Jørgensen. 

Han indrømmer dog, at han var sær-
ligt på mærkerne på den første trans-
port, hvor han var bevæbnet: ”Alarm-
beredskabet var da noget højere end
herhjemme. Det var første gang siden
min militærtid, at jeg var udstyret med
pistol.”

”Jeg følte, at vi gjorde en forskel dernede. De lokale fængselsbetjente, som vi skul-
le støtte i vores eskortegruppe, var blevet væsentligt bedre, da vi rejste,” siger
Gordon Christensen, som her står som nummer tre fra højre.
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Ikke bare sjov og ballade
Fængselsbetjent Gordon Christensen,
der ligesom Allan Jørgensen er hjem-
vendt fra Kosovo, har heller ikke på
noget tidspunkt følt sig utryg eller truet.
Han husker dog en episode, som efter-
følgende rystede ham: 

”Der var en episode, som vi først
senere fik kendskab til, hvor man havde
ligget på lur for at overfalde os. Man
ville slå to fanger ihjel, som vi transpor-
terede i vores bus, fik vi at vide. Men
vores svenske chef valgte at sende flere
biler af sted – fire i alt – og så turde de
ikke gennemføre det. Dér gik det op for
os, at det hele ikke bare var sjov og bal-
lade.”

Han fortæller videre, at forholdet
mellem personalet og de indsatte i
Kosovo afviger en del fra de danske:

”I Danmark har vi Kriminalforsorgen
og retssystemet bag os, hvis der skulle
opstå en episode med en indsat. Men
dernede er det en privat sag mellem den

indsatte og fængselsbetjenten, hvis man
bliver overfaldet.” 

Han husker en konkret episode fra
fængslet Dubrava, hvor han arbejdede:
”Det var i blok 1, hvor de politiske fan-
ger sad – det vil sige Kosovo-albanske
frihedskæmpere med lange domme.
Personalet turde faktisk ikke røre dem.
Jeg hørte en historie om, at en indsat
havde givet en ansat flade – men at han
ikke turde melde det.”

En anden gang var en indsat ganske
simpelt spadseret ud af fængslet: ”Det
var en magtfuld frihedskæmper. Et par
uger før havde justitsministeren været
inde i fængslet og sige, at man skulle
behandle ham ordentligt. Og efterføl-
gende fik han lov at gå – personalet
turde simpelthen ikke stoppe ham,”
siger Gordon Christensen. 

Til tandlæge med udrykning
Til trods for sådanne uordnede forhold,
hvor korruption og nepotisme er en del
af dagligdagen, kan Gordon Christensen
se tilbage på sit 15 måneders lange
ophold i Kosovo med tilfredshed: 

”Alt i alt synes jeg faktisk, det kørte
rigtigt godt, da jeg tog af sted. De loka-
le fængselsbetjente, som vi skulle støtte i
vores eskortegruppe, var blevet væsent-
ligt bedre,” siger han og nævner et
eksempel:

”Tidligere var det sådan, at hvis en
indsat bare skulle til tandlægen, så kun-

ne de lokale finde på at køre 140 km i
timen, selv om det fra et dansk syns-
punkt var helt irrelevant. De lokale kun-
ne godt lide at køre med udrykning – det
var nok lidt som en drengedrøm for
dem. Men til sidst fik vi dem til at sænke
farten og tænke på fangernes sikkerhed.
Vi fik dem til at virke mere professionel-
le. For eksempel fik vi gjort visitation til
rutine, sådan at de altid skulle visitere –
også selv om det var en truende indsat.”
■

Af Andreas Graae

Her er fængselsbetjente i gang med en
øvelse i at forlade fangetransporten

ved destinationen og at føre fangen til-
bage til køretøjet: ”Bevægelse i forma-
tion krævede træning for at få det hele

til at fungere. Ud over formations-
træning øvede vi også væbnet overfald

fra forskellige sider, altså hvordan vi
skulle reagere i tilfælde af angreb
under transporten,” siger Gordon

Christensen. 

Politi- og retsstatsmission 
til Kosovo

Baggrund: Missionen blev iværksat i
februar 2008 med ca. 1.400 politi-
folk, fængselsbetjente og retsstats-
eksperter. 

Formål: At opbygge juridiske insti-
tutioner i Kosovo, og være med til at
sikre et uafhængigt og multietnisk
retssystem. 

Dansk bidrag: Ca. 40 politifolk,
fængselsbetjente og retsstatseksper-
ter. Heraf 16 fængselsbetjente med
første hold, hvoraf alle er hjemvendt.
Fem nye er sendt af sted.

Flere nationer er gået sammen om at
hjælpe i den tidligere jugoslaviske del-
stat: Fra venstre ses Gordon Christensen
fra Danmark, Razvan fra Rumænien,
Jesper Andersen fra Danmark og Adnan,
der er lokal tolk fra Kosovo.
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Innovativ fødselsdag

For at fejre 10 års dagen den

16. april 2010 for Statens

Center for Kompetence- og

Kvalitetsudvikling (SCKK) var

kontormiljøet omdannet til

en summende redaktion og

nyhedsstudie. 

”Journalisterne” bestod af medarbejdere
i SCKK og de mange samarbejdspartne-
re fra statens mange forskellige arbejds-
pladser, heriblandt også Kriminalforsor-
gen ved forstander Kirsten Niemann
(Pensionen Engelsborg). De hårdtarbej-
dende mennesker skabte i fællesskab et
innovativt og relevant magasin om
fremtidens kompetence- og kvalitetsud-
vikling inden for staten. 

SCKK afholdt sin fødselsdag i egne
lokaler på Kristen Bernikows Gade i mid-
ten af København, og ganske mange
medarbejdere og ledere, fra de forskelli-
ge arbejdspladser og organisationer i sta-
ten, havde valgt at bruge netop denne
dag i selskab med SCKK’s medarbejdere
og direktør Hanne Dorte Sørensen. Ideen
med at omdanne Statens Center for
Kompetence- og Kvalitetsudvikling til
nyhedsstudie/redaktion viste sig gennem
dagen, at være en formidabel ide, der
fint faldt i tråd med netop centerets pri-
mære opgaver som motor for udvikling.
Deltagerne blev alle udfordret i deres
vante tankemønstre, innovation var u-
undgåelig. Fødselsdagskonceptet var
modigt og ambitiøst. De forskellige sam-
mensætninger i grupperne på tværs af

Der var pyntet op på 
bygningen ved SCKK’s lokaler.
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institutioner og organisationer, skabte et
dynamisk og særdeles realistisk bud på
staten som arbejdsplads i 2020. 

Nyhedsteams
De tværfaglige grupper, deltagerne og
medarbejderne fra SCKK var placeret i,
havde alle til formål hver især at fokuse-
re på specifikke områder inden for kom-
petence- og kvalitetsudvikling. Hvert
nyhedsteam - altså grupperne - fik alle
udstukket rammen for magasinet; at de
skulle forholde sig til fremtidens statslige
arbejdspladser, nærmere bestemt år
2020, hvilket de alle med stort engage-
ment og flid kastede sig over. Den alt-
overskyggende stressfaktor for de for-
skellige teams var den stramme deadline
for indleveret materiale til redaktionen. 

Forstander med lyst og vilje til
udvikling
Som eneste deltager fra Kriminalforsor-
gen i den aktive dag befandt forstander
Kirsten Neimann sig i den grad i et tvær-
fagligt miljø. Kirsten havde valgt at rykke
en dag ud af kalenderen og bidrage til
SCKK’s spændende initiativ, da hun i sin
tid fra SCKK havde været så heldig at
modtage et kursus i forbindelse med et

projekt inden for ledelsesudvikling. ”Det
skabte virkelig en forandring for mig i
mit arbejde,” siger Kirsten Niemann.
Hun oplevede kort tid efter, at dette pro-
jekt og andre lignende spredte sig som
ringe i vandet i Kriminalforsorgen. Lige
så stille begyndte alle at tale mere om
kompetence- og kvalitetsudvikling. Kir-
sten Niemann fortæller at projektet, der
startede for 10 år siden, stadig den dag i
dag fortsætter, nu i form at en række
årlige møder blandt de ledere der den-
gang deltog. ”Jeg sidder stadig i en net-
værksgruppe, hvor vi diskuterer ledelse
og udvikling. Der er jo en række ting ved
ledelse, som er ens ligegyldigt om du
sidder i Kriminalforsorgen eller i Under-
visningsministeriet og det har jeg haft
meget glæde af. I forhold til min egen
arbejdsplads, har det sat nogle tanker i
gang for hvordan jeg skulle skabe udvik-
ling og forandring,” siger Kirsten Nie-
mann. Omkring det fremtidsvalgte em-
ne om staten som arbejdsplads i 2020 så
Kirsten Niemann gerne, at de mange til-
tag og begreber Kriminalforsorgen har
indført, såsom kontraktstyring, effekt-
måling, kvalitetsmåling og kompetence-
udvikling, til den tid var indarbejdet i
vores virksomhedskultur og at det var en

del af vores rygrad, så disse mange be-
greber foregik som en naturlig del af
vores arbejdsliv i Kriminalforsorgen. Kir-
sten Niemann peger konkret på et måle-
redskab som Kriminalforsorgen for nyligt
har anvendt; Trivselsmålingen.  ”Der fik
vi jo rigtig meget at vide om vores
arbejdspladser og på min institution er
det noget vi arbejder rigtig meget videre
med nu, som jeg også tror på, er med til
at skabe mere hele mennesker. Så i 2020
vil vi med alt det arbejde vi gør med
arbejdsmiljø og ledelse, have medarbej-
dere der er rigtig glade og tilfredse med
at arbejde i Kriminalforsorgen,” siger
Kirsten Niemann. 

Reception med resultat
Efter dagens hårde arbejde kunne delta-
gerne velfortjent tage en pause og nyde
det flotte resultat, magasinet, som blev
fremvist for den lange række af gæster
til den traditionelle reception. Magasinet
og dagens deltagere blev da også
prompte anerkendt med klapsalver og
en nyvakt interesse for kompetence- og
kvalitetsudvikling. ■

Af Michael Meisner

Magasinet kan for interesserede læsere ses på SCKK’s hjemmeside: 
http://www.sckk.dk/nyheder/kompetence-og-kvalitet-i-staten-anno-2020-–-udfordringer-og-visioner 

Ekspertpanelet til pressemøde for grupperne.
Fra venstre ses kontorchef Mikkel Plannthin (Personalestyrelsen), direktør Hanne Dorthe Sørensen (SCKK), formand Flemming
Winther (CFU), skribent Nadja Pass og administrativ medarbejder Camille Kejser (SCKK).
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SCKK’s direktør Hanne Dorthe Sørensen (yderst til højre) taler ved receptionen.

Tendenser
Som inspiration til dagens deltagere eller ”journalisterne” om man vil, havde
SCKK inviteret skribent Nadja Pass, der blandt andet også er kommunikations-
konsulent og stifter af forlaget Reflexioner. Nadja indviede de engagerede ”jour-
nalister” i de vigtigste tendenser eller trends, hun så fremtiden ville bringe mere
af.

Mobilitet – Evnen til at arbejde hvor som helst og når som helst, hvilket vi alle med
dagens teknologi vist ikke kan tvivle på har bidt sig fast i det moderne samfund.
Dog har en trend i næsten alle tilfælde en modtrend, hvorfor behovet for stamste-
der har meldt sig som kontrast til mobiliteten. Ved stamsteder forstås behovet for
at have et tilholdssted hvor arbejdet har hjemme eller projektet bor. Nadja tilføje-
de, at stamsteder ikke nødvendigvis behøver at være på arbejdspladsen, men i lige
så høj grad kan være en café eller smukke kulturelle bygninger rundt omkring i
København, der alle kan anvendes til de såkaldte ”walk and talk”, for hvem siger
at man arbejder bedst på sin arbejdsplads?
Situerede kompetencer – Som med andre ord kan beskrives som en mangfoldig
brug af egne kompetencer, ikke kun dem erhvervet ved ens faglige uddannelser,
men skam i høj grad også kompetencer erhvervet gennem livserfaringer, såsom at
være far eller mor, altså erfaringer vi forbinder med vores private jeg, vores per-
sonlighed.
Individualismen – Som i sin enkelhed handler om fremhævelse af egen person i
alle sammenhænge, dog ses det mere og mere at fællesskabet er ved at genvinde
sin plads, da behovet for relationer i det faglige liv anses og vægtes en højere
værdi, jo mere udpræget den individualistiske tankegang fylder.
Meningsfyldt arbejde – Fornemmelsen af at det arbejde man udfører har en
mening, som  er synlig for den enkelte men også for arbejdspladsen og samfun-
det. Altså at man i sit arbejde har en dedikeret mission, hvilket Nadja Pass mener
statens arbejdspladser i forvejen har indbygget. Staten og dens medarbejdere har
dog en tendens til at overse dette eller ligefrem glemme det.

Gruppe 6’s journalistiske opgave.
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FAKTA OM SCKK:

SCKK styrker arbejdet med kompe-
tence- og kvalitetsudvikling på de
statslige arbejdspladser

SCKK - Statens Center for Kompe-
tence- og Kvalitetsudvikling - blev
etableret af Finansministeriet og Cen-
tralorganisationernes Fælles Udvalg
(CFU) ved overenskomstforhandling-
erne i 1999. Centeret er videreført
ved overenskomstforhandlingerne
2002, 2005 og 2008.

SCKK’s formål
SCKK’s hovedformål er at understøtte
anvendelsen af aftalen om kompe-
tenceudvikling.

SCKK er hjemsted for Kvalitets-
prisen for den Offentlige Sektor og
Kompetencefonden.

Rådgiver og vejleder statslige ar-
bejdspladser om kompetence- og
kvalitetsudvikling.

Understøtter det lokale arbejde
med kompetenceudvikling i statens
institutioner.

Parterne lægger vægt på, at SCKK
har en udviklingsorienteret og inno-
vativ profil.

SCKK’s vigtigste 
samarbejdspartnere er
Statslige personale- og HR-chefer,
HR- og personalekonsulenter og
praktikere på personale-, uddannel-
ses- og kvalitetsområdet.

Statslige samarbejdsudvalg og til-
lidsrepræsentanter.

Kilde: http://www.sckk.dk

Forstander Kirsten Niemann, Pensionen Engelsborg, sammen med to andre deltage-
re fra hendes gruppe.

Koncentrerede gruppedeltagere…

Arbejdet i de forskellige nyhedsteams blev også dokumenteret på video.
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Den 1. april 2010 slog

Statsfængslet ved Sønder

Omme dørene op til en stof-

fri afdeling. Det var et ønske,

som har været undervejs i en

del år, så der var både glæde

og stolthed, da fængslet en-

delig kunne tilbyde en stoffri

afdeling til de indsatte.

Succesen må siges at være fuldendt, idet
afdelingen er fuldt belagt med afsonere
og to bufferrum er allerede taget i brug.
I alt 26 indsatte og en venteliste (medio
april) på 7 personer.

Afdelingen er en ganske almindelig
fællesskabsafdeling og den adskiller sig
kun fra de andre afdelinger med, at det
garanteres, at der ikke findes ulovlige
stoffer og alkohol på afdelingen. De ind-
satte underskriver en kontrakt, hvor de

har forpligtet sig til at være garant for, at
afdelingen er som foreskrevet i kontrak-
ten - nemlig fri for euforisende stoffer,
alkohol og anabolske steroider.

Der må ikke modtages besøg fra
andre afdelinger, men de indsatte på
afdelingen må gerne forlade afdelingen
for at være sammen med de øvrige ind-
satte i anstalten, blot det sker uden for
den stoffrie afdeling.

Den 16. april 2010 holdt afdelingen
en lille reception, hvor alle interesserede
ansatte i fængslet kunne kigge forbi og
hvor afdelingsleder Ivan Bøjlesen rettede
en tak til alle de personer, der har været
med til at færdiggøre og opstarte afde-
lingen. ■

Af Lis Vig 

Ny stoffri afdeling i 
Statsfængslet ved Sønder Omme

Der var kø omkring bordet med de lækre boller, som blev
serveret af fængslets produktionskøkken.

Gangen i den nye stoffri afdeling med
de fuldt belagte celler.

Afdelingsleder Ivan Bøjlesen (th.) tager imod ved receptionen
for de ansatte. 
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Profil af en
forbunds-
sekretær

Navn: 
Michael Kaj Jensen

Stilling: 
Fængselsbetjent

Fra afdeling:
Vridsløselille

Antal medlemmer i sektor:
1508                                              

Tillidskarriere (årstal og hverv):
Afdelingsnæstformand  2001-2002
Afdelingsformand        2002-2010

Ansat år: 
1991

Hvad fik dig til at påtage opgaven som forbundssekretær?
Jeg har lige siden vi indførte den nuværende forbundsstruktur syntes, at det
måtte være en utrolig spændende opgave, at være forbundssekretær.
Udfordringerne i den lukkede sektor er mange og store, særligt når man ser på
de samarbejdsproblemer der er på en del af vore fængsler. Jeg har siden 2002
været afdelingsformand på Vridsløselille og synes nu, at det kunne være spæn-
dende at arbejde med noget mere overordnet i forbundsregi.

Hvad bliver den væsentligste opgave i dit nye hverv?
Som tidligere nævnt, er der nogle tunge samarbejdsproblemer på flere fængsler
og her mener jeg det er en vigtig opgave, at give de berørte afdelinger så massiv
støtte og hjælp som det er muligt, så disse afdelinger kan få nogle rimelige vilkår
at arbejde under. Der ud over, er der en masse viden der skal ind på ”harddisken”
og dette bliver selvfølgelig også en vigtig opgave i den nærmeste tid.

Hvilke store opgaver står forbundet 
og din sektor overfor i den kommende tid?
Hele TR konceptet er under stort pres i disse tider og jeg mener det er en vigtig
opgave, at vi hele tiden får tilpasset vores forbund, så vi kan opnå størst mulig
indflydelse, under de til tider meget svære betingelser vi arbejder under. Jeg tror
vi er nødt til at være omstillingsparate i en grad, vi ikke tidligere har været vant
til. Dette får også betydning for sektorens afdelinger, som derfor skal være
ordentlig ”klædt på”, for at kunne klare opgaven fremover. 

Hvilke mål har du sat dig for den kommende valgperiode?
Et klart mål er, at være en god støtte for sektorens afdelinger, når de har brug for
assistance. Jeg vil gerne rundt til alle sektorens afdelinger, så jeg kan få en for-
nemmelse af, hvad der rør sig rundt om i landet. Et andet mål er, at få sat mig
godt ind i de arbejdsopgaver der ellers ligger på forbundskontoret, så jeg gerne
skulle blive et aktiv, ikke kun for egen sektor, men for alle forbundets medlem-
mer. ■

Michael Kaj Jensen



Profil af en
afdelings-
formand 

Navn:
Teddi Klit Christensen

Stilling: 
Værkmester/Souschef

Afdeling: 
Statsfængslet på Kragskovhede

Antal medlemmer: 
115

Tillidskarriere: 
Marts 2008: bestyrelsesmedlem
Februar 2009: suppleant for TR
Marts 2009: afdelings-

næstformand
Marts 2010: TR samt afdelings-

formand

Ansat år:
2001

Tjenestesteder og årstal: 
2001 –        : Statsfængslet på

Kragskovhede

Hvad fik dig til at blive tillidsrepræsentant?
Da jeg stillede op til bestyrelsen i 2008, var det mest med henblik på at sikre at
værkmestrenes interesser fortsat ville blive tilgodeset. Vores formand søgte uden
for nummer kort tid før der skulle afholdes det første TR-valg i 2009, hvilket gjor-
de at jeg blev opfordret til at stille op som suppleant for TR. Det at blive opford-
ret, samt den stigende interesse for organisationsarbejdet gjorde at jeg stillede op.

Den tidligere afdelingsformand og TR valgte af personlige årsager at træde til-
bage i februar 2010 og jeg fungerede som afdelingsformand og TR frem til den
ordinære generalforsamling i marts 2010, ved hvilken jeg blev valgt til TR samt
afdelingsformand.

Det er spændende at være en del i arbejdet med at få et fængsel til at funge-
re og at få indsigt i alle de aspekter der skal tages hensyn til (økonomi/persona-
le) samt muligheden for at gøre en forskel. Det er et stort arbejde, men når bare
lysten er med, er det et spændende og interessant hverv.   

Hvad har været din største udfordring 
som tillidsrepræsentant indtil nu?
Det har været svært, på så kort tid, at tilegne sig den viden der skal til for at kunne
udføre tillidshvervet på en fornuftig og forsvarlig måde. Og der kommer hele
tiden noget nyt.

Hvilke store opgaver står du og din lokalafdeling 
over for nu og i den nærmeste fremtid?
Vi er i gang med at udarbejde en ny tjenestetidsaftale, og eftersom det er nyt for
hele bestyrelsen, er det en ret så omfattende opgave. Der har været nogle for-
handlinger med ledelsen, dog er det ikke lykkedes at nå til enighed endnu, men
det tilstræber vi nok skal ske.

Så er der, ligesom alle andre steder, besparelserne. Disse har i særdeleshed
ramt personalet på Kragskovhede hårdt med nedlæggelse af en række poster sva-
rende til 9 hele årsværk.   

Hvordan tror du at Kriminalforsorgen 
vil udvikle sig i løbet af de næste 5 – 10 år?
Der er tilsyneladende et stigende ønske om at personalet skal være mere fleksi-
belt. Dog synes jeg at det bærer præg af, at personalet til stadighed bliver mere
specialiseret (praktikantvejledere, forhørsledere, greencard osv.). Jeg vil imidlertid
også tro at det er sådan, at Kriminalforsorgen vil tegne sig i fremtiden. Det kunne
måske også være hensigtsmæssigt at uddanne betjente, der har interessen, som
en form for sagsbehandlere. Dette ville kunne tage noget af presset fra de øvri-
ge betjente samtidigt med at sikkerhedspostbesættelsen ikke bliver ramt.

Desuden tror jeg ikke vi har set til de sidste sparekrav fra regeringens side og
jeg kunne godt frygte at de næste år vil komme til at se ud á la 2010. ■

Teddi Klit
Christensen
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Profil af en
afdelings-
formand 

Navn: 
Carsten Aagaard Sørensen

Stilling: 
Fængselsbetjent

Afdeling:
Østjylland

Antal medlemmer: 
222

Tillidskarriere: 
1990 - 1997: Bestyrelsesmedlem 
2004 – 2010: Afdelingskasserer
2010 -         : Afdelingsformand

Ansat år: 
1983

Tjenestesteder og årstal:
1983 - 2006: Statsfængslet Horsens
2006 -       : Statsfængslet Østjylland

Hvad fik dig til at blive tillidsrepræsentant?
Et rent og skær tilfælde hvor jeg blev 1. suppleant på en generalforsamling i
Horsens.

Derefter kan det gå stærkt, så jeg har været i bestyrelsen under 4 forskellige
formænd.

Hvad har været din største udfordring 
som tillidsrepræsentant indtil nu?
At være tillidsrepræsentant er ikke et 7-16 job. Så man skal gøre sig selv og sin
familie en tjeneste og sige at nu har man fri. Men det er svært.

Hvis et medlem kommer i vanskeligheder efter normal kontortid er man selv-
følgelig nødt til at tage affære.

Hvilke store opgaver står du og din lokalafdeling 
over for nu og i den nærmeste fremtid?
Den største opgave for lokalforeningen bliver nok at fastholde den postbesæt-
telse vi har lige nu.

Som det ser ud nu, er vi på nuværende tidspunkt skåret helt ind til benet og
er i nogle situationer efter min mening for lidt til at opretholde den sikkerhed, der
jo må være i et lukket fængsel. 

Ligeledes kan jeg godt frygte at det tværfaglige samarbejde lider skade under
de evindelige besparelser. Vi er jo kolleger alle sammen og skal ikke modarbejde
hinanden, selvom vi bliver ramt af besparelser i et væk. 

Hvordan tror du at Kriminalforsorgen 
vil udvikle sig i løbet af de næste 5 – 10 år?
Jeg tror desværre at vi kommer til at kæmpe en kamp for at beholde det antal
personaler vi er nu.

Derudover tror jeg at Kriminalforsorgen vil gå mere og mere over til de bløde
værdier, hvilket kan blive utroligt svært i et lukket fængsel. ■

Carsten Aagaard
Sørensen
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Hvornår er en 
rocker farlig?

Af Rune Vahl-Madsen, 
sikkerhedsrepræsentant  
Arresthuset i Køge 
og medlem af SISU i region Sjælland.

Spørgsmålet bliver ofte stillet af såvel indsat-
te, som ansatte. Det virker komisk, at en ind-
sat med relationer til rockermiljøet kan sidde
størstedelen af sin dom i varetægt under nor-
male forhold. Først i det øjeblik der bliver
afsagt dom, bliver den indsatte forvandlet til
en stærk negativ indsat. Efterfølgende skal
indsatte så afsone på en særskilt afdeling,
hvor normeringen blandt personalet er kon-
centreret, grundet at det er en belastet grup-
pe af kriminelle. En afdeling hvor ventetiden
tilmed varierer i op til et halvt år.

I løbet af varetægtsfængslingen i arresthu-
sene, hvor normeringen er på et minimum,
kan indsatte have siddet iblandt flere andre
indsatte med forskelligartede banderelationer.
Arresthusene oplever jævnligt konflikter/
gnidninger imellem de forskellige gruppering-
er. Konflikter som tit bliver forstærket af, at de
sidder i varetægt uden at kende deres fremti-
dige skæbne. 

Det er svært som arresthusbetjent at for-
stå, hvordan de indsatte bliver farligere, når
de skal afsone og tilmed være iblandt bande-
relaterede fra egen gruppering. Hermed skal
ikke forstås, at normeringen på stærkeafde-
lingerne er for høje, men derimod at norme-
ringen i arresthussektoren er kritisabel.

I et mellemstort arresthus som Køge med
48 indsatte, er der typisk mellem 10 og 15
indsatte, som ved afsoning vil blive betegnet
som stærkt negative. Disse indsatte skal
håndteres på lige vilkår med de andre indsat-
te i arresthuset, hvor klientellet spænder imel-
lem lommetyven, drabsmanden, narkobaro-
nen og den psykisk syge. Hertil er der typisk
4 personaler på arbejde, med nærmeste back-
up i form af politi 25 km væk. 

Dette sat op imod en stærkeafdeling i en
lukket institution, som huser 12 indsatte fra
samme gruppering til 3 betjente eller 21 ind-
satte til 4 betjente og derudover backup på
samme institution, er med arresthusøjne en
ulige normering. Hertil skal nævnes, at der
også i døgnhusene sidder indsatte, som er

stærkt negativt styrende, og her er der kun 2
betjente på vagt og kun med politiets backup
og en nøgleboks, som stadig ikke fungerer.

Direktoratet for Kriminalforsorgen er
netop nu aktuelle med en strammere forde-
ling af de indsatte, som har relationer. En for-
deling, som vil koncentrere de enkelte grup-
peringer i arresthussektoren. Det betyder, at
hvor man hidtil har arbejdet med mange små
grupperinger, som grundet interne konflikter
ikke har kunnet stå sammen imod personalet,
vælger man nu at lave større grupperinger,
hvor de netop kan stå sammen og blive
stærkt styrende. Denne udvikling vil med sik-
kerhed have en negativ indvirkning på det
psykiske arbejdsmiljø i arresthussektoren. Det
er en udvikling, hvor de ustrukturerede grup-
per vil kunne stå sammen og udøve et mere
massivt psykisk pres på den ansatte, end de
allerede gør i dag.

Der er selvfølgelig fordele ved at opdele
indsatte med relationer i arresthusene. Blandt
andet at eventuelle bandekrige ikke fortsæt-
ter under varetægtsfængslingen. Men spørgs-
målet er, om personalet er gearet til en sådan
opdeling af indsatte? Har vi den rette uddan-
nelse til at spotte eventuelle banderelaterede
medlemmer, som er placeret forkert? Hvor-
dan skal vi håndtere politiet, når de beder om
en plads, men hvor indsatte har den forkerte
relation i forhold til arresthusets gruppering?

For at højne sikkerheden ved et koncen-
treret antal stærkt negative indsatte, kan
arresthusene altid vælge at lukke ned og køre
standard minimum for at højne sikkerheden.
En metode som virker præventivt i kortere
perioder, men når den bliver permanent har
en skyggeside med mere frustrerede indsatte,
som igen giver anledning til vold og trusler
imod personalet.

Med de mange besparelser som hænger
over Kriminalforsorgen, er der ikke overskud
til at tale om øget postbesættelse. Men udvik-
lingen i de kriminelle bander de seneste år gør,
at personalets sikkerhed skal kigges efter nu!

Trusselsbilledet i vores hverdag er ikke
længere kun Bandidos og HA. De er synligt
struktureret i deres organisation og relativt
nemme at spotte. De nyopståede ghettoban-
der derimod er ikke synliggjort på samme
måde. De er opdraget under en anden kultur,
de skaber uro blandt andre indsatte, udtryk-
ker flere personlige trusler over for persona-
let, har manglende respekt for kvindelige
ansatte og autoriteter generelt.

For at håndtere alle grupperinger, stærk
som svag, skal der flere ressourcer i form af
personale til. Vi kan ikke længere bare se
tiden an og håbe på, at det nok skal gå alt
sammen. Vi skal have et bedre og mere sik-
kert arbejdsmiljø, og gerne før det nuværen-
de personale er nedslidt.

Direktoratet og Fængselsforbundet skal i
samarbejde kigge på den problematik, som er
forsøgt beskrevet her. Dette skal være et sam-
arbejde med høj prioritering, for at begrænse
den fremtidige nedslidning af fængselsbetjen-
te. ■

Svar til Rune Vahl-
Madsen

Af forbundssekretær 
René Larsen, 
Fængselsforbundet.

Kære Rune
Du rejser i dit indlæg flere problemstillinger,
blandt andet omkring varetægtsfængslinger
af rockere. Problemer som forbundet desvær-
re kender alt for godt.

Situationen omkring en varetægtsfængs-
ling, hvor man uventet rives ud af en hver-
dag, og hvor man i uvished venter på en
dom, medfører nogle helt særlige krav til per-
sonalets kompetencer. Arresthusene er sat på
jorden for at håndtere varetægtsfængslinger.
Det er vores kerneydelse, og i princippet skal
vi kunne håndtere alle kategorier af indsatte.
Personalet i arresthusene er som oftest både
erfarene og professionelle. Personalet forstår
og evner at få en hverdag til at hænge sam-
men på trods af de arbejdsvilkår, de bydes
med dårlige bemandinger, dårlige fysiske
rammer og dårlige muligheder for efterud-
dannelse. Det er der grund til at være stolte
af. Og arbejde på at forbedre!

Vi har de senere år set en stigning i antal-
let af bander og bandekriminaliteten. Ved
udgangen af 2009 overvågede politiet 115
rockerklubber og bander med i alt 1.305 til-
knyttede personer. Politiet rejste i 2009 mere
end 3.100 sigtelser mod personer tilknyttet
rocker- og bandemiljøet. Det har bl.a. bety-
det, at det har været nødvendigt at lave en
fordelingsplan. Det er en opgave som arrest-
husene skal være med til at løse. 

DEBAT
Indlæg til næste nummer af bladet skal være
redaktionen i hænde senest den 14. maj 2010
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Personalets sikkerhed står meget højt på
vores prioriteringer. Vi er meget bevidste om,
at der er problemer med sikkerheden i arrest-
husene – især efter politireformen. Vi har
oplevet tilfælde, hvor der gik urimelig lang
tid, inden politiet kom, og hvor de ikke havde
det nødvendige detailkendskab til arresthu-
set. Det er problemstillinger, der er rejst over
for direktoratet. Vi er i en situation, hvor den
tryghed, som politiet skulle være garant for,
kan vise sig at være falsk. Det er forhold, man
også skal tage op lokalt og i områderne.

Politikkerne har tilført politi og domstole
øgede ressourcer, alt imens man har pålagt
Kriminalforsorgen en 2 % besparelse. Det er
ikke bare urimeligt, det hænger ikke sammen.
For nogle år siden, fik AO afdelingerne for-
handlet sig frem til en aftale, som styrkede
den sikkerhedsmæssige postbesættelse med
7 mio. kr. Styrkelsen blev givet til de arresthu-
se, der havde en souschef på heldagstjeneste,
men ingen koordinerende overvagtmestre,
dvs. Frederikshavn, Viborg, Sønderborg,
Assens og Slagelse. Pengene rakte ikke til
mere og ærgerligt nok, har tidernes ugunst
gjort, at det ikke siden har været muligt at
fortsætte af det spor. Tværtimod har vi, som
du selv skriver, været ramt af besparelser, der
har skåret helt ind til benet, og som stillede os
i den situation, at vi kunne vælge mellem pest
eller kolera.

Det betyder ikke, at forbundet – og AO –
har givet op. Ministeren har udtalt, at vi i
næste flerårsaftale for Kriminalforsorgen
kommer til at se på en arresthusreform.
Løsningen sidder politikkerne med.
Løsningen er bedre bemandinger og bedre
rammer for såvel personale som indsatte.  Og
forbundet forsøger hele tiden proaktivt at
påvirke i processen. ■

Hvad sker der lige på
vores fængsel?

Af fængselsbetjent 
Martin N. Nielsen, 
Statsfængslet i Nyborg

Ja, det spørgsmål er vi mange der stiller os
selv og hinanden her i Nyborg efterhånden.

Seneste skud på stammen er, at vores
ganske udmærkede afdelingsleder nu, efter

ca. 6 måneder, har valgt at smide håndklædet
i ringen.

Han har valgt at stoppe på posten og søge
en stilling som arrestbetjent igen.

Det er vi, der havde ham som chef, kede
af, for han gjorde det rigtigt godt. Men det
må da være tegn på, at der er noget der ikke
duer!

Det kunne selvfølgelig være en enlig svale.
Men når vi ser tilbage på historikken, må vi jo
konstatere at det ”flow” af ledere, der har
været - ja det bevirker at man tænker sit. 

• Hvorfor i alverden kan vi ikke beholde
den samme leder i mere end 5 minutter
her på stedet? Vi ved ikke om den leder
der booker en MUS samtale i vores
kalender, er her længe nok til at kunne
afvikle samtalen. 

• Hvorfor bliver de ikke på deres leder-
poster?

• Hvorfor er det ikke attraktivt at være
leder i Nyborg?

• Er lønnen ikke god nok, eller er det
andre steder skoen trykker?

• Er det personalet, der er noget galt
med?

Det er i hvert fald temmelig træls at vågne op
til en ny chef hver morgen. Både på afde-
lingsleder og daglig leder niveau.

Så hvis nogen har et kvalificeret bud på
hvad der er galt, hører jeg/vi gerne om det! 

Med håbet om en blivende leder. ■

Vi fik også Køls

Af fængselsbetjent 
Stig J. Markussen, 
Arresthuset i Tønder.

Hvem sidder der bag skærmen og hamrer på
et tastatur, det gør såmænd en fængselsbet-
jent, som måske engang havde haft et ønske
om at arbejde med mennesker. Ja, sådan
lyder det næsten i en gammel vise, men des-
værre er det virkeligheden i Kriminalforsorgen
anno 2010. Vores dagligdag bliver mere og
mere styret af og koncentreret omkring com-
puteren, som tilsyneladende har et umætte-
ligt behov for input og registreringer. Ved
”normalt” brug skal man efterhånden kunne

huske 8-10 koder for at logge sig ind og efter
kort uvirksomhed i et modul bliver man smidt
ud og skal logge sig ind igen. Mange gange
årligt skal man ændre koderne og derfor
huske nye, måske i et forsøg på at gøre vores
arbejde mindre monotont. Efterhånden be-
står vores Klientsystem af et utal af moduler
(misbrugs, sikkerheds, besøgs, forhørs jour-
nal, aktivitets m.fl.), som egentlig kunne være
gode ”værktøjer”, men også er ”tunge” og
tidskrævende. ”Man” tilføre ikke øgede per-
sonale resurser eller bare anstændig/nødven-
dig oplæring så desværre er de mange mod-
uler særdeles mangelfyldte eller uaktuelle.
Når der implementeres nye moduler eller
arbejdsopgaver sker der tilsyneladende ingen
konsekvensberegninger af personalets tids-
forbrug til at løse opgaven. Der lægges bare
ovenpå, som i Molbohistorien hvor en vogn
overlæsses under mottoet ”kan det bære det,
kan det også bære det” 

Det seneste læs møg som er smidt på
vognen benævnes Køls (Kriminalforsorgens
økonomi og løn system). Et meget komplekst
system, formentligt specielt og bekosteligt,
udviklet fra Navision til brug for Kriminal-
forsorgen. Når firmaer ude i samfundet søger
medarbejdere til deres løn og økonomiafde-
linger annonceres der specifikt efter personer
der er uddannet i Navision. Det gør man ikke
i Kriminalforsorgen. Her tror man tilsynela-
dende, at et par timers kursus, lidt side-
mandsoplæring og en hjælpelinje kan erstat-
te måneders erfaring og skolegang. Det vir-
ker bare ikke! Især når brugerne kun lejlig-
hedsvis arbejder i systemet og måske kun 2-
6 gange årligt skal lave uge afslutning. Re-
sultatet er kaos, hvor en Mickey Mouse øko-
nomi med lønudbetaling til 20 indsatte ca. kr.
8000,- pr. uge kræver mellem 8 og 12
arbejdstimer. Før Køls kunne denne lille del af
arbejdsopgaverne her i arresten klares på
højst 11⁄2 time ugentligt. Flytning af indsatte,
udbetalinger ved løsladelse og oprettelse af
”medlemskaber” til TV og DVD leje er indvi-
klede processer der kræver yderligere
arbejdstid og er svært at håndtere i en presset
hverdag. Hvis en fængselsbetjents beskedne
timeløn sættes til 150 kr. (med ferie, ATP
mm.) koster det måske over 2.000 kr. at
administrere en økonomi på 8.000 kr. ugent-
lig. ”Man” regner måske ikke med at vi kos-
ter noget, da vi alligevel er på arbejde, men
der ”stjæles” vigtig arbejdstid fra basale op-
gaver, som forsømmes. ■
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Køls sparer måske arbejdsgange andre ste-
der i administrationen (men næppe stillinger)
og forbedrer økonomistyringen i systemet.
Besparelsen/effektiviseringen sker på bekost-
ning af en urimelig arbejdsbyrde på mindre
tjenestesteder og arbejdspladser, hvor der
ikke er specielt uddannede administrative
medarbejdere. Vores store dyre velvoksne
EDB sektion burde kunne udarbejde et Excel
regneark, hvor løn udregnes og indberettes.
Herved kunne der spares dyre licenser til
Navision, frigøres arbejdstid og skabes et løn-
system som er brugbart og forståeligt både
for indsatte og ansatte. Det er tåbeligt at
købe Mercedes, når der kun er behov for en
Folkevogn og instruktionsbogen er så stor og
uforståelig, at man ikke kan benytte alle de
”gode” finesser. 

Dette indlæg skal ikke misforstås som en
generel modstand imod fremskridt, compute-
re og nyttige værktøjer, men den ”grønne
mand” skal helst fortsætte med at være i
bevægelse. Et nyt logo med en siddende per-
son bag en computerskærm er også grimt,
men afspejler desværre mere og mere vores
arbejdsdag. Besøgsbestillinger og registre-
ringer af samme, urinprøver og ofte forekom-
mende midlertidige enerumsanbringelser i
den forbindelse, sikkerhedsvurderinger, effek-
tregistreringer er kun få eksempler på øget
tidsforbrug til rutineopgaver. Vi vil jo også så
gerne have tid til servering af måltider, gård-
tur, samtale med indsatte, fritidsaktiviteter,
visitationer osv., men døgnet har jo kun 24
timer og der skal prioriteres benhårdt for tids-
forbruget til opgaveløsningerne bare vokser
og vokser. Når halvdelen af arbejdsstyrken er
beskæftiget på fuld tid med telefon og skærm
er begrebet enearbejde blevet normal praksis
i de små arrester.

I denne krisetid har mange moderne virk-
somheder benyttet lejligheden til at trimme
deres EDB systemer ved at skære overflødige
og tidskrævende forgreninger med dyre licen-
ser væk. I Kriminalforsorgen bliver ”man”
bare bevidstløst ved med at læsse på en vogn
med et tungt overlæs, hvilket bevirker at selv
engagerede medarbejdere resignerer. Vi kan
desværre ikke nå alt, når vores arbejdsgiver
glemmer et vigtigt begreb; K.I.S. (keep it
simple) og ikke er lydhøre for argumenta-
tion. ■

Svar til Stig J. Markussen

Af afdelingsleder 
Peter Larsen, 
Ressourcestyringskontoret, 
Direktoratet for Kriminalforsorgen.

KØLS (Klient Økonomi- og Lønstyrings
Systemet) er et todelt system, hvor dels akti-
vitetsregistrering dels økonomisk mellemvæ-
rende mellem indsatte og institution håndte-
res. KØLS blev rullet ud i fængslerne i 2003
som erstatning for det gamle ”fangeboghol-
derisystem”, der ikke havde direkte integra-
tion til Navision. Direkte integration mellem
Kriminalforsorgens IT-systemer (og dermed
datafangst ved kilden og genbrug af data) har
gennem en årrække været højt prioriteret,
hvilket var den primære årsag til at vælge et
Navisionbaseret klientlønsystem.

Ved udrulningen af KØLS i arresthusene er
der som sådan ikke tilført arresthusene nye
opgaver, men de kendte opgaver skal nu
udføres på en anden måde og man bliver
mødt af nye begreber. Det er erfaringen fra
fængslerne, at aktivitetsregistrering og løn-
kørsel efter implementeringsfasen ikke kræ-
ver større ressourceanvendelse end ved det
gamle system – tværtimod får man en masse
muligheder foræret, både når det gælder
dokumentation af aktiviteter og økonomi.
Dertil kommer den elektroniske udveksling af
data og økonomi, når indsatte flyttes mellem
institutionerne.

I arresthusene har man også hidtil anvendt
tid på aktivitetsregistrering, lønberegning,
opkrævning af TV-leje og tilgodehavender
samt håndtering af det økonomiske mellem-
værende mellem institution, blot i mange for-
skellige lokale systemer og kuverter i penge-
skabet. Dokumentationen har krævet, at data
efterfølgende blev overført i nogle indberet-
ningsskemaer og sendt til ressortkontorerne i
direktoratet - typisk Administrativ Service og
Ressourcestyringskontoret.

Selvom udrulningen i arresthusene mange
steder har krævet en ekstraordinær indsats i
opstartsfasen er en del arresthuse nu ved at
være så gode til at anvende KØLS, at der ikke
anvendes mere tid på opgaverne end hidtil.

Med hensyn til behovet for uddannelse
kan det altid diskuteres, om der afsættes nok
ressourcer. Nogle af os har let ved at tilegne
sig den nye teknologi og andre skal, som jeg

selv, have lidt mere tid. Det er erfaringen fra
udrulningen i fængslerne, at det man virkeligt
lærer af er ved at arbejde i systemet - eventu-
elt i testsystemet, hvis man vil afprøve nogle
processer, man er lidt usikker på. Til udrul-
ningen har der udover tilbuddet om undervis-
ning været tilknyttet 7 ressourcepersoner,
man har kunnet rette henvendelse til – 2 i
hvert arrestinspektørembede og en projektle-
der. Derudover har regionsværkmestrene
været til rådighed for support og fra midten af
april har der yderligere været mulighed for at
kontakte en ekstern support. I løbet af maj
måned vil der blive etableret erfagrupper,
hvor man kan drøfte særlige udfordringer og
skabe vidensdeling. 

I direktoratet er vi bevidste om, at specielt
i de små arresthuse kan den daglige drift af
KØLS give nogle særlige udfordringer bl.a.
grundet kravet om funktionsadskillelse, og
muligheden for at trimme og sammenlægge
funktionaliteter vurderes løbende – aktuelt
arbejdes der på et projekt om minimering af
tastetryk og sammenlægning af skærmbille-
der.

Kriminalforsorgen vil gerne fremstå som
en moderne og attraktiv virksomhed, hvilket
vi da også gør på rigtigt mange områder.
Digitalisering af trivielle arbejdsprocesser og
genbrug af stamdata vil til stadighed have en
høj prioritet. For arresthusenes vedkommen-
de vil indførelse af sagsmodulet i Navision
kunne afskaffe den manuelle fakturering, der
bruges tid på i det daglige arbejde. Derved vil
ringen være sluttet og aktivitets-, ordre og
økonomistyringen vil være på samme niveau
som i fængslerne. ■
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Skal ledelseskrav og med-
arbejderkrav stå alene?

Af Thomas H. Nielsen

Da jeg for en del år siden valgte at blive
fængselsbetjent, vidste jeg godt at der var
krav til ens fysik, selvom der endnu ikke var
indført fysisk test, dengang i 1997. Det er der
nu. Fint nok. Det er også sundt for den enkel-
te at være i god form og folkesundheden bli-
ver bedre.

I dag bliver vi kontrolleret, testet, målt og
vejet, konstant og hele tiden. Nogle gange
skulle man tro at der stod en usynlig tidtager
med ringbind under armen og stopur i hån-
den og kikkede en over skulderen. Alt skal gå
stærkt og det det skal for Guds (og fædrelan-
dets) skyld, gå ordentligt til. Og der må ikke
ske fejl! Ellers falder hammeren. For vi holder
øje med dig (og ellers gør nogle andre det).
Hele tiden.

Det der med den gode fysik. Det er stadig
vigtigt. Som fængselsbetjent skal man blandt
andet have gode øjne. Jeg skal i min daglig-
dag holde øje med love, cirkulærer, bekendt-
gørelser, skrivelser, årskontrakter og meget
mere og tiden ikke at forglemme den. For
politikerne, befolkningen og ikke mindst
de indsatte, har jo en masse krav og ret-
tigheder som skal opfyldes. Fint nok.
Jeg har jo selv meldt mig ind i klub-
ben, da jeg i sin tid valgte at blive
fængselsbetjent.

Balance er også en vigtig fysisk
egenskab. Ikke blot skal du kunne
tage 10 englehop uden at vælte.
Du skal også kunne balancere
imellem det bløde og det hårde.
En vigtig værdi som på den ene
side dækker over kontrol og sikker-
hed og, på den anden side, støtte
og motivation. ”Værdien udtrykker
ikke et enten-eller, men et både-og.
Det er, når vi finder balancen, at vi gør
vores arbejde godt!”, som det så smukt
er formuleret i Kriminalforsorgens grund-
læggende værdi. Fint nok. Til hverdag skal
jeg jo også kunne skifte mellem at være, på
den ene side, den bløde mand som kan vise
følelser, indlevelse og empati, og på den
anden side, ham som ind imellem slår i bordet
og siger ”Nu holder barbermaskinen sku en
pause og drengene og jeg går til bold på søn-

dag og får os et par fadbamser. Punktum.”
Så er der jo også principprogrammet. Det

er vi alle blevet tæsket igennem på KUC og
der var – i hvert fald på et tidspunkt – hvor vi
alle kunne det i søvne. I dag er der nogle som 
gaber og bliver søvnige, bare af at høre ordet
principprogram. Men det slutter ikke her. Der
er også nogle visioner. En af dem siger: ”Kri-
minalforsorgen vil have robuste, stærke med-
arbejdere med stor faglig dygtighed, med
respekt og forståelse for andre mennesker og
med fokus på at levere.” Javel! Det lyder
næsten som en opskrift til at udvikle robotter.

Sådan kunne jeg blive ved. Og det gør jeg.
For nu er der for ikke så længe siden også ble-
vet dikteret Ledelseskrav. Uha … nu spidser
det sørme til. Sidste nye skud på stammen
hedder medarbejderkrav. Medarbejderkrav?
Prøv lige engang at smag på ordet. Jeg ved
ikke rigtigt, men jeg synes måske at der

mangler et eller andet. I det her tilfælde dæk-
ker ordet medarbejderkrav ikke over de krav
som medarbejderne har. Men over de krav
som bliver stillet til medarbejderne. Tja, det er
vel ok at stille nogle krav til medarbejderne?
Vi er jo en moderne virksomhed.

Siden vi for nyligt fik vores medarbejder-
krav præsenteret, har jeg tænkt lidt over om
ikke det er på tide med nogle krav til vores
arbejdsgiver. Det må da være det mindste?
Jeg har i al beskedenhed forfattet otte krav
og pakket dem pænt ind i en organisk og
økologisk blomst, som bør sættes i jorden
straks og som skal gødes, vandes, passes på
og bredes ud til alle. ■
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ÅRSRAPPORT 2009
Udlånsrenten var fra årets start 7,25% men faldt hurtigt til 6,25% og igen til 6,0%.
Renten blev atter nedsat til 5,75% i løbet af sommeren og pr. 15.10.2009 til 5,5% hvil-
ket fortsat er den gældende udlånsrente.

Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden omkostninger. 

Årsrapporten blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 25. marts 2010. Der har været en særdeles stor stigning i antallet
af etablerede lån, der er steget fra 4.826 til 6.169 lån og det samlede udlån er steget med over 264 mill. kr. til 1,1 mia. kr. hvil-
ket igen er rekord for låneforeningen. Gennemsnitslånet udgør ca. kr. 112.000.-
Låneforeningen har haft en urealiseret gevinst på værdipapirer på 2,9 mill. kr. mod et urealiseret tab sidste år på 8,7 mill. kr. og
det medfører en stigning i de samlede rente- og udbytteindtægter på ca. 11,8 mill. kr. Resultatet er derfor særdeles tilfredsstillen-
de med et overskud på ca. 7,1 mill. kr.
Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov for et billigt og hurtigt forbrugslån,
og der er i realiteten ingen begrænsninger på lånets anvendelse. Det er dog vigtigt at låntagerne oplyser formålet med lånet.
Låneforeningen vil benytte lejligheden til at takke organisationer og låntagere for et godt samarbejde i 2009.

Hovedtal 2009 2008
Antal lån 6.179 4.826 

mill. kr. mill. kr.
Udlånssum 691,9 481,1

Samlet udlån 1.100,3 835,7 
Omkostninger 8,2 7,7 

Tab og hensættelser 5,4 1,1
ÅRETS RESULTAT 7,1 0,08 

Egenkapital 202,5 195,4

10. Bundestreffen 
den 2.–4. juli 2010

(Så er det på tide at tilmelde sig)

Efter et meget vellykket træf i Kiel sidste år, har vi - med stor glæde - modtaget en invitation fra arrangørerne af det 10. nationa-
le motorcykeltræf i Tyskland. Det er simpelthen et træf der skal opleves!

Træffet foregår i dagene 2.–4. juli 2010 i Viersen (som ligger ca. 600 km fra Kruså grænse).

Vi vil forsøge at arrangere en dansk camp på pladsen, så vi igen kan sidde sammen og
hygge os om dagen, inden det går løs i det store telt. Arrangørerne har igen i år sørget for
at vi kan komme på ture rundt i området med besøg på et eller flere af de lokale fængs-
ler.

Arrangørerne har i år besluttet at tilmeldinger kun er gyldige, når de har modtaget indbe-
taling af deltagergebyret senest den 28. maj 2010. Deltagergebyret er på kr. 250,00, som
dækker teltplads, levende musik både fredag og lørdag samt morgenmad lørdag og søn-
dag. Som sidste år er træffet et non-profit arrangement, så det eventuelle overskud går
ubeskåret til velgørende formål.

Tilmelding til dette træf kan ske til:
Finn Hansen på Finn.Hansen2@kriminalforsorgen.dk  -  mnd.kasser@gmail.com  eller 
Lasse Sjøquist på lasse.sjoquist@kriminalforsorgen.dk

Efter vi har fået din tilmelding sender vi dig en mail med praktiske oplysninger og et 
kontonummer til indbetaling af deltagergebyret.
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NAVNE

TILLYKKE til Jens Hertz, som har været ansat i
Kriminalforsorgen i 25 år.

Jens blev ansat på prøve ved Anstalten ved
Herstedvester den 1. september 1983 og efter nogle år, og
enkelte perioder uden for nummer, blev Jens efter ansøg-
ning forflyttet til Statsfængslet i Jyderup, da det åbnede i
marts 1988.

Han har således været med til at sætte sit præg på dette
sted og har i den anledning fået flere påskønnelser for det
store engagement, han altid lægger for dagen. Mens han
var i Statsfængslet i Jyderup havde han ligeledes uddan-
nelsesorlov. 

Efter endnu en tid søgte Jens nye græsgange og efter
ansøgning fik han en stilling i Arresthuset i Holbæk, hvor
han har været siden januar 2004, og netop har fejret sit 25
års jubilæum i Kriminalforsorgen.

Jens har utallige af gange været chauffør på studieture
rundt omkring i Europa, men hans hjerte banker nok mest
for Prag, hvor han har bragt mange fra ”landets fængsler”
til. Han har også flere gange kørt til flere sportslige begi-
venheder i FI-regi, blandt andet til Nörkøbing og
Championship i Polen.

I sin fritid/privatliv er Jens et meget stort familie/hunde
menneske, som sætter familien i første række. Han og
Ingelise har netop bygget et nyt hus, hvor enhver gartner
vil være misundelig over den måde, de har formået at ind-
rette deres have på. 

Her i arresten vil vi alle ønske et stort tillykke med det
forsinkede jubilæum.

På personalets vegne
Helle Holm Petersen

Tillidsmand.

25 ÅRS JUBILÆUM
Fængselsbetjent Jens Hertz

Det er en gåde hvordan han har samlet 25 år sammen, for
os er han jo stadig en grønskolling.
25 år i statens tjeneste, kan det virkelig passe? Han starte-
de jo først den 1. september 1994 på Herstedvester, men
ok, inden da havde han dog blandt andet ”arbejdet” i
Landbrugsministeriet. 

Willy gjorde tjeneste på Herstedvester og fortrinsvis på
afd. H-I, indtil han den 1. august 2002 fik stillingen på
Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. Dog startede han
ikke til tiden, men lagde fint ud med at holde ferie.

Willy er superenergisk og engageret i sit arbejde. Han
er afdelingens ”kondi karl” og det er ham der træner med
de indsatte og ham der har skaffet maskiner til kondirum-
met. Ligeledes er det jo Willy der har motiveret 64% af
personalet på afdelingen til at deltage i DHL-løb, hvilket
han er elsket og hadet for.

En ting er sikker: Når man møder på arbejde, skal man
ikke føle sig for sikker; han er en mester i at lave drillerier
og små overraskelser for såvel kollegaer som indsatte.

Willy - dine kollegaer på Holsbjergvej nyder de sjove og
gode timer i dit selskab og ønsker dig et stort tillykke med
jubilæet.

Med venlig hilsen
Kollegaerne på fængselsafdelingen

25 ÅRS JUBILÆUM
Fængselsbetjent Willy Harder

1. maj 2010
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