
Fængselsfunktionæren 5
Fængselsforbundet Maj 2011



2 Fængselsfunktionæren · 5.2011

Nr. 5 - 2011 Fængselsfunktionæren

Udgivet af Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28 A, st. th.
2500 Valby
Tlf. 7255 9976 - Fax 7255 9990
www.faengselsforbund.dk

Redaktion: Forbundsformand 
Kim Østerbye (ansvh.)

Redaktør: John Rasmussen
Talosvej 7, 2770 Kastrup
Tlf. 3250 2037 - Mobil 4074 1487
E-mail: 
fagblad@faengselsforbundet.dk

Layout, produktion og tryk:
Imprint Grafiske Løsninger
Thurøvej 8 · 4700 Næstved
Tlf. 5572 6692 - Fax 5572 7320
imprint@imprint.dk
www.imprint.dk

ISSN: 0902-8897

Indlæg til Fængselsfunktionæren:
Artikler modtages på CD-rom, gerne
med udskrift eller pr. e-mail. Husk at
angive navn, stilling og tjenestested i
tilfælde af spørgsmål fra redaktionen.
Indlæg til »Debat« må max. være på
750 ord eller 4500 tegn incl. mellem-
rum. Foto modtages gerne. Hvis de
ønskes retur, bedes det anført.

Indlæg senest den 14. i måneden før
optagelse.
Artikler og læserindlæg er ikke nød-
vendigvis et udtryk for redaktionens
holdning eller forbundets mening.

13 Leder

14 Medarbejderne har stadig ondt i
trivslen

16 Korpsånden redder arbejdsdagen

17 Hækkerup: 
Vi mangler et helt fængsel

18 Fængselsbetjente frygter chefen

10 Politikere: 
Kriminalforsorgen skal styrkes

12 Fængselsbetjente 
med ar på sjælen

13 Begræns risikoen ved natarbejde

14 Vågn op over for de små ting

16 Norges vigtigste 
kriminalpolitiske arena

19 Mæglere begraver stridsøkser

20 Medlemmerne sagde tydeligt 
JA til overenskomsten

22 Rapportlære 
AMU-uddannelsen er en 
succes i Københavns Fængsler

24 Debat

25 Berigtigelse

26 Kommentar til Thomas Milsteds
artikel i Fængselsfunktionæren 
nr. 3/2011

27 Navne

28 Tjenestemændenes Låneforening
Årsrapport

Forsiden: 
Fængselsforbundets hovedbestyrelse har i april drøftet resultatet og det videre
arbejde med trivselsmålingen.



Fængselsfunktionæren · 5.2011 3

Vi vil gerne opgraderes 
fra monkey class

Hvis alle i Kriminalforsorgen sad i en
Boeing 747, så ville ledelsen sidde oppe
på øverste dæk med god benplads og
frit valg mellem middagsretterne, mens
resten ville sidde nedenunder på mon-
key class og tage til takke med en kold
trekantssandwich.

Det er sat på spidsen, men sådan kan
man vælge at læse konklusionerne i den
nye trivselsundersøgelse, som de fleste
af de ansatte i Kriminalforsorgen har be-
svaret.

Undersøgelsen viser, at medarbejder-
ne har to vidt forskellige oplevelser af
jobbet, alt efter om de til daglig arbejder
sammen med de indsatte eller ej.

Hvor ledelsen oplever stor indflydel-
se, tilfredshed og mening i arbejdet, er

situationen en hel anden blandt fæng-
selsbetjente, værkmestre og lærere. 

De savner respekt og anerkendelse
for deres indsats. De mangler klare infor-
mationer. Og – måske frem for alt – så
føler de ikke, at ledelsen i tilstrækkelig
grad stoler på dem.

Selvom der er sket fremskridt med
medarbejdernes trivsel, siden den sam-
me undersøgelse blev gennemført for to
år siden, så er der stadig lang vej igen. 

Kriminalforsorgen er bagud på det
punkt, som handler om social kapital.
Der mangler tillid, retfærdighed og godt
samarbejde.

Derfor er der brug for nye initiativer,
som kan forvandle mistillid til tillid.
Nøgleordene er troværdig ledelse, ret-
færdige processer og træning i samar-
bejde.

Vi har for eksempel set, at det virker,
at tilkalde eksterne rådgivere, som sæt-
ter dialog og samarbejde på dagsorde-
nen. Jeg taler ikke om politisk korrekte
projekter uden reelt indhold, men om til-

tag, som rykker ved noget. Projekter
hvor både medarbejdere og chefer bliver
placeret i den varme stol. 

Jeg tror, at vi er ude i noget, som kræ-
ver en fast hånd fra centralt hold.
Kriminalforsorgen består af over 70 insti-
tutioner spredt ud over landkortet fra
Frederikshavn til Rønne. Hvis trivsel og
samarbejde alene er et lokalt anliggen-
de, bliver det tilfældigheden, som råder. 

Derfor skal det ikke være frivilligt, om
den enkelte institution tager hånd om
problemerne. Det skal være et krav.

Jeg håber, at den positive udvikling,
der trods alt er sket siden sidste triv-
selsundersøgelse, fortsætter. Vi kan
håbe, at Kriminalforsorgen i næste triv-
selsundersøgelse nærmer sig det øvrige
arbejdsmarked, når det handler om ind-
flydelse, mening i arbejdet og tillid og
troværdighed. 

Det uniformerede personale vil i hvert
fald gerne opgraderes fra monkey class
til business. ■

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Fængselsforbundet
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Medarbejderne har 
stadig ondt i trivslen

Trods fremskridt er der fort-

sat trivselsproblemer på

Kriminalforsorgens arbejds-

pladser.

Vi har brug for klare mål, bedre informa-
tion og mere tillid fra vores ledere. Det er
budskabet fra Kriminalforsorgens med-
arbejdere i årets trivselsundersøgelse.

Det er anden gang, at Kriminalforsor-
gen gennemfører en temperaturmåling
blandt alle medarbejdere. Sidste gang
var i slutningen af 2008. 

Trivslen halter især efter det øvrige
arbejdsmarked hos de medarbejdere,
der til daglig har med de indsatte at
gøre: opsynspersonale, værkmestre og
undervisningsmedarbejdere.

De savner blandt andet større rolle-
klarhed i hverdagen, et højere informa-
tionsniveau, mere anerkendelse for
deres arbejde og et bedre tillidsforhold til
deres ledere. Og de oplever stadig
mange følelsesmæssige krav.

Hver tredje har for eksempel oplevet
trusler om vold fra indsatte i løbet af de
sidste 12 måneder.

Kriminalforsorgens direktør, William
Rentzmann, er klar over, at problemerne
i fængsler og arresthuse ikke er løst
endnu: ”Der er fortsat områder, hvor
Kriminalforsorgen har store udfordringer
set i forhold til andre arbejdspladser i
Danmark. Det skal vi være opmærk-
somme på, når vi nu skal i gang med at
følge op på trivselsundersøgelsens resul-
tater,” siger han.

Set i forhold til den samme undersø-
gelse for to år siden, er der dog sket
fremskridt på flere områder. 

Et af de punkter, som ser bedre ud, er
spørgsmålet om mobning. For to år
siden oplevede 20 procent af medarbej-
derne somme tider mobning fra deres
kolleger, ledere eller de indsatte. Det tal

er faldet til 16 procent i den nye under-
søgelse.

Medarbejderne er også blevet mere
tilfredse med deres arbejde, og de synes
ledelseskvaliteten er blevet bedre.

Direktøren hilser den positive tendens
velkommen: ”Det er selvfølgelig en ud-
vikling, jeg er meget glad for. Set i lyset
af de seneste års ekstraordinært store
pres på systemet med overfyldte fæng-
sler og arresthuse, er det rigtig flot,”
siger han. 

Mangel på tillid
Et område, hvor der derimod ikke er sket
noget, er i forhold til tillid og troværdig-
hed på arbejdspladserne. Trivselsunder-
søgelsen viser, at medarbejderne – set i
forhold til andre arbejdspladser – i min-
dre grad mener, at de kan stole på deres
ledere, og at lederne stoler på dem. 

Resultatet for dette spørgsmål er lige
så negativt i dag som i undersøgelsen for
to år siden. Det er derfor et af de punk-
ter, som Kriminalforsorgen vil forsøge at
forbedre.

Udviklingschef i Direktoratet for 
Kriminalforsorgen, Lars Thuesen, siger:

”Bedre tillid er jo ikke noget, man bare
kan beslutte fra den ene dag til den
anden. Men noget som vi kan gøre, er at
sikre tydelig og god ledelse. Der skal for
eksempel være klar information, når
medarbejdere udfører en opgave godt
eller dårligt. Det handler i høj grad om at
tale sammen på den rigtige måde.”

Han peger på, at Kriminalforsorgen
efter sidste trivselsundersøgelse blandt
andet har udarbejdet en bog med otte
ledelseskrav, som alle ledere skal leve op
til. Og man har iværksat en række udvik-
lingsinitiativer på de enkelte tjenesteste-
der. 

Udviklingschefen oplever, at indsat-
sen bærer frugt: ”Vi vurderer, at der er
en sammenhæng mellem de initiativer,
vi har sat i værk og de fremskridt, der
allerede er sket,” siger Lars Thuesen.

Resultaterne fra trivselsundersøgelsen
vil blive formidlet til alle medarbejdere
på møder i løbet af maj og juni, og resul-
taterne vil indgå i tjenestestedernes
kontraktforhandlinger med direktoratet
til efteråret. ■

Af Søren Gregersen

Udviklingschef Lars Thuesen forklarer om resultatet af trivselsmålingen.
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Hvad siger du til 
resultaterne fra trivselsundersøgelsen?

Steen Østerberg, Statsfængslet i Ringe:
”Det er skidt, at troværdigheden mellem medarbej-
dere og ledere ikke er blevet bedre siden sidste triv-
selsundersøgelse. Ledelsen i hver institution bliver
nødt til at inddrage medarbejderne mere i stedet for
at slå på ledelsesretten og gennemtrumfe tingene.” 

Jesper Dalbye, Statsfængslet i Vridsløselille:
”Det er skræmmende, at der ikke er sket mere, når
man tænker på alle de millioner, der er blevet brugt på
at forbedre trivslen i Kriminalforsorgen. Vi oplever ikke
bedre ledelseskvalitet hos os. Nærmest tværtimod. Der
mangler fælles fodslag. Lederne har for travlt med
deres egne forhold. Man skubber problemerne videre
og tænker ikke på helheden i fængslet.”

Teddi Christensen, Statsfængslet på Kragskovhede:
”Jeg bider mærke i, at det er opsynspersonalet,
værkmestre og skolelærere, som bonger negativt ud
i undersøgelsen. Det er de tre medarbejdergrupper,
der har mest med de indsatte at gøre. Det overrasker
mig ikke. Vi oplever ikke, at der er sket noget posi-
tivt i løbet af de sidste par år.”

Sten Møgelvang Nielsen, Statsfængslet Renbæk:
”Det er positivt, at vi er på vej den rigtige vej, og at
der generelt er stor tilfredshed med arbejdet, men
der mangler midler til at styrke personaleudviklin-
gen.”

Peter Kempf Pedersen, Statsfængslet ved Sønder
Omme:
”Hos os tror jeg, at nogle af problemerne skyldes, at
ledelsen har for stort fokus på deres resultatkontrakt.
De vil gerne sikre, at fængslet har en god statistik i for-
hold til de indsattes frigang og løsladelse. Derfor bliver
der ikke fulgt op, når indsatte bryder reglerne. Det
påvirker tilliden mellem medarbejdere og ledelse.”

Trivslen hos opsynspersonalet
Kvantitative krav

Arbejdstempo

Følelsesmæssige krav

Indflydelse

Udviklingsmuligheder

Mening i arbejdet

Involvering i arbejdspladsen

Forudsigelighed

Anerkendelse

Rolleklarhed

Ledelseskvalitet

Social støtte/feedback fra
overordnede

Social støtte/feedback fra 
kollegaer

Socialt fællesskab i arbejdet

Tilfredshed med arbejdet

Arbejde-familie konflikt

Tillid og troværdighed mellem
ledelse og medarbejdere

Retfærdighed og respekt

Selvvurderet helbred

Udbrændthed

Stress

Sexchikane

Trusler om vold

Fysisk vold

Mobning

Social kapital

Note:
Sur smiley = Under landsgennemsnittet
for hele arbejdsmarkedet. 
Glad smiley = Over landsgennemsnittet.
Ingen smiley = Tæt på landsgennem-
snittet.

Der er stadig problemer med trivslen
blandt medarbejderne i Kriminalforsor-
gen. Det gælder især blandt de medar-
bejdergrupper, der dagligt har med de
indsatte at gøre.
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Mens tilliden til ledelsen er i

bund i mange fængsler og

arresthuse, så er tillidsforhol-

det til kollegerne i top. 

Det eneste punkt, hvor Kriminalforsor-
gen ligger klart over landsgennemsnittet
i årets trivselsundersøgelse, er i spørgs-
målet om social støtte fra kollegerne. 

Spørgsmålet får 76 point i trivsels-
undersøgelsen. Mens gennemsnittet for
andre arbejdspladser i Danmark ligger
på 57 point.

Samarbejdet mellem kollegerne står i
skærende kontrast til tillidsforholdet
mellem medarbejdere og ledelse. Her
ligger Kriminalforsorgen med en score
på 58 point under landsgennemsnittet
på 68 point.

De to yderpunkter overrasker ikke
Gert Jensen. Han er formand for Fæng-
selsforbundets lokalafdeling i Institutio-
nen Ellebæk, der tager sig af frihedsbe-
røvede asylansøgere.

Ifølge formanden er der meget mistillid
mellem ledelse og medarbejdere i fæng-
slet. Og det er ikke noget nyt: ”Der er
stort set ikke blevet arbejdet med de
negative resultater fra sidste trivselsunder-
søgelse for to år siden, så hvordan skulle
tingene ændre sig?” siger Gert Jensen.

Han mener ikke, at medarbejderne i
tilstrækkelig grad har indflydelse på,
hvad de laver, og hvilke vagter de skal
tage. Og han savner fleksibilitet og med-
arbejderinvolvering fra ledelsens side.

Til gengæld fungerer det godt internt
blandt fængselsbetjentene, siger han:
”Vi kender hinanden godt her og ses
også privat. Det er derfor, man bliver i
Ellebæk.” 

Kolleganetværk
Sten Møgelvang Nielsen fra Statsfæng-
slet Renbæk genkender billedet af, at

medarbejderne henter hjælp og støtte
fra kollegaerne: ”Jeg tror, at den store
tilfredshed med arbejdet, der generelt er
blandt medarbejderne, hænger sammen
med kolleganetværket,” siger han.

Det samme oplever Robert Demény,
det er formand for Arresthusenes Orga-
nisation i Midt- og Nordjylland.

”Korpsånden er limen, der holder
sammen på vores arbejdspladser,” siger
han.

Men Robert Demény peger på, at en
god korpsånd ikke alene er positivt. Det
kan også være et symptom på, at andre
ting ikke fungerer, som de skal.

”Når vi i så høj grad er afhængig af
korpsånden på det enkelte tjenestested,
så viser det, at det overordnede samar-
bejde i Kriminalforsorgen ikke fungerer,
som det skal. Der udvikler sig nemt et
tunnelsyn, hvor man primært tager vare
på sig selv frem for helheden,” siger
Robert Demény.

Han mener derfor, at koncerntanke-
gangen skal føres igennem i Kriminalfor-
sorgen: ”Medarbejderne skal føle, at de
arbejder på den samme arbejdsplads.
Ligegyldigt hvor de arbejder. Alle dele af
Kriminalforsorgen bør derfor leve op til
samme kontrakter, økonomi, arbejdsmil-
jø og så videre,” siger han. ■

Af Søren Gregersen

Korpsånden redder 
arbejdsdagen

”Korpsånden er limen, der holder sam-
men på vores arbejdspladser,” siger
Robert Demény, der er formand for
Arresthusenes Organisation i Midt- og
Nordjylland.

”Vi kender hinanden godt her og ses
også privat. Det er derfor, man bliver i
Ellebæk,” siger Gert Jensen fra Krimi-
nalforsorgens fængsel for asylansøgere.
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Hækkerup: 
Vi mangler et helt fængsel

Regeringen ignorerer

Kriminalforsorgens pladspro-

blemer, mener Karen

Hækkerup (S). Derfor ind-

kaldte hun Folketinget til

debat i april.

”Desværre, ikke flere ledige pladser,
kom igen næste år.”

Sådan et skilt kunne man ifølge den
socialdemokratiske retsordfører Karen
Hækkerup passende sætte op på landets
fængselsporte, når regeringens plan om
tilsigelsesstop bliver virkelighed. Dermed
sigter hun til, at regeringen vil lade
dømte vente med at afsone for at skabe
bedre plads i fængslerne.

Retsordføreren indkaldte den 6. april
til en forespørgselsdebat i Folketinget.
Hun er utilfreds med de løsninger, som
justitsminister Lars Barfoed (K) er kom-
met op med for at lette presset på
fængsler og arresthuse.

”Jeg synes, det er trist, at man har
lavet et tilsigelsesstop, at man negligerer
problemerne i fængslerne, og at man i
månedsvis skubber problemerne foran
sig. Og når man siger, at man vil hæve
belægget fra de nuværende 92 til 95
procent, så har det reelt ingen forskel
ude på fængselsgangene. For der er
belægget jo i forvejen tæt på 100 pro-
cent – og mange steder er det over
100,” sagde Hækkerup fra Folketingets
talerstol.

Kritikken kommer efter, at den længe
ventede rapport om Kriminalforsorgens
kapacitets- og sikkerhedsbehov endelig
blev offentliggjort i februar. Rapporten
viser blandt andet, at der mangler
omkring 220 pladser i de danske fængs-
ler.  

”Det svarer nogenlunde til et helt
fængsel, som vi står og mangler her og

nu. Men i stedet for at etablere nye
pladser, så indfører regeringen tilsigel-
sesstop. Det støder i hvert fald min rets-
følelse, når man siger til dømte, at der
ikke er plads lige nu, og lader dem gå frit
rundt i samfundet og vente,” siger
Karen Hækkerup. 

Man fodrer hunden med sin
egen hale

Lars Barfoed forsvarer sig med, at
man har givet en ekstrabevilling på 22
millioner kroner til Kriminalforsorgen i
2011 for at løse de akutte pladsproble-
mer. Udover tilsigelsesstoppet vil mini-
steren bruge prøveløsladelser i højere
grad og oprette lukkede pladser i åbne
fængsler.

”Vi har sat penge af til en række ini-
tiativer, der skal løse det akutte kapaci-
tetsproblem – for eksempel at konverte-
re 75 åbne pladser til lukkede og udvide
prøveløsladelsen for de indsatte, der er
motiveret til et liv uden for fængslet,”
siger justitsministeren. 

Den plan giver Karen Hækkerup ikke
meget for: ”Virkeligheden er, at det er
Kriminalforsorgen selv, der skal betale
for den ekstrabevilling, da man er under-
lagt samme sparekrav som andre offent-
lige instanser. Det er hunden, man fod-
rer med sin egen hale,” siger hun. 

S-retsordføreren køber heller ikke
regeringens plan om at konvertere åbne
pladser til lukkede: ”Det løser ikke pro-
blemet. Tværtimod kommer vi i stedet til
at mangle åbne pladser i vores fængsels-
system,” siger Karen Hækkerup.

Skaarup: Udbygning haster
Også Dansk Folkepartis retsordfører,
Peter Skaarup, ser med alvor på sikker-
hedssituationen i Kriminalforsorgen. Han
understreger, at det haster med løbende
at udbygge kapaciteten og ikke mindst
skærpe sikkerheden i de mest nedslidte
bygninger:

”Arresthusene og fængslerne er jo
ikke moderne byggerier – de fleste af
dem er meget gamle og utidssvarende.
Derudover ligger mange arresthuse i
centrum af byer, hvor det er nemt at
flygte fra, når der ikke er ordentlig sik-
kerhed. Så der er nok at se til, og det
haster med at få udbygget kapaciteten,”
siger Peter Skaarup.

Retsordføreren roser dog samtidig
regeringen for at sætte ekstra penge af
til pladsproblemerne. Men det var også
nødvendigt, understreger han: ”Det er
noget af en udfordring, at bandekonflik-
ten er rykket ind i fængslerne – ikke
mindst når vi nærmer os et belæg på
100 procent. Derfor er der et akut behov
for flere lukkede fængselspladser. Men vi
skal selvfølgelig samtidig sikre, at sikker-
heden er i orden, og at vi tager godt
vare på personalet.” 

Kriminalforsorgens kapacitet vil for-
mentlig blive et af emnerne, når politi-
kerne skal forhandle den næste flerårsaf-
tale på plads i løbet af efteråret 2011. ■

Af Andreas Graae 
og Søren Gregersen

Karen Hækkerup (S) er stærkt utilfreds
med regeringens håndtering af kapaci-
tetsproblemerne. 
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Fængselsbetjente 
frygter chefen

Der bliver flere indsatte i

fængslerne, og de bliver

mere hårdkogte. Der bliver

færre fængselsbetjente per

indsat, og mange trives

langtfra med ledelsen. Både

fagforening og arbejdsgiver

skriger på flere penge.

”Jeg skærer fanme halsen over på dig!”
Trusler, vold og overfald er hverdag for
mange danske fængselsbetjente. Men
når de gængse farer bliver kombineret
med færre på job, flere i fængsel og
manglende tillid til ledelsen, bliver situa-
tionen bag tremmerne kun mere ustabil.

En anonym rundspørge blandt dan-
ske fængselsbetjente, foretaget af to
studerende på Journalisthøjskolen, skulle
egentlig påvise en sammenhæng mellem
vold og trusler i fængslerne og betjente,
som er utrygge ved deres job. Og sam-
menhængen er der bestemt også, men
mest iøjnefaldende viste det sig at være,
at fængselsbetjentene mange steder
overhovedet ikke har tillid til ledelsen.

”Når der har været slagsmål, eller
hvis nogen finder en fange, der har for-
søgt at begå selvmord, spørger ledelsen,
’er der sket nogen fejl?’, inden de hen-
kastet spørger, om vi er ok,” skriver en
fængselsbetjent, som også nævner, at
mange simpelthen er bange for at udta-
le sig kritisk til ledelsen.

Bedre ledelse 
giver bedre arbejdsmiljø
På arbejdsmedicinsk Klinik på Århus Sy-
gehus ønsker man ikke at forholde sig til,
hvorvidt det psykiske arbejdsmiljø i de
danske fængsler er godt eller dårligt.
Ifølge psykolog Dagmar Kastberg Hin-
richsen er der dog en række faktorer, der
har betydning for arbejdsmiljøet i et job,

hvor risikoen for voldsomme hændelser
er så markant, som for fængselsbetjente.
Det drejer sig blandt andet om god fag-
lig vejledning og meget klare rammer for,
hvordan man håndterer situationerne.

”Det kan gøres ved at sørge for god
bemanding, så ingen går alene og ved at
sørge for, at betjentene kan snakke med
nogen om de voldsomme hændelser og
spørge ’handlede jeg rigtigt her?’,” siger
hun.

Hos fængselsbetjentenes arbejdsgi-
ver, Direktoratet for Kriminalforsorgen,
er man opmærksom på, at der er områ-
der i arbejdsmiljøet, hvor der er plads til
forbedringer.

”Jeg vil ikke lægge skjul på, at der er
arbejdspladser, hvor de interne relationer
kan forbedres. Udfordringen her er ikke
så meget arbejdsmiljøet i forhold til de
indsatte, men i højere grad samarbejdet
blandt kollegaer og forholdet mellem
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ansatte og chefer,” udtaler Ask Gielfeldt
Petersen, leder af sygefraværsafdelingen
i Direktoratet for Kriminalforsorgen, og
fremhæver, at han ser frem til resultatet
af en ny trivselsundersøgelse, som Krimi-
nalforsorgen er ved at udarbejde.

Det går ud over fangerne
”Jeg har låst døren til en dreng, der græ-
dende tiggede om lov til at ringe til sin
mor. Da jeg havde travlt, kunne han ikke
få lov til det – PS: Jeg har et barn på
samme alder.”

Sådan skriver en fængselsbetjent i
rundspørgen. Han og mange af hans
kollegaer beskriver flere steder, hvordan
den stressede hverdag er med til at pres-
se dem ud i et område, hvor de ikke er
tilfredse med den måde, de varetager
deres job på. Faktisk svarer næsten halv-
delen af fængselsbetjentene, at deres
kontakt til de indsatte er påvirket af
deres humør.

Ifølge Ask Gielfeldt Petersen, skyldes
den stressede situation i fængslerne i høj
grad, at der er kommet flere og mere rå
fanger, samtidig med at der bliver færre
fængselsbetjente per indsat. På grund af
nedskæringer skal man altså løse opga-
verne hurtigere og med færre hænder.

”Vi synes, at vi gør, hvad vi kan med
de midler, vi har. Hvis vi havde flere res-
sourcer, ville vi sætte mere ind på at løse
vores pladsproblemer. Nogle steder har
man jo overskredet maksimumkapacite-
ten. Hvis vi løser dette problem, vil det
hjælpe meget på arbejdsmiljøet,” siger
han.

Og både overfyldte fængsler og fru-
strerede fængselsbetjente rimer i sidste
ende på dårlig resocialisering af fanger-
ne. En ting, som for flere af fængselsbet-
jentene fylder meget i hverdagen. En
skriver for eksempel:

”Det er et problem, at vi skal presse
to indsatte ind i en celle på syv kvadrat-
meter, hvor de skal bo sammen 23 timer

i døgnet.  De indsatte bliver frustrerede
over vores beslutninger, og jeg forstår
dem godt.”

En anden ville gerne se justitsministe-
ren klare to uger som fængselsbetjent,
og endnu en anden er overbevist om, at
der skal lig på bordet, før politikerne vil
tage affære. Han håber blot, at han ikke
selv er på arbejde den dag.

Gode fængsler koster penge
Hos fængselsbetjentenes fagforening,
Fængselsforbundet, mener forbundskas-
serer Ina Rasmussen, at Kriminal-
forsorgen langt hen ad vejen gør, hvad
de kan med de midler, de har. Hun peger
dog på, at der er forbedringspunkter, der
kunne sikre et bedre psykisk arbejdsmil-
jø mellem medarbejdere og ledere.

”Meget kunne have været anderle-
des, hvis Kriminalforsorgen havde fun-
det den rigtige form for faglig vejledning
og opbygning af gode relationer på
arbejdspladsen. Men det koster penge,”
siger Ina Rasmussen. Som forbundskas-
serer i Fængselsforbundet, er hun også
tovholder på udviklingen af initiativer på
arbejdsmiljøområdet.

Hos Fængselsforbundet og Kriminal-
forsorgen er man enige om, hvad løs-
ningen er. Der skal bruges flere penge på

området. Det skal sikre et bedre psykisk
arbejdsmiljø for fængselsbetjentene og i
sidste ende danne grundlag for en bedre
resocialisering af fangerne i de danske
fængsler.

”Vi prøver, alt hvad vi kan, at skabe
politisk opmærksomhed omkring proble-
met, men det virker lidt som om, at der
skal lig på bordet, før der er nogen, der
vil gøre noget ved det,” siger Ina Ras-
mussen. ■

Af Søren B. Toft 
og Christian S. Nielsen

Fakta:

• Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er jobbet som fængsels-
betjent det mest udsatte blandt alle offentlige stillinger i Danmark.

• I 2010 modtog 568 ansatte i Kriminalforsorgen psykologisk rådgivning. Langt
størstedelen af disse var fængselsbetjente. Der er cirka 2600 fængselsbetjente i
Danmark i dag.

• Gennemsnitsalderen for nedslidte fængselsbetjente, der går på førtidspension
er 47 år. Det har den været de seneste 10 år

• Fra 2007 til 2009 er antallet af fængselsbetjente, der har været udsat for vold
på arbejdspladsen, steget fra 338 til 472.



10 Fængselsfunktionæren · 5.2011

Dårligt forhold blandt medar-

bejdere og ledelse i mange af

landets fængsler skaber et

ustabilt arbejdsmiljø og går

ud over de indsatte. 

Politikerne skal have flere penge op af
lommen, hvis det hårde psykiske ar-
bejdsmiljø blandt fængselsbetjentene
skal forbedres. SF og K er klar til at sætte
ind overfor problemet.

Der er stor mangel på resurser til at
forbedre fængselsbetjentenes psykiske
arbejdsmiljø. Det mener både arbejdsgi-
veren, Direktoratet for Kriminalforsor-
gen, og fængselsbetjentenes fagfore-
ning, Fængselsforbundet. Ifølge sidst-
nævnte er man ”helt inde og gnave af
knoglerne.”

Det er politikerne, der sidder på pen-
gene, og dermed har de også initiativet,
mener Ina Rasmussen, forbundskasserer
i Fængselsforbundet. Til daglig beskæfti-
ger hun sig blandt andet med medlem-
mernes arbejdsmiljø.

”Man skal længere op og uden for
Kriminalforsorgen, for de har ikke mid-
lerne til at løse den her opgave alene.
Der skal komme en politisk prioritering,
så der kan indføres nogle vilkår i
Kriminalforsorgen, der gør, at medarbej-
derne kan arbejde et helt liv igennem
uden at blive syge,” siger hun.

K: Vi skal indrette os på en
anden måde
Fra politisk side er man klar til at gribe
ind overfor problemet. Tom Behnke,
retspolitisk ordfører fra Det Konservative
Folkeparti, erkender, at der skal priorite-

Politikere: 
Kriminalforsorgen skal styrkes

Ina Rasmussen, 

Fængselsforbundet.
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res anderledes, når den næste aftale for
Kriminalforsorgen og den næste finans-
lov skal forhandles. 

”Absolut. Konservativt Folkeparti vil
gå til forhandling på, at Kriminalforsor-
gen skal styrkes. Sammensætningen af
de indsatte har ændret sig, og vi skal
indrette os på en anden måde,” siger
Tom Behnke, der er klar over omstæn-
dighederne lige nu.

”Vi kan sende et signal til Kriminalfor-
sorgen om at sætte det psykiske ar-
bejdsmiljø på dagsordenen, men æn-
dringerne sker ikke her og nu,” siger
han. 

Tom Behnke foreslår helt konkret
flere pladser, mere personale og flere af-
soningsmuligheder. Derudover skal den
nyligt forbedrede grunduddannelse gø-
res endnu bedre.

SF: Det kræver bedre ledelse
SF’s retspolitiske ordfører, Karina Lorent-
zen Denhardt, mener, at en stor del af
årsagerne til det dårlige psykiske ar-
bejdsmiljø skyldes problemer med ledel-
sen i fængslerne.  

”Hvis vi fik en dygtigere ledelse, så
kunne vi faktisk godt gøre noget i for-
hold til arbejdsmiljøet,” siger hun.

Ifølge hende er en omfattende reform
af Kriminalforsorgen nødvendig for at

komme problemet til livs. Reformen skal
sørge for bedre resocialisering blandt
fangerne, mere uddannelse til persona-
let, og så skal bandemedlemmerne split-
tes ad.

”Det forslår som en skrædder i
helvede”
Hvis det står til Karina Lorentzen Den-
hardt, skal det hidtidige arbejde med
fængselsbetjentenes psykiske arbejds-
miljø ikke danne grundlag for den
fremadrettede indsats. Hun er blandt
andet utilfreds med, hvad der er gjort for
at nedbringe alenearbejdet om natten.

”Der er faktisk afsat nogle penge til
at nedbringe alenearbejde. Det er blevet
til 11 stillinger. Det forslår jo som en
skrædder i helvede, altså. Det gør jo ikke
noget reelt ved problemet,” siger hun,
og understreger, at det er en problema-
tik, som savner politisk opmærksomhed.

”Jeg synes, at emnet mangler at blive
synliggjort, og jeg lægger et stort stykke
arbejde i at skabe politisk opmærksom-
hed omkring det, men problemet er nok,
at der ikke rigtig er stemmer i det her
område,” siger hun.

Men ifølge Tom Behnke, ligger en
stor del af ansvaret hos fængslerne selv.
Han fremhæver, at i en tid, hvor der her-
sker nedskæringer i hele den offentlige

sektor, er nøglen kreative ledere, som
formår at udnytte de givne resurser
bedst muligt.

Venstres retspolitiske ordfører, Kim
Andersen, ønsker ikke at udtale sig om
sagen, og det har efter gentagne forsøg
ikke været muligt at få en udtalelse fra
formanden for retsudvalget, Peter
Skaarup. ■

Af Søren B. Toft og 
Christian S. Nielsen

Artiklerne Kriminalforsorgen skal styrkes og Fængselsbetjente frygter chefen er skrevet af Søren Berggreen Toft og
Christian Steffens Nielsen, som er studerende på Journalisthøjskolen i Aarhus. 

Udgangspunktet for artiklerne var at kaste lys over fængselsbetjentenes arbejdsmiljø og hvorfor jobbet vurderes som et af
de mest udsatte i landet. En nærliggende forklaring ville være risikoen for vold og trusler på jobbet, men det har vist sig,
at arbejdsmiljøet langt hen ad vejen påvirkes af interne problemer i mange fængsler.

Problemstillingen er i høj grad blevet belyst gennem en rundspørge blandt de uniformerede ansatte i flere af landets fæng-
sler. Over 1.000 fængselsbetjente har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen, hvoraf 418 har afgivet brugbare svar.
Med denne svarprocent, er den statiske usikkerhed ret lille, og man kan derfor godt tillade sig at generalisere ud fra rund-
spørgen – inden for en vis grænse, naturligvis.
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Fængselsbetjente 
med ar på sjælen 

To journaliststuderende 

har lavet en temaside på 

nettet om nedslidte fæng-

selsbetjente. Her kan man

blandt andet læse om en 

51-årige betjent – kendt 

som Sheriffen – som gik 

psykisk ned, efter han plud-

selig stod i en celle, der var

oversmurt i blod. 

Der er desværre mange fængselsbetjente, der

oplever episoder med trusler, selvmord og

vold på deres arbejdsplads. Alligevel fylder

konsekvenserne for fængselsbetjentene ikke

meget i medierne. 

Det har fået de to journaliststuderende,

Casper Fauerholdt og Jacob Balthazar Munk,

til at portrættere fængselsbetjente med ar på

sjælen.

”Efter vi havde skrevet en artikel om psy-

kisk syge indsatte, blev vi opmærksomme på,

hvordan det hårde miljø i fængslerne også

påvirkede fængselsbetjentene,” siger Casper

Fauerholdt.

De to studerende fik fat i tre betjente, som

havde sagt farvel til jobbet, og tre der stadig

er aktive.

En af dem er 51-årige Michael Grelk. Han

var typen, der altid stod i forreste række, når

der var konflikter. Han blev kaldt Sheriffen af

både indsatte og kollegaer i Arresten i

Kolding.

Men da han en dag sammen med en kol-

lega brød en barrikaderet celledør op og stod

i en pøl af blod fra en indsat, ændres hans liv

fuldstændigt. Oplevelsen satte sig på sjælen. 

En dag, da han var i Fakta med sin kone,

brød han sammen ved synet af en smadret

flaske rødvin. Den lignede blodpølen fra cellen.

”Og der går jeg i sort. Fuldstændig. Jeg

kan ingenting, og min kone må næsten bære

mig ud af butikken,” siger Michael Grelk.

Efterfølgende bliver han sygemeldt, og på

trods af planer om at vende tilbage til jobbet,

ender forløbet med, at Michael Grelk må

takke af. 

Med rebet om halsen
En anden af de skæbner, man stifter bekendt-

skab med på temasiden, er Jørgen Strøm, som

blandt andet har arbejdet i Statsfængslet

Renbæk og Arresthuset i Aabenraa. Efter 30

år som fængselsbetjent var de barske ople-

velser i fængslet krøbet så meget ind under

huden på ham, at han efter en vagt var gået

som en zombie ud i en skov med en løkke om

halsen. 

”Jeg aner ikke, hvordan jeg er kommet ud

i den skov, og det har jeg også gransket min

hjerne med i mange, mange år. Og der blev

jeg satanedme bange for mig selv,” siger han.

Han modstod trangen til at gøre en ende

på sit liv. På trods af dette vink med en vogn-

stang fortsatte han i sit job, som om intet var

hændt. Tværtimod følte han sig stærkere

efter at have valgt døden fra. 

Men en dag bryder han grædende sam-

men på betjentkontoret foran arrestforvare-

ren.

”Der havde åbenbart siddet et eller andet

heroppe i hovedet på mig, og lige pludselig

skete det så. Ligesom et lyn fra en klar him-

mel,” siger 61-årige Jørgen Strøm.

Når han ser tilbage, dukker der mange

situationer op, som han nu ved, at han skulle

have talt med sine kollegaer eller en psykolog

om. Men han var bange for at virke som en

tøsedreng.

Han er i dag pensioneret og lider af post-

traumatisk stresssyndrom.

Kollegaen så rødt
En af de betjente, der stadig er at finde på

fængselsgangene, er 35-årige John Hansen

fra Arresthuset i Odense. For ham er en det

vigtigste værktøj humoren, men der er episo-

der, hvor der ikke er noget at grine af. 

For eksempel den dag en kollega så rødt

over for en indsat.

”Det var en hård uge. Der gik jeg og

tænkte. Hvorfor fanden manden gjorde det?”

siger John Hansen.

Han mærker tydeligt, at det gode humør

ind i mellem får en tak nedad på grund af job-

bet.

”Det mærker jeg for eksempel ved nogle

ting, min knægt gør. Noget, som er bagatel-

agtig. Man begynder at blive irriteret over, at

ti minutter før aftensmaden går knægten ud

og tager en bolle. Der bliver tærsklen lille.” 

”Du kan ikke komme ind i det her system,

uden at din personlighed ændrer sig,” siger

John Hansen. ■

Af Kristian Westfall

Seks fængselsbetjente medvirker på hjemmesiden www.betjenteiskyggen.dk 

Øverst fra venstre ses Michael Grelk, Jørgen Strøm og John Hansen. Nederst fra venstre ses

Jeppe Gravesen, René Engstrøm og Jørn Storbank. (foto: Jacob Balthazar Munk)
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Begræns risikoen 
ved natarbejde

overvægt, forhøjet blodtryk og hjerte-
karsygdomme.”

Derfor skal fængselsbetjente så vidt
muligt begrænse natarbejdet. Man skal
maksimum have to til fire nattevagter i
træk, før man vender sin døgnrytme
igen: ”Den søvn, man får om natten, er
nemlig langt sundere, end den man kan
få om dagen,” siger Maria Glargaard.

Det er også vigtigt, at ens vagter
roterer med uret. Det vil sige, at et tre-
holdsskift sker i rækkefølgen dag, aften,
nat. På den måde kan man nemmere
vende sin døgnrytme igen.

Ikke et samlebånd
Men det er vel ikke det samme, om man
står ved et samlebånd på en fabrik klok-
ken fire om natten, eller om man er på
vagt i et fængsel?

Nej, Maria Glargaard understreger, at
der selvfølgelig er forskel på, hvilken
slags natarbejde man har, og om man er
aktiv under hele vagten eller har mulig-
hed for at slumre på jobbet. 

Forbundssekretær René Larsen ken-
der fordele og ulemper ved det sene
arbejde fra sin tid i de fynske arresthuse.
Han siger: ”Der er mange af vores med-

For meget arbejde om natten

kan være en af årsagerne til,

at landets fængselsbetjente

oftere bliver ramt af kræft.

Fængselsbetjente bør derfor

begrænse risikoen, lyder det

fra en arbejdsmiljøkonsulent.

Man udsætter sin krop for en hårdere
belastning, når man arbejder om natten.
Derfor kan der være god grund til at
begrænse antallet af vagter efter mør-
kets frembrud. Det siger arbejdsmiljø-
konsulent Maria Glargaard fra Branche-
arbejdsmiljørådet. 

Maria Glargaard peger på, at fæng-
selsbetjente i højere grad bliver ramt af
kræft i forhold til andre danskere. 

”Kvinder, der er ansat i retsvæsenet,
har 230 procent større risiko for kræft i
æggestokkene og 30 procent større risi-
ko for hudkræft. Og mænd har 80 pro-
cent øget risiko for modermærkekræft
og 60 procent øget risiko for endetarms-
kræft,” siger hun og henviser til en
undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Det er ikke bevist, at der en direkte
sammenhæng mellem natarbejde i dan-
ske fængsler og kræft. Men en ameri-
kansk undersøgelse viser, at natarbejde
øger risikoen for kræft. Ulempen er, at
man ikke får produceret tilstrækkeligt
med hormonstoffet melatonin.

”Melatonin er et hormonstof, der
reparerer kroppen og beskytter mod
kræft. Det har de allerbedste produk-
tionsbetingelser under den lange, stabile
nattesøvn,” siger Maria Glargaard. 

Ud over at risikoen for kræft stiger, er
der andre risici ved ikke at få sin natte-
søvn regelmæssigt.

”Den amerikanske undersøgelse
viser, at mennesker med natarbejde i
højere grad end andre har tendens til

lemmer, der sætter pris på nattevagter
og lange vagter generelt, fordi det sam-
let skaber mere fritid. Og det er selvføl-
gelig positivt for os alle sammen, at vag-
terne er lette at besætte.” 

René Larsen mener også, at nogle
mennesker er bedre til at håndtere nat-
arbejde.

”Der er jo forskel på folk, og hvad
enten man er A- eller B-menneske, kan
man få sit arbejdsliv og privatliv til at
hænge sammen i Kriminalforsorgen.”    

René Larsen er dog klar over de sund-
hedsmæssige ulemper ved natarbejde.
Han opfordrer til, at fængselsbetjente er
realistiske omkring deres vagtplan

”Nogle af vores medlemmer har
måske større fokus på fridagene end på
arbejdsbyrden. Og så ryger man jo i risi-
kogruppen.” 

Han mener, at det i høj grad er leder-
nes ansvar at begrænse den enkelte
betjents natarbejde.

”I nogle sammenhænge er man nødt
til at regulere i arbejdsforholdene, også
selvom den enkelte gerne vil arbejde nat
konstant.” ■

Af Kristian Westfall

Man bør tage sine forholdsregler for at undgå de værste ulemper ved at arbejde efter
mørkets frembrud.
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Vågn op over 
for de små ting

Fokus på de små ting i dag-

ligdagen kan fremme den

resocialiserende indsats. Det

er idéen bag et projekt, der

har vendt det hårde til det

bløde i Arresthuset i Køge.

Et venligt smil, en respektfuld dørlukning
eller et lille godmorgen og godaften. Det
kan lyde af lidt, men have meget stor
betydning for de indsattes dagligdag
bag tremmerne. Det viser en række in-
terviews med indsatte fra Arresthuset i
Køge.

Interviewene er del af et større pro-
jekt, som har kørt i to år i arresthuset.
Projektet hedder Positiv Afvigelse og går
i korte træk ud på, at man – i tæt samar-
bejde med indsatte og behandlere –
finder de små succeser i det daglige
arbejde og udbreder dem til hele perso-
nalet.

Da fagbladet besøgte arresthuset i
påsken blev vi budt velkommen med
kaffe og rundvisning i arresten. På den
måde kom velkomsten til at minde om
den, som nye indsatte får. Det er nemlig
et af de nye tiltag, som projektet har ført
med sig, at man giver nye indsatte en
rundvisning i arresten – den såkaldte
Tour de Køge. 

”Det er ét af de positive frø, som er
blevet sået, og som vi håber på, vil spre-
de sig,” fortæller Rune Vahl-Madsen
over kaffekoppen. Rune Vahl-Madsen er
fængselsbetjent og har sammen med
kollegaen Dorte Randall været med,
siden projektet startede i foråret 2009. 

Det hårde med det bløde
Idéen til rundvisningen kom faktisk fra
en tidligere indsat, som blev inviteret
med i projektgruppen. ”Og vupti, så var
den ordning implementeret. Nu har flere

benyttet sig af den,” siger Rune Vahl-
Madsen.

Ifølge fængselsbetjentene ville rund-
visningen være helt utænkelig for blot få
år siden. 

Dengang havde arresthuset et hårdt
ry, og der herskede en anden arbejdskul-
tur, hvor man distancerede sig til de ind-
satte i stedet for at komme dem i møde.
Det forklarer Henrik Sejdenfaden:

”Det var et levn fra fortiden, som
bunder i frygt og usikkerhed for, hvad
kollegerne vil sige, hvis man bløder lidt
op og taler venligt med de indsatte.”

Det handler ifølge fængselsbetjente-
ne om at være forstående og motiveren-
de uden at gå på kompromis med sikker-
heden. Eller som Rune Vahl-Madsen
siger: ”Vi er jo ansat til at have med

mennesker at gøre – ikke kun til at lukke
og åbne døre.”

Afmystificering 
skaber bedre samarbejde
Fængselsbetjentene er enige om, at pro-
jektet ikke kun har gavnet de indsatte,
men også styrket det kollegiale samar-
bejde – både mellem personalet internt
og til andre faggrupper.

Ikke mindst har betjentene fået en
bedre kontakt til arresthusets to behand-
lere, der er med i projektgruppen: ”Vi
har fået afmystificeret hinandens ar-
bejdsopgaver – og kan bruge hinandens
viden meget bedre nu,” siger Dorte
Ran-dall. 

De to behandlere Nikolaj Solholt og
Lars Jørgensen nikker bekræftende: ”For

Med Projekt Positiv Afvigelse har Henrik Sejdenfaden, Rune Vahl-Madsen og Dorte
Randall og fået øjnene op over for de små lyspunkter, som kan gavne både indsatte
og ansatte.
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at vi kan gøre et godt stykke resocialise-
rende arbejde, kræver det et godt sam-
arbejde med personalet i arresthuset. Vi
kan ikke gøre det alene. Opbakning fra
personalet er afgørende – og de har
været meget åbne for at invitere os
indenfor,” siger Nikolaj Solholt.

Lars Jørgensen istemmer: ”Det gode
ved gruppen er, at det ikke bare er
tomme ord – der er handling bag!” 

En god start er guld værd
Netop i et arresthus, er en god start vig-
tig for den indsattes videre forløb og til-
gang til afsoningen, påpeger behandler-
ne.

”Arresthuset er førstehåndsindtryk-
ket af fængselssystemet, som former
resten af den indsattes afsoning. Får
man en god start, får man også en mere
positiv tilgang til afsoningen,” siger
Nikolaj Solholt.

Derfor er projektets tiltag som eksem-
pelsvis rundvisningen også en rigtig god
idé: ”Det handler om at tage fat i en
detalje, der skiller sig positivt ud og
udbrede den. Nogle gange ligger løs-
ningen nemlig et andet sted, end man
lige regner med,” siger Nikolaj Solholt.

Og det er også de små positive detal-
jer – lyspunkterne i de indsattes hverdag
– personalet er blevet mere opmærk-
somme over for.

”Det er for eksempel noget nyt, at vi
er begyndt at bruge de indsattes fornav-
ne i stedet for numre. Og så er vi også
blevet bedre til at bruge humor og ironi,
når vi taler med dem – det når man sgu
langt med,” siger Dorte Randall.

Som ringe i vandet
Selv om Arresthuset i Køge er nået langt
og har formået at vende udviklingen, er
det stadig ikke alle, der er lige begejstre-
de for projektet. Derfor håber fængsels-
betjentene, at den positive tilgang bliver
mere udbredt:

”Rom blev jo ikke bygget på en dag,
og der er altid en vis skepsis over for
nytænkning. Men vi håber da, at projek-
tet vil sprede sig som ringe i vandet – at
størstedelen af vores kollegaer også vil
vågne op for de små ting, som for
eksempel at sige godmorgen til de ind-
satte,” siger Dorte Randall. ■

Af Andreas Graae

Spillede bordtennis en hel aften
”Vi havde en meget ung indsat siddende,
som var isoleret fra de andre indsatte, jeg tog
til side en hel aften, hvor vi snakkede og spil-
lede bordtennis. Det ville være helt uhørt for
få år siden – men nu har vi fået mulighed for
to dage om ugen at sætte fokus på den enkel-
te indsatte,” siger Rune Vahl-Madsen.

De små sejre giver resultater
”Tidligere kunne jeg godt af og til miste tål-
modigheden med en indsat. Men nu har jeg
fået lysten til at involvere mig med de indsat-
te tilbage. Det er blevet en positiv udfordring
at få en god dialog i gang med de indsatte
hver dag – og her er humor guld værd,” siger
Henrik Sejdenfaden.

Bandidos-rocker i tårer
”Vi havde en episode for nylig med en
Bandidos-rocker, en af de hårde hunde,
som vi før ville have kaldt en ’tikkende
bombe’. Men med dialog fik vi afværget
eksplosionen, og det endte med, at han sad
og græd. Det var en god oplevelse både for
ham og de øvrige indsatte – de havde godt
af at se facaden krakelere,” siger Dorte
Randall.

Tema: Fokus på resocialisering
Hvad gør man ude på tjenestesteder-
ne for at motivere de indsatte til at
forlade den kriminelle løbebane efter
endt afsoning? Fængselsfunktionæ-
ren følger i de kommende numre en
række afdelinger, som gør en særlig
indsats i forhold til det resocialiseren-
de arbejde.
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Norges vigtigste 
kriminalpolitiske arena

Hvert år samles to hundrede

mennesker i Norge for at di-

skutere kriminalpolitik. De

ansatte i kriminalforsorgen

mødes med justitsministeren,

stortingspolitikere, etatsle-

delse, forskere, repræsentan-

ter for de indsatte og deres

pårørende, og ledelsen i LO.

Under årets konference blev

den nye efteruddannelse for

ansatte i kriminalforsorgen

præsenteret. 

Årets konference blev afviklet over to
dage i marts. Det er en arbejdsgruppe
nedsat af LO i Norge, og de to LO-for-
bund Norsk fengsels- og friomsorgsfor-
bund (NFF) og FO – organisationen for
blandt andet socialrådgiverne i kriminal-
forsorgen, som sammen står for arran-

gementet. Konferencen er blevet en
årlig begivenhed. Den er fra flere hold,
både ledelsen i LO, og den norske ju-
stitsminister, blevet omtalt som den vig-
tigste arena i Norge, hvor det bliver di-
skuteret kriminalpolitik.  

Under årets konference var der fokus
på kompetence i fremtidens kriminalfor-
sorg. Et andet tema, der blev diskuteret,
var vold mod ansatte i kriminalforsor-
gen. Socialmedicineren Per Fugelli, som
kendes som hele Norges egen læge, del-
tog på konferencen med et oplæg om,
hvad god helse er, og hvordan ansatte i
kriminalforsorgen kan tage vare på egen
helse. 

Justitsminister på barselsorlov
Justitsminister Knut Storberget, har del-
taget på konferencen i mange år. Først
som medlem af justitskomiteen i
Stortinget, og så som justitsminister.
Hans forgængere på posten, med varie-
rende partifarver, har også deltaget på
konferencen, siden den første gang blev
arrangeret i 1993. Storberget kalder det,

som at komme hjem, når han besøger
konferencen. I år havde justitsministeren
barselsorlov da konferencen fandt sted,
men hans budskab fra regeringen blev
alligevel overleveret til konferencedelta-
gerne. Det var Tove-Lise Torvet, som er
en af Arbeiderpartiets repræsentanter i
justitskomiteen på Stortinget, som over-
bragte en hilsen, og holdt et indlæg, på
vegne af Storberget. I år var hilsenen
blandt andet, at justitsministeren har sat
pris på det gode samarbejde med fag-
foreningerne. Han anser indspil, som
kommer under konferencen fra dem,
som i praksis arbejder med de opgaver,
politikerne diskuterer og planlægger,
som vigtige.

Med tårevåde øjne
- Denne konference er en helt unik
arena, hvor vi får en direkte dialog
mellem de ansatte i kriminalforsorgen og
politikerne, siger forbundsleder i NFF,
Geir Bjørkli. Han fortæller, at under årets
konference, hvor en af de ansatte fortal-
te om, hvordan han var blevet udsat for

Fra konferencens sofadialog, der tog udgangspunkt i et ekstremt voldeligt overfald mod fængselsbetjent Alf Hårvard Nilsen 
(nr. 3 fra venstre). (Foto: Pål Andreassen)
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grov vold i fængslet, sad hele salen med
tårevåde øjne. - Det giver en helt anden
forståelse for de ansattes situation, når
politikere og andre kommer her år efter
år og møder de ansatte, siger Bjørkli.
Han tror, at selv om en enkelt konferen-
ce ikke forandrer hverdagen, så har den
på sigt betydning for kriminalforsorgens
ansatte og for de dømte.

Også Norges svar på direktør William
Rentzmann, ekspedisjonssjef i Kriminal-
omsorgens centrale forvaltning, Marian-
ne Vollan, sætter stor pris på den årlige
kriminalpolitiske konference. Hun udtal-
te i år, at hun synes, den bidrager til vig-
tige refleksioner, diskussioner og ikke
mindst netværksbygning, og at alle ele-
menterne er med til at vedligeholde god
kvalitet i det arbejdet, som udføres i kri-
minalforsorgen. 

Endelig efteruddannelse 
En af de vigtigste sager søsterorganisa-
tionen til Fængselsforbundet i Danmark,
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund,
har arbejdet med de sidste mange år, er,
at få en efteruddannelse på plads for de
ansatte i kriminalforsorgen. Det har også
været diskuteret på flere kriminalpoliti-
ske konferencer. I år kunne konference-
deltagerne få præsenteret sin nye efter-
uddannelse. Efteruddannelsen løber op i
32 millioner norske oliekroner og skal
omfatte ca. to tusind ansatte. 

Marthe Halvorsen Kjærstad, som er
fagansvarlig på Kriminalomsorgens ut-
danningssenter (KRUS), som svarer til
KUC, holdt et oplæg med titlen ”Kom-
petanseløftet i kriminalomsorgen”.
Deltagerne fik at vide, at målet med
”Kompetanseløftet”, som efteruddan-

Forbundsleder i NFF, Geir Bjørkli. 
(Foto: Pål Andreassen)
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Sundvolden er en vigtig arena både for ekspedisjonssjef Marianne Vollan og stortingsmedlem fra Arbeiderpartiet Tove-Lise Torve.
(Foto: Pål Andreassen) 

nelsen bliver kaldt, er, at den enkelte
ansatte skal få opfrisket sin basiskompe-
tence og sine færdigheder, og tilegne sig
ny viden og kompetence i tråd med nye
kompetencekrav i dagens kriminalfor-
sorg.

Efteruddannelsen er obligatorisk for
alle fængsels- og friomsorgsansatte værk-
mestre, miljøterapeuter og socialrådgive-
re, som har arbejdet i mere end fem år i
kriminalforsorgen, og som er i direkte
kontakt med indsatte i sit arbejde.

Alle kursusdeltagerne skal igennem et
e-læringskursus inden første kursusdag.
Efteruddannelsen går over seks dage.
Indholdet i kurset er udviklet efter en
omfattende kortlægningsproces. Fokus
er, hvad som er fælles for målgruppen,
og hvad som kræves af kompetence i
morgendagens kriminalforsorg. 

- Vi ønsker, at alle skal opleve
”Kompetanseløftet” som relevant for
egen arbejdshverdag. Vi ønsker at invi-
tere til refleksion omkring vigtige temaer
som profession og etik, menneskesyn og
hvordan man møder morgendagens kri-
minalforsorg. 

Det har været vigtigt for Kjærstad, at
tydeliggøre overfor deltagerne, at alle
arbejder i samme etat, uafhængig af
hvor i organisationen de er. Hun forkla-
rer, at selv om de ansatte i kriminalfor-
sorgen i frihed og de ansatte i kriminal-
forsorgens institutioner er ansat i samme
etat og med samme regionale ledelse, så
er det stadigt vigtigt at have fokus på, at

de skal være en samlet etat. - Jeg ser på
”Kompetanseløftet” som en unik mulig-
hed for, at vi kan lære om hinanden og
af hinanden. Se hinanden og høre hin-
anden, siger Kjærstad. 

Hun fortæller, at uddannelsen skal
evalueres eksternt. Dette begrunder hun
med, at når den økonomiske ramme er
på 32 millioner kroner, er det tvingende
nødvendigt at få at vide, hvad kriminal-
forsorgen får igen for pengene. - Vi må
kunne forklare, hvorfor vi skal have
”Kompetanseløftet” frem for at købe
nye overvågningskameraer eller ansætte
flere, siger hun.  

Tilfreds forbundsleder
Forbundsleder i NFF, Geir Bjørkli, fortæl-
ler, at de fra NFF’s side igennem mange
år har arbejdet hårdt for at få etableret
en obligatorisk efter- og videreuddan-
nelse for kriminalforsorgens ansatte.
Han mener, der er al mulig grund til at
være tilfreds med det, der nu sker. Han
betragter det som et gennembrud. - Vi
var en af de sidste etater i Norge, måske
den sidste af grupperne med fagfolk,
som arbejder tæt på andre mennesker,
som ikke har haft en obligatorisk efter-
og videreuddannelse, siger Bjørkli. Han
mener, det er helt utroligt, at det har
taget så lang tid. Bjørkli minder om, at
dette ikke er kommet af sig selv, men at
det har været et omfattende arbejde. 

Den norske forbundsleder siger, at
uden kompetenceudvikling for kriminal-

forsorgens ansatte, så er det vældig van-
skeligt at kunne udføre det udfordrende
arbejde, de har. 

- Den norske efteruddannelse med et
”kompetanseløft" for alle, lyder rigtig
interessant. Vi vil gerne motivere til, at
en lignende efteruddannelse indføres i
Danmark, siger forbundssekretær Mi-
chael Kaj Jensen, der sammen med kol-
legaen René Larsen deltog i den krimi-
nalpolitiske konference i Norge. ■

Af Kirsti Hansen Demény

Marthe Halvorsen Kjærstad håber at
den nye efter- og videreuddannelse for
ansatte i kriminalforsorgen skal give stu-
diepoint, på linie med andre højere
uddannelser. 

(Foto: Christine Sørøy Rokkan)
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Nu kan man ringe til en kon-

fliktmægler, hvis tingene går

i hårdknude mellem kollega-

er. 

Selvom det kun drejer sig om små uenigheder,

så kan konflikter mellem ansatte ødelægge

arbejdsmiljøet gennem flere år. Det råder et

nyt initiativ bod på.

Med penge fra Forebyggelsesfonden tilby-

der et mæglerkorps fra Kriminalforsorgens

Uddannelsescenter (KUC) at hjælpe ansatte i

Kriminalforsorgen med at finde løsninger på

personlige og faglige stridigheder.

Konfliktmægling kan blandt andet være en

god idé i forhold til årelange gnidninger, for-

klarer konfliktmægler Morten Gents fra KUC:

”Der er eksempler på konflikter, som har

stået på i over 20 år. Trods mange forsøg på

at løse konflikterne, er det ikke lykkedes. I

længden bliver det derfor utåleligt for både

parterne og deres kollegaer at gå på arbejde.”

Konfliktmægling er ifølge Morten Gents

en helt ny måde at håndtere konflikter på:

”Styrken ligger i, at der kommer en person

udefra, som lader parterne mødes på neutral

grund og sikrer, at dialogen foregår på en

ligeværdig måde. Mægleren er både gæst og

vært og kommer ikke med løsninger – det er i

stedet op til parterne i fællesskab at finde

dem,” siger han.

Fortrolighed i højsædet
Der er i alt 12 konfliktmæglere i Krimi-

nalforsorgen, hvoraf halvdelen er fængselsbe-

tjente. Det vigtige er dog ikke mæglerens

baggrund, men den neutralitet og fortrolig-

hed, vedkommende udstråler. Det siger kon-

fliktmægler Kim Holm Andersen, som til dag-

lig er fængselsbetjent ved Københavns Fæng-

sler:

”Vi sætter fortroligheden utroligt højt.

Både parterne og mægleren har tavsheds-

pligt. Derved sikrer vi, at der kan opbygges til-

lid og forståelse.”

Den typiske årsag til konflikter er nemlig,

at man i første omgang har misforstået hinan-

den: ”Konfliktmægling kan komme misforstå-

elserne til livs og gøre, at man ser modparten

i et andet lys. Konflikter har jo altid to sider,

og ingen har patent på sandheden,” siger

Kim Holm Andersen.

Håb om flere konfliktmæglinger
Der har indtil videre fundet fire konfliktmæg-

linger sted, siden ordningen blev indført i

efteråret. Det er dog ifølge Morten Gents en

god start: 

”Det tager normalt lang tid for et system

at tage mægling til sig. Og vi er jo stadig i

startfasen – derfor er fire mæglinger ikke dår-

ligt. Men vi er da 12 mæglere, der tripper

efter at komme endnu mere i gang,” siger

han.

At der ikke har været flere mæglinger,

skyldes formentlig, at det umiddelbart er

svært at få folk til at rippe op i gamle konflik-

ter, mener Kim Holm Andersen:

”Det kan være hårdt at få hul på bylden –

især hvis uoverensstemmelserne går mange

år tilbage,” siger han. Alle de mæglinger, der

hidtil er blevet gennemført, har imidlertid ført

til en aftale mellem parterne. Kim Holm

Andersen er derfor sikker på, at ordningen

kunne blive mere udbredt.

”Det ville uden tvivl gavne arbejdsmiljøet i

Kriminalforsorgen, hvis konfliktmægling blev

mere almindeligt – det kunne for eksempel

komme noget af mobningen til livs. Intriger

og mobning bunder jo dybest set i usikkerhed

og frygt for hinanden,” siger han.

I Fængselsforbundet hilser man initiativet

velkommen og håber på, at mange flere vil

benytte sig af muligheden for at lægge strids-

øksen på hylden. Det siger forbundssekretær

Bente Benderska:

”Vi er meget glade for initiativet. Ethvert

forsøg på at komme konflikter til livs og fore-

bygge, at de køre op i en spids, kan vi kun

hilse velkomment. Så vi vil gerne opfordre

flere til at benytte sig af mæglingen.” ■

Af Andreas Graae

Mæglere begraver 
stridsøkser

Kriminalforsorgens 12 konfliktmæglere er klar til at løse konflikter mellem medarbejderne. 

Mæglerkorpset i
Kriminalforsorgen

• Korpset mægler for eksempel ved
mobning, krænkende adfærd,
faglig uenighed.

• Alle ansatte i Kriminalforsorgen
kan benytte sig af tilbuddet.

• Det er frivilligt og gratis at delta-
ge.

• Alle har tavshedspligt.
• Mægleren er upartisk og har selv

baggrund i Kriminalforsorgen.
• Kontakt en konfliktmægler via

KUC på 72553968/72553935
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Medlemmerne sagde tydeligt
JA til overenskomsten

Tiden var til jobfest og ikke

til lønfest. Dette budskab

havde medlemmerne forstå-

et, og derfor stemte de ja til

en historisk smal overens-

komst, hvor der ikke var

plads til stort set andet end

generelle lønstigninger, men

hvor en fængselsbetjent sta-

dig kan vælge at stoppe som

63-årig.

Situationen med 170.000 arbejdsløse, finans-
krise og et presset privat arbejdsmarked gav
os meget snævre økonomiske og vanskelige
rammer for forhandlingerne af en ny overens-
komst for perioden 2011 til 2013 og stillede
samtidig store krav til fornyelse og nytænk-
ning for at imødegå de kommende års udfor-
dringer. Resultatet blev en forventelig smal
overenskomst. 

Denne situation var medlemmerne bevidst
om. De statsansatte i Offentligt Ansattes Or-
ganisationer (OAO) stemte derfor ja til forliget
på statens område. 68,9 procent stemte ja.

Selv om statens arbejdspladser ikke på
samme måde som det private arbejdsmarked
rammes af stigende arbejdsløshed på grund
af mistet eksport, står vores arbejdspladser
også over for store udfordringer de kommen-
de år: Offentlige underskud, voksende gæld,
andelen af erhvervsaktive falder og andelen
af ældre stiger. 

”Det er ikke et resultatet, der får mig til at
bryde ud i jubel med hænderne højt løftet
over hovedet, men virkeligheden var, at vi
ikke kunne forvente et bedre resultat”, sagde
Kim Østerbye efter forhandlingerne.

Der blev aftalt en ramme på 3,15 procent
for perioden. Udover de centrale lønstignin-
ger blev der skønnet en reststigning inden for
lønsummen på 0,9 procent årligt – altså 1,8
procent, hvilket betyder, at der fortsat er
plads til lokal lønudvikling ud over de generel-
le lønstigninger. Denne reststigning skønner
det kommunale område til 0. Reststigningen
indgår i beregningen af reguleringsordningen,
der kæder lønudviklingen i den statslige og

private sektor sammen, og den har de senere
år ligget på over 1 procent. Det er derfor ikke
realistisk at skønne den til 0. Når det kommu-
nale og regionale område alligevel gør det,
risikerer de at starte næste overenskomstpe-
riode med en gæld.

Fængselsforbundets medlemmer sikres
ved forliget en lønstigning på 1,48 procent i
2011, men denne stigning bliver på grund af
reguleringsordningen spist af, at statens
ansatte de sidste år har fået en noget større
lønstigning end ansatte på det private
arbejdsmarked. Vi starter den nye overens-
komstperiode med en gæld. Der bliver derfor
ingen lønstigning i år som følge af overens-
komsten.

I 2012 får alle til gengæld en generel løn-
stigning på 1,7 procent. 

Den pligtige 
afgangsalder ophæves
Et bredt flertal i Folketinget pålagde i Vel-
færdsforliget fra 2006, der udsætter tilbage-
trækningen fra arbejdsmarkedet med 2 år,
finansministeren at forhandle med de berørte
tjenestemandsorganisationer om at ændre
aftalerne om pligtige afgangsaldre og førtids-
pensionsfradraget.

Middellevealderen var steget. En 60 årig i
dag har udsigt til at leve 20 år længere. I mid-
ten af firserne havde man som 60 årig kun
udsigt til at leve 17 år længere. Demografien
har ændret sig, så der i fremtiden bliver flere
ældre og færre erhvervsaktive unge. Sammen
med Velfærdsforliget var det hovedargumen-
terne i finansministerens argumentation for at
forhøje vores pligtige afgangsalder. 

Finansministeren ville hæve vores, politiets
og militærets pensionsalder. Kravet fra minis-
teren lød på foreløbig to år oveni, og på sigt
helt at fjerne særordningen med den pligtige
afgangsalder; om nødvendigt ved lov. Helt i
tråd med den tilbagetrækningsreform, som
regeringen havde præsenteret. Samtidig kræ-
vede han førtidspensionsfradraget hævet
betragteligt. Tjenestemænd skulle blive læng-
ere på arbejdsmarkedet, og det skulle gøres
meget dyrere at gå på pension før tid. Tjene-
stemandspensionen var for god og for dyr,
mente finansministeren.

Forbundet forhandlede direkte med Per-
sonalestyrelsen om vores pligtige afgangs-
alder. Det kom ikke bag på forbundet, at vi
ville blive mødt af dette nærmest ultimative
krav. Det var ikke muligt for os – eller andre,

at dokumentere fængselsbetjentes middelle-
vealder. Men vi advarede Personalestyrelsen
mod at forhøje vores pensionsalder. Vi doku-
menterede, at en fængselsbetjent ikke holder
lige så længe på arbejdsmarkedet som andre
grupper. Der er mange, der afskediges på
grund af svagelighed, mange der udsættes
for vold eller trusler om vold, højt sygefravær
og stor nedslidning i jobbet. 

Da den gennemsnitlige pensionsalder for
fængselsbetjente i dag er 58 år, og da kun hver
fjerde fængselsbetjent når pligtig afgangsalder,
så hænger det ikke sammen med, at man ville
hæve vores pligtige afgangsalder. Hver tredje
fængselsbetjent, der bliver ansat, stopper igen,
hver femte bliver svagelighedspensioneret, og
hver fjerde lader sig pensionere mellem 60 og
62 år. Det er som nævnt kun hver fjerde, der
holder til den pligtige afgangsalder. For for-
bundet handlede det ikke om penge, men om
at beskytte medlemmerne.

Efter lange forhandlinger blev der aftalt, at
den pligtige afgangsalder ophæves for alle
fængselsbetjente fra 1. januar 2019, men alle,
der er ansat i dag, kan fortsat vælge at stop-
pe som 63-årig. Alle, der er ansat før 1. janu-
ar 2007, bevarer retten til at gå på pension
som 60-årig og får samtidig retten til at fort-
sætte med at arbejde til efter det fyldte 63. år
uden at skulle ansøge arbejdsgiveren om det. 

Fængselsforbundets 
to hovedkrav
Fængselsforbundets vigtigste og øverste prio-
riteter var, at der ikke skete forringelser af tje-
nestemandspensionen og generelle lønstig-
ninger, der som minimum sikrede reallønnen. 

Forliget betød, at Fængselsforbundets
medlemmer får en mindre generel lønstig-
ning, men først i 2012, og vi bevarer mulig-
heden for at gå på pension som 63-årig.

Medlemmerne stemte ja
I forbundets anbefaling til medlemmerne
lagde vi afgørende vægt på, at det var lykke-
des at fastholde muligheden for at stoppe som
63-årig. Finansministeren havde lagt op til en
væsentlig større forringelse. Det var et godt
resultat, at vi undgik, at vores medlemmer
skulle blive i jobbet til de fyldte 65 eller 67 år.
Ændringen betyder, at den pligtige pen-
sionsalder ved 63 år ændres. Fremover er det
ikke en pligt, men en ret. En fængselsbetjent
kan altså fortsat vælge at stoppe som 63-årig,
men han eller hun har ikke pligt til det.
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I dag får man tillagt op til 7 pensions år,
når man fratræder på grund af pligtig
afgangsalder som 63-årig. Man stilles der-
med, som om man arbejder helt frem til man
er 70 år. Man kan dog maksimalt optjene 37
pensions år i alt. 

En konsekvens af at pligtig afgangsalder
ophæves er, at retten til få tillagt disse ekstra
pensions år ville bortfalde. Det er lykkedes at
fastholde denne ret for de, der er ansat inden
1. januar 2019, således at tjenestemandspen-
sionsloven bliver ændret. Man får altså også
fremover tillagt op til 7 ekstra pensions år, når
man fratræder som 63-årig, hvis man er ansat
før 1. januar 2019, også selv om der ikke
længere er en pligtig afgangsalder. 

Det synes, Fængselsforbundet er et godt
resultat. En fængselsbetjent kan fortsat vælge
at stoppe som 63-årig, men han eller hun har
ikke pligt til det. Alternativet havde været, at 
den pligtige afgangsalder var hævet til 65 år

og senere endnu højere. Nu har vi fortsat ret-
ten til at gå på pension som 63 årig med et
mindre fradrag, som svare til ca. 2.000 kr.
årligt før skat. ■

Af forbundssekretær 
René Larsen

Forligets lønramme var smal, men forven-
teligt og det bedst opnåelige resultat i lyset af
den generelle økonomiske situation og en pri-
vat sektor, som er ramt af finanskrisen. Det
var et centralt krav, at flest mulige penge
skulle gå til generelle lønstigninger, så der
kunne sikres den bedst mulige lønudvikling
for den enkelte. Og det er sket, da hele ram-
men går til generelle lønstigninger, der kom-
mer alle til gode. Aftalen betyder, at i år 1
betaler vi det, vi skylder på grund af, at vi i
sidste overenskomstperiode var lønførende.
Og i år 2 sikrer vi reallønnen i forhold til
Finansministeriets skøn over den private løn-
udvikling. Dette sammen med en kun 2-årig
overenskomstperiode gør de generelle løn-
stigninger acceptable i situationen. 

Finansministeren havde hovedkrav om
længere arbejdstid og dårligere arbejdstids-
regler. Disse markante forringelser fik ministe-
ren ikke igennem. Tilsvarende fik ministeren
heller ikke sit krav om øget lokal løndannelse
igennem.

Derfor anbefalede Fængselsforbundet, at
medlemmerne stemte ja til overenskomsten.
Stemmeprocenten var på 45,8 procent, og
76,5 procent stemte ja. 

Fængselsforbundet er tilfreds med resulta-
tet, men det var lidt ærgerligt, at der denne
gang ikke var flere, der brugte deres demo-
kratiske mulighed og stemte, men det var
godt, at resultatet trods alt var så tydeligt.

Pligtig afgangsalder og 
førtidspensionsfradraget
Fængselsforbundets medlemmer har i dag en
pligtig afgangsalder på 63 år med mulighed
for at gå på førtidspension fra 60 år. Pensio-
nen reduceres i de tilfælde med et førtidspen-
sionsfradrag, hvis man går på pension, inden
man er fyldt 63 år. 

Man skal være opmærksom på, at retten til at
gå som 60 og 61 år forsvinder i takt med
Velfærdsforliget. Dvs. dem, der er ansat efter
den 1. januar 2007, mister retten til at gå som
60 og 61 år. 

Fængselsbetjente, der er ansat i perioden 1.
januar 2007 – 1. januar 2019 og fratræder
efter 1. januar 2019 følger den samme skala,
men kan først fratræde ved den forhøjede
efterlønsalder fra 1. januar 2019.

Det er således lykkedes at aftale en meget
lang indfasning af ændringerne, hvor de mest
vidtgående ændringer først får virkning fra
omkring 2050, og de begrænsede ændringer
får virkning for ansatte, der i dag er under ca.
52 år. For ansatte, der i dag er over ca. 52 år
sker der ingen ændringer.

Hvis man er ansat og fratræder inden 1.
januar 2019, sker der ingen ændringer,
hverken med den pligtige afgangsalder
eller førtidspensionsfradraget. Det skal
fortsat aftales med arbejdsgiveren, hvis
man ønsker at arbejde længere end til
efter det fyldte 63. år. De nuværende før-
tidspensionsfradrag ved fratræden før fol-
kepensionsalderen er:

Alder 60* 61* 62 63 64 65 66
Fradrag 
i procent.

4 3 2 - - - -

Hvis man er ansat før 1. januar 2007 og
fratræder efter 1. januar 2019, bevarer
man retten til at gå på pension fra det 60.
år, og førtidspensionsfradraget ved fratræ-
den før folkepensionsalderen er:

Alder 60* 61* 62 63 64 65 66
Fradrag 
i procent.

12 9 4 1 1 1 1

For fængselsbetjente, der ansættes efter 1. januar 2019 er lavere pligtig afgangsalder
afskaffet, og dermed gælder de førtidspensionsfradrag, der gælder for andre tjeneste-
mænd:

År fra tidligste
afgangsalder

0-1
år*

1-2
år*

2-3
år

3-4
år

4-5
år

5-6
år

6-7
år

Fradrag 
i procent.

17 14 6 5 4 3 1

Som led i de generelle ændringer på tjenestemandsområdet 
er desuden aftalt følgende forbedringer:

• Der ydes et bonusbeløb på 15 procent af den pensionsgivende løn til tjenestemænd, der

forbliver i tjeneste, efter at de har optjent 37 års pensionsalder. Beløbet optjenes kvar-

talsvis og kommer til udbetaling ved fratræden. Ordningen træder i kraft i 2019.

• Ophævelse af 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder. Ændringen gælder ansæt-

telser fra 1. januar 2012.

• Tjenestemænd, der omklassificeres i en alder af 60 år og derover, får ret til pensionsbe-

regning på baggrund af den opnåede indplacering uden karens. Ændringerne gælder

omklassificeringer fra 1. april 2011.

• Ophævelse af kravet om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension. Ændringen gælder

ansættelser fra 1. januar 2012.

*Der fratrækkes 50 procent af U-65/67 tillæg som hidtil.
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RAPPORTLÆRE 
– AMU-uddannelsen er en succes i Købehavns Fængsler

”Jeg er blevet langt bedre til at sørge for at have detaljerne i orden og på at undgå, at beskri-

velsen bliver for indforstået,” fortæller fængselsbetjent Jens Klemmensen, der samtidig er

praktikvejleder for 5-6 unge kommende fængselsbetjente. Han arbejder i Københavns Fæng-

sler og har deltaget i AMU-kurset ”Rapportlære” – ligesom mange af hans kolleger. Kurset er

et eksempel på, hvor nyttig og målrettet en uddannelse kan blive, når AMU og arbejdsplad-

sen spiller tæt sammen.

siv adfærd. ”Det bliver meget let indfor-
stået, så man skal huske, hvem der er
modtageren af rapporten, og at den per-
son jo ikke har været til stede, mens det
hele fandt sted.”

Forhørslederen 
bruger rapporterne
Rapporterne bliver fx brugt af en for-
hørsleder som Henrik Dyreholt, der også
arbejder i Københavns Fængsler, og som
har været med til at udvikle kurset

Vestre Fængsel.

Kurset har hjulpet over hundrede fæng-
selsbetjente i Københavns Fængsler til at
skrive bedre rapporter, når de har været
ude for en episode med en indsat. Det
kan være i tilfælde, hvor betjentene har
fundet stoffer i en celle eller i tilfælde,
hvor en indsat optræder aggressivt.

Jeg bruger det, 
jeg har lært på kurset
Og Jens oplever, at effekten af kurset
går bredere ud end til hans egen praksis.

”Jeg bruger også det, jeg har lært på
kurset, når jeg vejleder de unge, fortæl-
ler Jens Klemmensen og fortsætter, ”da
jeg selv gik på skole, lærte vi en helt
bestemt måde at skrive på – sådan lidt
bureaukratisk. I dag må vi gerne skrive,
som vi taler, vi skal bare være skarpe på
de regler, der er overtrådt og på at
beskrive, hvad der er sket.”

Samtidig oplever Jens Klemmensen,
at det kan være svært at sætte de rigtige
ord på, når man skal beskrive en aggres-
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Rapportlære. Hans opgave er at få afkla-
ret, hvad der er sket, og om der skal ske
sanktioner i forhold til den indsatte –
dvs. om sagen fx skal bringes videre for
en dommer.

Henrik Dyreholt fortæller: ”Som for-
hørsleder bruger jeg de rapporter, som
fængselsbetjentene skriver, når der har
været en episode med en indsat i fæng-
slerne, og jeg oplevede ofte før i tiden,
at rapporterne ikke var præcise nok og
derfor ikke kunne fungere som doku-
mentation i forbindelse med eventuelle
sanktioner.”

Præcis og modtagerorienteret
Statens Center for Kompetenceudvikling
har finansieret og støttet udviklingen af
kurset og formidlede kontakten mellem
Henrik Dyreholt og AMU-Fyn. 

AMU-Fyn ansatte den tidligere politi-
inspektør Henning Boddum til at udvikle
og undervise på kurset, da det var den
helt rigtige profil til jobbet. 

”Det er det perfekte mix mellem et
AMU-kursus og den helt praksisnære
læring i et fængsel,” fortæller Henning
Boddum. ”Det, at vi kunne arbejde sam-
men om at udvikle forløbene, gør, at
indholdet relaterer til deltagernes hver-
dag og bliver meget konkret og anven-
deligt,” fortsætter han. Og det afspejles
også i evalueringerne fra deltagerne.

Kurset har nu kørt i 3 år og over
hundrede fængselsbetjente fra Køben-
havns Fængsler har været igennem for-
løbet med fulde hold hver gang. ”Det
har gjort en stor forskel for rapporter-
ne,” siger Henrik Dyreholt, ”jeg oplever,
at betjentene kan se de klare fordele, der
er ved at skrive præcist og modtagerori-
enteret. De tager ansvar og har også
udbredt deres viden til kolleger, der ikke
har været med på kurset”.

Kæmpe effekt
Henrik Dyreholt konkluderer, at kurset
har haft en kæmpe effekt i Københavns
Fængsler, og det har også betydet, at
kurset har udviklet sig hen over de 3 år.
”I starten tog vi meget afsæt i helt prak-
tiske ting,” fortæller Henrik, ”men hen
ad vejen har vi udbygget med, hvordan
man kan beskrive noget så svært som
aggressiv adfærd fx ud fra kropsprog”. 

En anden udbygning er, at kurset nu
endnu mere end tidligere, sætter fokus
på regelgrundlaget og hvilke paragraf-
fer, betjentene skal være opmærksomme
på, når de henviser til de regler, der er
overtrådt af den indsatte.

Tæt samarbejde
Udviklingen af kurset ”Rapportlære” er
et godt eksempel på, hvordan et tæt
samarbejde mellem AMU-Fyn og Kø-

benhavns Fængsler kan give en målret-
tet uddannelse kombineret med læring i
fængslet. ”Den slags samarbejde mellem
arbejdspladser og AMU-systemet kunne
vi sagtens lave mere af,” konkluderer
Henning Boddum fra AMU-Fyn.

”Det vil vi gerne være med til at støt-
te i Statens Center for Kompetenceud-
vikling,” udtaler seniorkonsulent Kirsten
Lotze. AMU er netop rigtig anvendelig
til praksisnær kompetenceudvikling,
hvor der er en tæt sammenhæng mellem
det som læres på kurset og det daglige
arbejde.

Brug os til sparring om mulighederne
i AMU-systemet. På vores hjemmeside
findes desuden en rækker AMU-kurser,
som er specielt udviklet til Kriminalfor-
sorgen og personer med myndig-
hedsfunktioner www.kompetenceudvik-
ling.dk

Udbredelsen af 
kurset til andre fængsler
Ønsker du at vide mere om kursets ind-
hold, tilrettelæggelse samt mulighed for
gennemførelse er du velkommen til at
kontakte underviser Henning Boddum
på e-mail henning.boddum@gmail.com
eller telefon 29 86 01 16. ■

Fakta om AMU-kurset

”Observation og dokumentation til myndighedsbrug” 
- i daglig tale ”Rapportlære” - Kursusnummer 43783 - Varighed: 3 dage

Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af myndighedsudøvelse anvende forskellige teknikker til observation og beskri-
velse af en given hændelse, herunder observation og beskrivelse af individuel adfærd i grupper. Deltageren kan desuden selv-
stændigt indsamle oplysninger til yderligere dokumentation af den konkrete hændelse. 

På baggrund heraf kan deltageren udarbejde en uvildig skriftlig afrapportering i overensstemmelse med Lov om offentlig for-
valtning og i forhold til gældende regler og praksis inden for området, herunder samtykkeerklæring i forbindelse med videre-
givelse af persondata samt behandling af klassificerede oplysninger.
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Dramaserie

Af P. L. Jensen, Odense.

Jeg har de seneste to søndage fulgt
TV2's dramaserie "Den som dræber",
hvor de to afsnit har omhandlet forhol-
dene i et fængsel, eller et forsøg på at
beskrive disse forhold.

Det er ganske vist mange år siden jeg
har arbejdet i "systemet", men jeg håber
ikke at forholdene har ændret sig så
markant, til det dårligere, som denne
serie gav udtryk for. Det var efter mit
kendskab til fængsels-/arresthussyste-
met, helt hen i vejret.

Da det jo var forbundsmedlemmer
som afdelingsledere og fængselsbetjente
der blev brugt som eksempler på dem
der arbejder i systemet, vil jeg opfordre
forbundet til, i dagspressen, at forklare
hvordan de faktiske forhold er.

For eksempel at ingen - hverken poli-
tifolk eller fanger - render "løse" rundet
i et fængsel, og at visitationer efter
besøg ikke foregår på den viste måde.

Jeg er meget rystet over den beskri-
velse der fremgik af udsendelserne, og
vil også opfordre forbundet til at prote-
stere overfor TV2, og opfordre til, at
næste gang de skal lave serie om forhold
som de åbenbart ikke kender til, så bør
de henvende sig til fagfolk, herunder
fængselsforbundets ledelse. ■

Svar til P. L. Jensen

Af forbundsformand 
Kim Østerbye.

Kære P. L. Jensen
Tak for dit indlæg. Jeg er helt enig i, at vi
skal beskytte vores fag mod en så for-
vrænget fremvisning af forholdene i et

fængsel, som skete i de nævnte udsen-
delser. Selvom serien alene er tænkt som
drama og fiktion, der ikke giver sig ud
for at bygge på virkelige hændelser, kan
udenforstående nemt få en helt forkert
opfattelse af, hvad der kan foregå i et
fængsel. Jeg håber at de fleste seere kan
gennemskue den helt absurde fremstil-
ling af både seriens politifolk og fæng-
selsbetjente og at publikum er i stand til
at skelne mellem virkelighed og fiktion. 

Det er klart at der i filmbranchen skal
smøres tykt på for at hæve underhold-
ningsværdien, og når man ser fx krimi-
nalassistent Jensen i Olsen Banden fil-
mene, er man jo ikke i tvivl om, at han
bliver karikeret helt ud i det ekstreme.
Sådan noget kan uproblematisk foregå i
komedier. Omvendt forholder det sig,
når man fremstiller fængsels- og politi-
folk i serier eller film, der kan opfattes
som realistiske skildringer – særligt i et
lukket miljø som fængsler og arresthuse,
hvorom der i forvejen er mange myter
og hvor kun få ”almindelige” menne-
sker har haft adgang.

Kriminalforsorgen ville naturligvis
aldrig tillade at hverken fængselsbetjen-
te, politiet eller fangerne ”optræder”,
som det er vist i serien. Korruptionssager
og den meget homofile tilgang til fang-
emiljøet ligger heldigvis uendelig fjernt
fra virkeligheden i Kriminalforsorgens
institutioner.  

Det nytter sikkert ikke at gøre indsi-
gelse overfor TV2, men Fængselsfor-
bundet stiller altid gerne op med råd og
vejledning til de filmselskaber, der vil
lave realistiske scener fra fængselsmiljø-
et. Men vi må nok desværre også erken-
de, at vores bidrag i langt de fleste tilfæl-
de ville fjerne det meste af underhold-
ningsværdien. ■

Kammerater, 
så er den gal igen

Af Fængselsbetjent 
Michael Hiort-Soele, 
Arresthuset i Aarhus.

Opråb om forståelse og sammenhold på
tværs af Storebælt. Vedrørende det nye
Hovedstads-/provinstillæg i det nye løn-
system, kontra det gamle stedtillæg. Nu
havde vi endelig chancen for at gøre op
med det gamle stedtillæg ved indførslen
til ny løn. Så kunne forbundet have
valgt, at gøre op med fortidens forskels-
behandling, ved at have fordelt midlerne
således, at uanset hvor i landet man har
tjenestested og bopæl, ville lønnen være
ens. Men med mindre der blev tilført
flere midler, ville dette jo medføre, at der
er institutioner i hovedstadsområdet, der
ville få en lille lønnedgang. Dette vil iføl-
ge forbundssekretær Rene Larsen, med-
føre meget stor utilfredshed, og det går
jo ikke, for hvem er det nu, der har stemt
Kim Østerbye ind som formand? Så i
stedet har vores forbund valgt at indføre
et stedtillæg for hovedstaden og et
noget lavere for provinsen. Det nye
hovedstadstillæg skulle svare til det
gamle stedtillæg 6, og det nye provins-
tillæg, svare til det gamle stedtillæg 3.
Dvs. at der er cirka 30 institutioner, der
får lønforhøjelse via hovedstads-/pro-
vinstillægget, da de går fra stedtillæg 2
til provinstillæg, og fra stedtillæg 5 til
hovedstadstillæg. Der er også institutio-
ner, der bevarer deres nuværende tillæg.
Så tilbage er der 3 arrester - Køge,
Roskilde og Aarhus - der går fra stedtil-
læg 4 til provins (3). Dette svarer til en
lønnedgang på cirka 3.600 kr. årligt. Så
kan man spørge sig selv og forbundet, er
dette rimeligt? Det kan også diskuteres
hvor rimeligt et stedtillæg er. Er det vir-
keligt dyrere at bo i de større byer frem

DEBAT
Indlæg til næste nummer af bladet skal være
redaktionen i hænde senest den 14. maj 2011
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DEBAT

for ude på landet? Og hvor mange er
reelt bosat i byerne, selvom de arbejder
der? ■

Svar til 
Michael Hiort-Soele

Af forbundssekretær 
René Larsen, 
Fængselsforbundet.

Kære Michael.
Over for vor Herre er vi alle lige, men
ikke over for arbejdsgiver i et nyt lønsy-
stem! Alligevel har forbundet fået for-
handlet en aftale, der giver alle fastan-
satte en lønstigning.  Ingen går ned i løn
ved overgangen til det nye lønsystem
den 1. januar 2012, og alle fængselsbe-
tjente og værkmestre er sikret den
samme mindste lønstigning på 7.200 kr.
årligt, uanset om de arbejder i Køben-
havn, Århus eller Ringkøbing. Det er en
balanceret, fair og solidarisk aftale. 

Hvorfor gjorde vi ikke op med de
gamle stedtillæg ved indførelsen af et
nyt lønsystem? spørger Michael. 

Arbejdsgiver ønskede kun en sats for
hele landet, og alligevel valgte vi at fast-
holde en hovedstads- og provinssats.
Det gjorde vi af flere årsager, som jeg
her skal forsøge at beskrive kort.

Vores mandat fra hovedbestyrelsen
pålagde os at arbejde for en hovedstads-
og provinssats. 

Arbejdsgivers udgangspunkt var en
sats for hele landet, der i kroner og øre
svarede til det nuværende stedtillæg II.
Det kunne vi naturligvis ikke acceptere. 

Modsat hvis hele landet skulle have
højeste stedtillægssats. Det kunne
arbejdsgiver ikke acceptere. Resultatet
havde også været, at det ville koste så
meget, at hele puljen og mere til var

spist. Og konsekvensen af det havde
været, at den mindste lønstigning, som
alle får den 1. januar 2012, også var
spist. 

Det ville betyde, at Århus, Køge og
Roskilde ville få den samme lønstigning,
som nu aftalt. Mange øvrige tjenesteste-
der i provinsen ville få det dobbelte, og
hovedstaden ville ingenting få. Det
havde ikke været en retfærdig og solida-
risk aftale.

Faktum er, at leveomkostningerne og
dermed lønningerne er højere i
København. Lønningerne for andre fag-
grupper er også højere i hovedstaden.
Se blot på trafikken hver mandag mor-
gen af håndværkere fra provinsen til
København netop fordi, de der kan tjene
mere end derhjemme.

Det ville også betyde, at vi ikke som
forudsat i resultatpapiret fra OK 08
kunne hæve lønnen for nye og unge
fængselsbetjente. De får i det nye lønsy-
stem en højere løn og et hurtigere løn-
forløb i de første 4 år efter fastansæt-
telsen.

I den aftale om et nyt lønsystem, der
nu er indgået, har der været mange brik-
ker, der skulle falde på plads. Flyttede vi
en brik, fik det konsekvenser for mange
andre brikker. Vi mener, vi har landet en
god aftale. En aftale der ligger inden for
det mandat, vi fik af Hovedbestyrelsen,
og som overholder rammeaftale og
resultatpapir. En balanceret aftale, der
giver mere i løn til alle – også Jer der er
ansat i Århus. Jeg vil gerne gentage og
slå fast med lange søm, at der er ingen,
der i dag er ansat i Århus, der går ned i
løn. Tværtimod får alle fastansatte en
lønstigning.

Vi arbejder nu på, at få aftalt en for-
håndsaftale med direktoratet om form
og kriterier for tillæg samt en vejledning
til det nye lønsystem. Efter sommer er
det planen, at vi kommer rundt i landet
og orienterer om det nye lønsystem. Her

er I velkommen til at møde frem og stil-
le alle de spørgsmål, I brænder med og
komme med kritik, hvis det er det, I
ønsker. ■

BERIGTIGELSE

Der er desværre indsneget sig en
fejl i Fængselsfunktionæren nr.
4/2011 i artiklen ”Hvordan får man
tillæg fremover”.

Her står: ”Alle medarbejdere kan
også se frem til endnu et engangs-
vederlag til nytår, som det de fik 1.
april i år. Denne gang bliver det dog
et mindre beløb.”

Det, der er aftalt, er, at der af-
sættes en pulje på 16.142.000 kr.
(niveau 1. oktober 2010) til lokal
udmøntning pr. 1. januar 2012 som
engangsvederlag. Puljen udmøntes
efter bestemmelserne om nyt lønsy-
stem.  

Det vil sige, at ikke alle medar-
bejdere kan med sikkerhed regne
med et tillæg. Det skal forhandles
lokalt efter bestemmelserne om nye
lønsystemer.

Fængselsforbundet 
beklager fejlen.
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Jeg finder anledning til at

kommentere artiklen

Tillidsfolk skal være drivkraf-

ten for forandringer - ikke

terapeuter for medlemmerne,

som blev bragt her i bladet i

marts 2011.

Nu er det jo altid interessant at læse
andres bud på hvordan man skal udøve
sit hverv, men jeg må indrømme, at
alene overskriften i dette fik mig tændt. 

Efter at have læst artiklen, må jeg til-
stå, at jeg følte mig lidt provokeret på
både vores medlemmers og egne vegne.

Nuvel, man skal jo ikke fare i flint på
baggrund af en overskrift. Men jeg
finder dog alligevel at artiklen er af en
sådan beskaffenhed, at den bør have ”et
par ord med på vejen”.

Overskriften ”Tillidsfolk skal være
drivkraften for forandringer - ikke tera-
peuter for medlemmerne” fik mig til at
tænke, hvem dælen skal så? 

Ja, undskyld det lidt kraftige udtryk,
men det mener jeg rent faktisk. Den ha-
stighed hvormed jeg ser mine kolleger
falde, samt deres alder når de falder, får
mig til at tænke, at hvis ikke deres fag-
forening skulle tage hånd om dem og
deres fremtidige forhold, hvem mener
Thomas Milsted så skal gøre det, dem
selv?

Rigtigt mange af dem er i en sådan
forfatning, at det ikke er muligt.

Min holdning er helt klart, at det
naturligvis er en fagforeningsopgave at
tage hånd om sine medlemmer i en
situation, hvor arbejdet har drevet dem
til psykisk sygdom. Man kunne jo også
argumentere for, at hvert af disse forløb
er med til at give os endnu mere viden
om hvad det er der gør vores kolleger og
medlemmer syge. Og på den måde får

vi endnu flere redskaber til at hjælpe
med at forebygge i forhold til vores
tilbageværende kolleger.

Desværre er et af de væsentlige pro-
blemer i vores branche, at der ikke er
mange der er villige til at lytte med et
åbent sind.

Så når Thomas Milsted efterlyser til-
lidsfolk der tør stå frem og sige det højt
og tydeligt, så mener jeg også hér han er
lidt ude af trit med i hvert fald Kriminal-
forsorgens forhold. Der er ganske man-
ge organisationsfolk der tør sige tingene
både højt, tydeligt og lige ud. Desværre
hjælper det ikke meget, hvis dem man
forsøger at sige det til, lukker øjnene og

stikker en pegefinger i hvert øre, sådan
metaforisk talt.

I forhold til Thomas Milsteds tilgangs-
vinkel til tillidsrepræsentanternes øvrige
funktioner, er det jo svært at blive rigtigt
uenige. Det der efter min bedste overbe-
visning mangler en smule af i artiklen, er
lidt praksis. Teorien er ganske udmærket,
men jeg tror ikke den vil holde mange
sekunder i frontlinien hos Kriminalforsor-
gen. ■

Af afdelingsformand og 
tillidsrepræsentant 

Bo Sørensen, 
Statsfængslet i Nyborg

Kommentar til Thomas Milsteds
artikel i Fængselsfunktionæren nr. 3/2011
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25 ÅRS JUBILÆUM
Fængselsbetjent 

Bo Tang Sørensen
Arresthuset i Holstebro

Den 1. juni 1986 gik

fængselsbetjent på prø-

ve Bo Tang Sørensen for

allerførste gang ind på

det gamle statsfængsel i

Horsens.

Her blev han så tilfreds

med sit nye job, at han

blev frem til 1. januar

1993 hvor han valgte at

søge nye udfordringer

på Statsfængslet ved

Nørre Snede. Dette tje-

nestested forlod han så

den 1. november 2001 for at drage vestpå til hans nuværende

arbejdsplads – Arresthuset i Holstebro. 

Dette CV medfører at Bo den 1. juni i år kan fejre 25 års

ansættelse i Kriminalforsorgen, hvilket naturligvis skal fejres

ved et personalearrangement den 27. maj.

Bo er en utrolig afholdt kollega, der er kendt for at være

meget pligtopfyldende og villig til at yde en ekstraordinær ind-

sats for at optimere arbejdspladsen til gavn for alle. Han var

således i en årrække formand for lokalafdelingen i Nørre Snede

og senere tillidsmand i Holstebro. Begge steder viste han sine

store evner som repræsentant for en medarbejdergruppe, men

også en udpræget forståelse for, at Kriminalforsorgen er en

helhed med mangeartede opgaver. I dag fremstår han som en

naturlig og positiv kulturbærer på vores fælles arbejdsplads.

Her er der virkelig tale om en kollega af rette støbning.

Bo holder sig på alle måder ung og det er jo ikke mange

forundt at opnå et 25 års jubilæum før man fylder 50 år. To af

de væsentligste faktorer til denne ”evige ungdom” tror vi skyl-

des mange års slid i det lokale styrketræningscenter samt en

dejlig familie.

Vi vil hermed gerne ønske Bo et hjerteligt tillykke med de

første 25 år i Kriminalforsorgen og ønske dig held og lykke i din

fremtidige karriere i Kriminalforsorgen.

På vegne af alle ansatte i Arresthuset i Holstebro

Torben Givskov

EN STOR CHEF, 
Orla Philipsen, TAKKER AF

Orla Philipsen, arrestforvarer i Arresthuset i Haderslev har

nået den, for tiden, magiske alder af 63 år, hvor han kan træk-

ke sig tilbage og nyde livet.

Orla har været en stor chef, både i omfang og ledelse. Han

kom til os fra Sdr. Omme i 2002, hvor han siden har været

vores chef i arresthuset, og det har været en god oplevelse. 

Arresten har i de 9 år gennemgået mange forandringer,

både hvad angår de fysiske rammer og den daglige struktur. I

samme periode har der tilmed været 4 forskellige overvagt-

mestre, og Orla har formået at være en engageret chef, med

det eneste formål; at få det hele til at fungere. Selvom man en

gang imellem er uenig med chefen, og mange ting har været

diskuteret, er vi altid skiltes som lige gode kollegaer. 

Orla er et meget socialt menneske, og det har vi alle nydt

godt af, bla. i form af utallige julefrokoster hjemme i privaten,

udflugter og kurser der altid fik fremmet et godt samvær. Han

har også startet pensionistdag for vores tidligere kollegaer, så

de stadig føler lidt tilknytning til deres gamle arbejdsplads. Han

har et stort hjerte der banker for os alle sammen.

Orla har med sin gode humor, altid været med på et godt

grin, lige fra p-bøder og hjemmelavede sange, til de små dag-

lige drillerier om fodboldtilhængere og hvad der ellesr rør sig.

Han har også været årsag til mange gode grin, vi er flere der

husker bluetot, coaster og den dag, al mad røg ind i køleska-

bet, da fruen absolut ikke måtte se, at vi var midt i fortæring

af endnu en omgang hot dogs.

Vi ønsker Gammelfar et langt og velfortjent otium, vi ved

du har Solveig, børnebørnene, sten og bonzai, campingvog-

nen, koncerter, udlandsrejser og meget andet at gå op i, og

håber at du indimellem finder tid, til at kigge forbi, til endnu en

hot dog.

De bedste hilsner 

personalet i arresten

NAVNE
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ÅRSRAPPORT 2010
Udlånsrenten har i hele regnskabsåret været 5,5 % og er stadig den aktuelle udlånsrente.
Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden omkostninger.

Årsrapporten blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 28. marts 2011.

Der har været et mindre fald i antallet af etablerede lån, men det samlede udlån har nu passeret 1,2
mia.kr. hvilket er rekord for Låneforeningen. Der er også givet afslag på i alt 338 låneansøgninger hvil-
ket er en stigning på 100 afslag i forhold til 2009. Afslagene udgør ca. 5,5 % af de modtagne ansøg-
ninger.

Gennemsnitslånet udgør ca. kr. 112.000.-

Renteindtægterne er steget med ca. 2,7 mill. kr. men den samlede indtægt af udbytte og kursregule-
ringer udgør kun ca. 100.000 kr. mod 4,3 mill. kr. Faldet skyldes indløsning af en tidligere indgået valu-
takontrakt.
Årets resultat er 5,7 mill. kr., hvilket må anses for at være tilfredsstillende.
Årsrapporten er tilgængelig i sin helhed på foreningens hjemmeside www.tjlaan.dk

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 vig-
tigt at låntagerne oplyser formålet med lånet.

Låneforeningen vil benytte lejligheden til at takke organisationer og låntagere for et godt samarbejde i
2010. og vi håber organisationerne fortsat vil medvirke positivt til at oplyse medlemmerne om de for-
dele, der kan være ved muligheden for et lån gennem Tjenestemændenes Låneforening.

Hovedtal 2010 2009

Antal lån 5.747 6.179

mill. kr. mill. kr.

Udlånssum 640,3 691,9

Samlet udlån 1.259,2 1.100,3

Omkostninger 8,3 8,2

Tab og hensættelser 5,1 5,4

ÅRETS RESULTAT 5,7 7,1

Egenkapital 208,2 202,5
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