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Vi holder vejret 
endnu et år

Den nye finanslovsaftale for Kriminalfor-
sorgen rejser både spørgsmål og giver
svar. Men jeg tror, at vi skal prøve at
være fortrøstningsfulde. I hvert fald et år
endnu.

Det er trods alt positivt, at Kriminal-
forsorgen i denne omgang slipper for
sparekniven modsat mange andre of-
fentlige arbejdspladser. Politikerne er til-
syneladende opmærksomme på, at cel-
lerne er fyldt til randen. 

Frem for at spare har de besluttet at
give Kriminalforsorgen en ekstra pose
penge til at løse de akutte pladsproble-
mer. Det er en videreførelse af en mer-
bevilling, som vi også fik i 2011. Pen-
gene er blandt andet gået til flere lukke-
de pladser. De pladser har vi altså også i
2012.

Politikerne har i samme åndedræt

valgt at vente et år med at forhandle en
ny flerårsaftale på plads for Kriminal-
forsorgens økonomi. I stedet skal der
udarbejdes en strategi med en analyse af
det fremtidige kapacitetsbehov.

Her kunne man måske vælge at være
skeptisk i lyset af, at det kun er et år
siden, at justitsministeriet lavede en lig-
nende analyse, men på den anden side
kan man jo også rose den nye regering
for at forsøge at skabe et overblik over
den forretning, de overtager. 

Jeg kan dog ikke dy mig for at
komme med et enkelt forslag til at løse
pladsproblemerne. Et forslag, som ikke
kræver en lang analyse: Man kunne eta-
blere flere pladser. Ti år med overbelæg i
Kriminalforsorgen kan måske tages som
et hint om, at der ikke helt er sammen-
hæng mellem antallet af indsatte og
antallet af celler.

Jeg håber også, at den kommende
strategi vil omfatte andet end pladspro-
blemerne. Hvis regeringen mener, det
den siger om mere forebyggelse og
bedre resocialisering, er der en del at gå
i gang med. 

Bedre uddannelse af personalet er en
ting. Det er oven i købet noget, som
regeringen lægger op til i sit regerings-
grundlag. Bak endelig hensigtserklæ-
ringen op med handling.

Det skal ikke være lig med 40 års
kompetencemæssig stilstand at være
ansat i et fængsel. Vi vil meget gerne
være bedre til vores job, til at støtte op
om de indsatte, løse konfliktsituationer
og undgå stress.

Og hvad med Kriminalforsorgens
organisering. Er den tidssvarende? Politi-
kerne skal turde at tage de store skridt.
Man skal tage hårdt fat om roret, hvis
man vil ændre kursen på en supertanker.

Med andre ord opfordrer jeg til poli-
tisk mod til at styrke vores gamle institu-
tion. 

I mellemtiden tager vi alle en dyb ind-
ånding og holder vejret i endnu et år. ■

Glædelig jul & 
godt nytår!

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Fængselsforbundet
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Ministeren vil reformere
Kriminalforsorgen

Justitsminister Morten

Bødskov (S) lægger op til en

gennemgribende reform af

Kriminalforsorgen. Der er

brug for bedre forhold for

både indsatte og ansatte.

Regeringen vil føre sin nye retspolitik
helt ind bag mure, hegn og sluser.
Samfundet skal ikke bare være bedre til
at forebygge kriminalitet. Der skal også
være bedre muligheder for at komme til-
bage til en lovlydig tilværelse, når det
går galt for borgerne.

Og ifølge justitsminister Morten Bød-
skov er der nok at tage fat på: ”Den tid-
ligere regering førte en ensidig retspoli-
tik, der haltede af sted på et ben. Krimi-
nalforsorgen slås med enorme proble-
mer. Fængslerne er spændt til briste-
punktet, der er problemer med arbejds-
miljøet, og der er store spændinger
mellem ansatte og indsatte,” siger han.

Ministeren mener derfor, at der brug
for en reform af Kriminalforsorgen. En
reform, som både skal skabe større plads
på fængselsgangene, flere tilbud til de
indsatte og bedre uddannelse af medar-
bejderne.

Sammen med Venstre, Konservative
og DF har regeringen iværksat et udred-
ningsarbejde, som skal finde langsigtede
løsninger for landets fængsler og arrest-
huse.

”Vi løser ikke problemerne med et
fingerknips. Vi bliver nødt til at finde ud
af, hvor store problemerne er. Først der-
efter kan vi nå frem til nogle løsninger,”
siger Morten Bødskov.

Et af de problemer, som kan mærkes,
er det meget høje belæg. Siden Anders
Fogh Rasmussen vandt regeringsmagten
i 2001, er antallet af indsatte øget med
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25 procent. Alligevel er der kun kommet
fem procent flere fængselsbetjente.

Er det noget, du vil ændre på? ”Jeg
går ikke ud og lover flere ansatte her og
nu. Pengene hænger jo ikke på træerne.
I første omgang vil vi forsøge at skabe
bedre plads i fængslerne.”

Hvordan vil du sikre det? ”Vi vil øge
brugen af samfundstjeneste og fodlæn-
ker. Det vil forhåbentlig betyde, at færre
kommer ind i fængslerne, og at vi løser
nogle af spændingerne mellem de ind-
satte.”

Den tidligere regering har gennemført
en række strafskærpelser. Vil du fortsætte
den politik? ”Der skal stadig være en klar
konsekvens ved lovovertrædelser, og vi
vil forstærke indsatsen i forhold til ung-
domskriminalitet, men samtidig ønsker vi
at føre en retspolitik, der er bedre i balan-
ce. Derfor vil vi også fokusere på fore-
byggelse og resocialisering.”

Forældede celler
Morten Bødskov er opmærksom på, at
Kriminalforsorgen ikke  alene er præget
af trange celler, men også af forældede
celler. Langt de fleste af Kriminalforsor-
gens 49 fængsler og arresthuse blev
bygget i en tid, hvor der var et helt an-
det syn på indsatte.

Justitsministeren er derfor parat til at
kigge på Kriminalforsorgens bygninger i
den kommende undersøgelse.

”Vi tager et stort skridt med det nye
fængsel på Falster, men jeg er opmærk-
som på, at der stadig er store udfor-
dringer særligt i arresthusene. Det kom-
mer til at indgå som en del af reformen
af Kriminalforsorgen,” siger Morten
Bødskov.

Den tidligere regering har luftet ideen
om at bevare Statsfængslet i Vridsløse-
lille, hvis pladsproblemerne fortsætter. Er
det god idé? ”Vi har ikke planer om at
ændre ved den nuværende aftale om at
lukke fængslet,” siger han.

Ny grunduddannelse
Regeringen ønsker også at ændre
grunduddannelsen for fængselsbetjente.
Den nuværende uddannelse har kun
været i drift i to år, men alligevel skal den
nu ændres.

Ministeren peger på, at uddannelsen i
højere grad skal sikre, at personalet er
klædt på til at hjælpe de indsatte tilbage
til et liv uden kriminalitet.

”Vi vil have færre gengangere i
fængslerne. Derfor skal vi fokusere på
bedre uddannelse og beskæftigelse af de
indsatte. Det skal fængselspersonalet
sikre. Derfor lægger vi op til en reform af
grunduddannelsen.”

Bliver det en bacheloruddannelse,
som man kender det fra politiet? ”Det
har vi ikke taget stilling til endnu. Det,
der er behov for, er, at medarbejderne
kan leve op til de øgede krav, der stilles
til dem.”

Hvad med det nuværende personale.
Vil du også prioritere mere efteruddan-
nelse for dem? ”Det er helt rimeligt at
kigge på de nuværende tilbud, men
hvordan det nås, må vi diskutere i for-
bindelse med reformen,” siger ministe-
ren.

Han forventer, at alle relevante inter-
essenter bliver inddraget i forbindelse
med den kommende reform: ”Det vil
være naturligt. De ved jo, hvor skoen
trykker,” siger Morten Bødskov. ■

Af Søren Gregersen

Morten Bødskov

Morten Bødskov er 41 år. Han er
født i Karup i Midtjylland. Faderen
var folkeskolelærer og moderen
plejehjemsassistent. Som 14-årig
meldte han sig ind i Danmarks
Socialdemokratiske Ungdom (DSU)
og fulgte dermed i sin far og farfars
fodspor. De var begge medlemmer
af partiet. I 1996 overtog han pos-
ten som formand for DSU fra
Henrik Sass-Larsen. Morten Bød-
skov har en bacheloruddannelse i
samfundsfag fra universiteterne i
Aalborg og Roskilde og blev i 2001
medlem af Folketinget. Inden han
blev udnævnt til justitsminister, har
han blandt andet været retsordfø-
rer. ”Han kan sin politi- og dom-
stolsreform ned til det mindste
komma,” har en politisk modstan-
der engang sagt om ham.
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På kort sigt er der ikke hjælp

på vej til landets overfyldte

fængselsgange, men måske

på længere sigt. Det er resul-

tatet af finanslovsaftalen for

Kriminalforsorgen.

Folketingspolitikerne har ikke nogen
umiddelbar løsning for de overfyldte
fængselsgange. Derfor skal en ny under-
søgelse afklare, hvordan Kriminalforsor-
gen løser pladsproblemerne.

Regeringen har i samråd med Ven-
stre, De Konservative og Dansk Folke-
parti besluttet at gennemføre et udred-
ningsarbejde, som skal belyse behovet
for fængselspladser fremover. Ideen er at
finde en langtidsholdbar løsning for Kri-
minalforsorgen. 

Justitsminister Morten Bødskov (S)
siger: ”Der findes ingen snuptagsløsnin-
ger, og situationen kræver derfor, at vi
nu tager os tid til grundigt at analysere,
hvordan vi skaber de bedst mulige ram-
mer for Kriminalforsorgen fremover.”

Den nye undersøgelse kommer knap
et år efter, at den tidligere regering gen-
nemførte en tilsvarende undersøgelse af
kapacitetsbehovet.

Dengang resulterede undersøgelsen i
en såkaldt kapacitetspakke, som blandt
andet omfattede flere lukkede pladser.
Men pakken har ikke haft den ønskede
effekt. Belægget er stadig rekordhøjt. 

Tidligere formand for Retsudvalget,
Peter Skaarup (DF), så gerne en hurtige-
re løsning for Kriminalforsorgen, men
erkender, at det ikke vil ske store æn-
dringer lige nu.

”Problemet med overbelæg har vok-
set sig for stort til, at det kan klares med
fodlænker og midlertidige nye pladser.
Der må yderligere bevillinger til. I forlig-

Ny retspolitik
Det er også meningen, at den nye un-
dersøgelse i Kriminalforsorgen skal om-
fatte en strategi for resocialisering og
forebyggelse.

Det falder i god tråd med, at regerin-
gen har lanceret en ny retspolitik, hvor
der netop skal være mere fokus på fore-
byggelse af kriminalitet og resocialise-
ring af dømte.

På tilsvarende vis blev der ved forde-
lingen af satspuljerne i november afsat
122 millioner kroner til at styrke uddan-
nelsen af de indsatte i fængsler og ar-
resthuse de næste fire år. ■

Af Søren Gregersen

Politikerne vil finde en langtidshold-
bar løsning for de fyldte fængsler

skredsen venter vi nu på undersøgelsens
resultater,” siger han.

Skaarup håber på, at undersøgelsen
afsluttes allerede i foråret.

Flerårsaftale udskudt
Udover at sætte en ny undersøgelse i
gang har forligspartierne også besluttet
at udskyde forhandlingerne om en ny
flerårsaftale, som sætter rammerne for
Kriminalforsorgens arbejde.

Den nuværende aftale udløber i år,
men i stedet for at forhandle en ny på
plads, har politikerne valgt at fortsætte
det nuværende budget et år mere. 

Det indebærer, at den ekstrabevilling,
som fulgte med kapacitetspakken tidli-
gere i år, også kommer til at gælde til
næste år. Dengang var der afsat omkring
20 millioner kroner ekstra til at konverte-
re åbne pladser til lukkede.

Der kan gå lang tid, før der bliver bedre plads i Københavns Fængsler og i Kriminal-
forsorgens øvrige fængsler. Forligspartierne i Folketinget har besluttet at vente på en
ny analyse, før de tager stilling til nye initiativer. 
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Hvor skal vi hen?
En forligskreds i Folketinget har besluttet at udarbejde en ny strategi for Kriminalforsorgen. Formålet er at finde ud af,

hvordan man løser pladsproblemerne i fængslerne på længere sigt og få input til, hvilke mål og aktiviteter der skal satses

på. Vi har spurgt en række retsordførere om, hvad der især bør lægges vægt på i strategien.

Pernille Skipper (EL) – Der er to grundlæggende elementer, som den langsigtede strategi skal foku-

sere på. For det første må vi have en diskussion om strafmassen. Den er steget med 51 procent

siden 2001. Måske er det på tide at sætte nogle af straffene ned. Jeg mener, vi skal sørge for, at

færre kommer i fængsel. For det andet skal vi i højere grad satse på udslusningspensioner. Jeg

mener, vi skal konvertere almindelige fængselspladser til udslusningspladser. Det vil hjælpe til, at

færre ender tilbage i fængslerne. 

Peter Skaarup (DF) – Noget af det allervigtigste er at finde en løsning på manglen på lukkede plad-

ser. Det er uholdbart, at der er så stort overbelæg i fængsler og arresthuse. Desuden skal vi se på,

hvordan vi undgår alenearbejde. Både på grund af, at det slider enormt på betjentene, og fordi det

er vigtigt, at der ikke er nogen tvivl om, at det er fængselsbetjentene – og ikke de indsatte – der

bestemmer i fængslerne.

Anne Baastrup (SF), formand for Retsudvalget – Det, vi kan konstatere, er, at recidivtallet ikke er

faldet tilstrækkeligt. Det skal vi have det til. Derfor skal der langt højere fokus på undervisning og

udslusning i fængslerne, så folk kommer ud i samfundet på en ordentlig måde. Man skal have nogle

færdigheder, når man kommer ud. Et svejsecertifikat eller stort kørekort. Da jeg startede i

Folketinget i ´94, blev man sluset ud fra fængslerne med sine ting i en plasticpose og 300 kroner i

hånden. Vi er desværre ikke nået meget videre. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem

Kriminalforsorgen og kommunerne revideres og styrkes.

Tom Behnke (K) – Den langsigtede strategi skal laves på baggrund af tilbagemeldinger fra

Kriminalforsorgen og personaleorganisationerne. Men der er tre overordnede punkter, som er vig-

tige for De Konservative. For det første skal  kapacitetsudfordringen løses. Derefter skal vi se på sik-

kerheden i fængslerne. Der er nogle stride børster imellem de indsatte nu om dage. For det tredje

skal vi se på resocialiseringen og opdragelsen af de indsatte. Men det er vigtigt, at vi gør det på et

fagligt og sagligt grundlag.

Jeppe Mikkelsen (R) – Det er altafgørende for mig, at når folk forlader fængslet, er det ’farvel’ og

ikke ’på gensyn’. Vi skal simpelthen nedsætte antallet af gengangere i cellerne. Det skal vi gøre ved

at prioritere uddannelse højere samt inddrage job- og boligformidlingen bedre end i dag. Hvis man

har mulighed for job og bolig, når man kommer ud, er risikoen for at man vender tilbage langt min-

dre. Det vil jo også have en positiv effekt på overbelægget og antallet af ofre for forbrydelser ude

i samfundet. 

Karsten Lauritzen (V) – Enhver strategi må fokusere på økonomien. Det er klart, at der må effekti-

viseres, når økonomien er stram. Desuden er noget af det, Venstre slår på i den nye strategi, at

undersøge muligheden for at få indsatte uden dansk statsborgerskab til at afsone i deres hjemlan-

de. Det kunne være inden for EU og for eksempel i Australien og USA. På den måde vil vi frigive

plads i fængslerne, så vi kan fokusere på ordentlig afsoning og resocialisering for danske statsbor-

gere. 

Af Kristian Westfall
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Kriminalforsorgen har brug

for 500 fængselsbetjente

mere, hvis der skal være det

samme antal betjente pr. ind-

sat som for ti år siden.

Landets fængselsbetjente er nødt til at
tage sig af flere og flere fanger. Der er
nemlig kommet langt flere indsatte i
løbet af de sidste ti år, men stort set ikke
flere fængselsbetjente. 

Fra 2001 til 2011 er antallet af indsat-
te steget med 25 procent fra 3.235 til
4.031. I samme periode er antallet af
fængselsbetjente kun er steget med fem
procent fra 2.543 til 2.675.

Hvis der skal være lige så mange
betjente pr. indsat som for ti år siden,
mangler der derfor 493 betjente.

Ifølge Fængselsforbundets formand,
Kim Østerbye, er det en meget uheldig
udvikling: ”Fra politisk side tror man til-
syneladende, at landets fængselsbetjen-
te kan tage sig af et ubegrænset antal
fanger, men det er det glade vanvid,”
siger han.

Formanden mener, at udviklingen
både undergraver indsatsen for de ind-
satte og sikkerheden i fængslerne: ”I
takt med at de indsatte vælter ind i
fængslerne, bliver det sværere at få tid til
at hjælpe de indsatte videre til et liv uden
kriminalitet. Og samtidig øger det risiko-
en for farlige situationer, når beman-
dingen ikke følger med. Vi ser for
eksempel flere vagter, hvor betjente er
alene med de indsatte.”

Kim Østerbye mener, at VK-regering-
en har forsømt at tilpasse Kriminalfor-
sorgen til de øgede straframmer.

”Vi har været vidne til den ene straf-
skærpelse efter den anden – selv hob-
byknive i handskerummet er blev krimi-
naliseret – men man har ikke fulgt rets-

Der mangler 
500 fængselsbetjente

politikken til dørs i forhold til Kriminal-
forsorgen,” siger Kim Østerbye.

Fejlslagen retspolitik
Også retsordførerne fra venstrefløjen
mener, at udviklingen er udtryk for en
fejlslagen retspolitik.

Formanden for Retsudvalget, Anne
Baastrup (SF), siger: ”Da den tidligere
regering strammede straffene, sagde vi i
oppositionen, at det ville føre til flere
indsatte. Men vi fik at vide, at vi var
negative og sure. Nu ser vi resultatet.”

Hun mener, at der er behov for at
gøre status og kigge på Kriminalforsor-
gens økonomiske rammer.

”Vi er nødt til at rydde op i Kriminal-
forsorgen. Det er derfor, at vi kun har
indgået en etårig aftale om økonomien,
så vi kan få et overblik over, hvad vi kan
gøre for indsatte og ansatte i fængslerne
i den næste flerårsaftale,” siger Anne
Baastrup.  

Hun bakkes op af De Radikales
retsordfører Jeppe Mikkelsen: ”Vi over-
tager et kæmpe efterslæb, som er skabt
af, at man ikke har prioriteret Kriminal-
forsorgen, samtidig med at man har råbt
’straf, straf, straf!’,” siger han.

Og ifølge Enhedslistens retsordfører,
Pernille Skipper, er konsekvensen, at Kri-

minalforsorgen er blevet dårligere til at
løfte sine opgaver: ”Tallene viser tyde-
ligt, at kapaciteten i Kriminalforsorgen er
for lille til at løfte resocialiseringsopga-
ven i fængslerne – selvom den er noget
af det vigtigste,” siger hun.

Politikken har virket
Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen,
mener derimod, at det stigende antal
indsatte er et udtryk for, at den borgerli-
ge retspolitik har virket. Han så dog
gerne, at der var flere betjente på vagt.

”Men der er desværre færre penge i
den offentlige sektor. Det gælder både i
forhold til folkeskolelærere, pædagoger
og fængselsbetjente,” siger Karsten Lau-
ritzen.

Også retsordfører for Dansk Folke-
parti, Peter Skaarup, er opmærksom på,
at landets fængselsbetjentene er nødt til
at løbe stærkere end for ti år siden.

”Tallene er udtryk for noget godt og
noget skidt. For det første tyder det på,
at Kriminalforsorgen er blevet mere
effektiv. Og det er selvfølgelig positivt.
På den anden side kan der bag tallene
også ligge en uansvarlig udvikling, hvor
der er ved at være for få betjente,” siger
han. ■

Af Søren Gregersen

Antal indsatte og fængselsbetjente

Antallet af indsatte i Kriminalforsorgen er steget med 25 procent i løbet af de sidste
ti år. I samme periode er antallet af fængselsbetjente kun øget med fem procent.

2001 2011

Note: Fuldtidsmedarbejdere. 
Kilde: Kriminalforsorgens Årsstatistik.
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Hemmelig undersøgelse 
af medarbejdere

Fængselsbetjente i Stats-

fængslet Østjylland blev ikke

orienteret, da Kriminalfor-

sorgen undersøgte dem efter

en voldsepisode.

En gruppe medarbejdere i Statsfængslet
Østjylland var overraskede, da de i som-
mer fik at vide i et brev, at de ikke havde
gjort noget galt. 

De var uvidende om, at de havde
været genstand for en to et halvt år lang
undersøgelse, som havde til formål at
afklare, om de brugte lovlige metoder,
da to indsatte var voldelige i januar
2009. 

Politiet undersøgte efterfølgende sa-
gen og fandt ikke grund til at rejse tilta-
le mod personalet. Til gengæld valgte
Direktoratet for Kriminalforsorgen i al
hemmelighed at undersøge medarbej-
derne. Og i juli i år traf direktoratet afgø-
relse i sagen: Magtanvendelsen lå inden
for rammerne af lovlig nødværge.

Afdelingsformand for Fængselsfor-
bundet i statsfængslet, Carsten Aagaard
Sørensen, finder det meget kritisabelt, at
direktoratet gennemfører undersøgelser
uden at orientere personalet om det.

”For min skyld må de undersøge, alt
det de vil, men vi kræver, at vi får det at
vide, ellers ryger tilliden til systemet,”
siger han.

Også professor i arbejdsret ved Han-
delshøjskolen i Århus, Ole Hasselbach,
mener, at de østjyske fængselsbetjente
burde være blevet orienteret.

”Det er en uskreven grundregel, at
folk naturligvis skal underrettes, hvis der
foretages en undersøgelse af dem – når
blot formålet med undersøgelsen ikke
forspildes. Og hvis der havde været for-
målstjenstlige grunde til at hemmelig-
holde undersøgelsen, skulle de berørte

under alle omstændigheder have været
informeret hurtigst muligt – ikke to et
halvt år efter,” siger Ole Hasselbach.

Direktoratet: 
Det var en sondering
I Direktoratet for Kriminalforsorgen er
personalechef Liselotte Bering Liisberg
uenig i kritikken. På trods af at der blev
truffet en afgørelse efter undersøgelsen,
var det ifølge hende ikke en egentlig
undersøgelse, snarere en sondering.

”Vi gennemfører ofte den slags son-
deringer, hvor vi undersøger, om der er
en problemstilling i en konkret sag. Det
er naturligt, at medarbejderne ikke bliver
orienteret i den forbindelse,” siger hun.

Liselotte Bering Liisberg mener derfor
ikke, at direktoratet har begået fejl i
sagen. Anderledes havde det været, hvis

det havde været en formel undersø-
gelse.

”Så havde vi kørt efter det formelle
regelsæt, hvor medarbejderne skal ori-
enteres,” siger hun.

Forbundsformand Kim Østerbye und-
rer sig over den forklaring. Han siger:
”Hvis det alene handler om, at Krimi-
nalforsorgens jurister lige skal vurdere,
om det interne regelsæt er overtrådt,
forstår jeg ikke, at det skal tage så lang
tid, og at man træffer en formel afgø-
relse. Jeg tror ikke, at sagen er helt så
simpel, som Kriminalforsorgen fremstiller
det. Der er formodentlig flere dagsord-
ner i spil. Det er lige netop denne form
for juristeri og med den tidshorisont, der
gør det svært at bevare tilliden.” ■

Af Søren Gregersen

I januar 2009 opstod der tumult mellem ansatte og to indsatte i Statsfængslet
Østjylland. De to indsatte blev efterfølgende dømt efter straffeloven og de ansatte
blev genstand for en intern undersøgelse.
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Siden foråret har alle ledere

ved Københavns Fængsler 

og fire andre tjenestesteder 

kunnet supplere deres 

faglighed med en 

merkonomuddannelse. 

Nu vil Kriminalforsorgens

Uddannelsescenter følge

trop.

Det handler om at være med på trenden.
Ledelsestrenden. Derfor har Københavns
Fængsler siden foråret tilbudt sine ledere
at opgradere deres faglighed med en
merkonomuddannelse i ledelse. 

Det samme har fire andre fængsler,
nemlig: Statsfængslet i Jyderup, Horse-
rød, Vridsløselille og Anstalten ved Her-
stedvester.

Og lederne har stor gavn af uddan-
nelsessamarbejdet, mener HR-chef ved
Københavns Fængsler, Pernille Iversen:

”De tilbagemeldinger, der kommer
fra lederne, er, at de får rigtig meget ud
af at sparre med ledere fra andre fængs-
ler. De finder ud af, at de ikke er alene
med deres problemstillinger – men at
mange andre har prøvet at være i sam-

Nyt uddannelsestilbud 
til lederne

Kriminalforsorgen skal med på ledel-
sestrenden og tilbyde en kompetence-
givende merkonom- eller diplomud-
dannelse i ledelse. Det mener HR-chef
i Københavns Fængsler, Pernille
Iversen, som har taget initiativ til et til-
bud om supplerende lederuddannelse
for alle ledere i Københavns Fængsler.
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me situation. På den måde får de mulig-
hed for at reflektere over deres rolle som
ledere.” 

Tilbuddet om merkonomuddannelsen
er tænkt som en overbygning til den
eksisterende lederuddannelse på Krimi-
nalforsorgens Uddannelsescenter.

”De får suppleret de ledelsesværktøj-
er, som de har fået med sig fra Kriminal-
forsorgens Lederuddannelse. Det er altså
ikke bare en almindelig merkonom i le-
delse. Fængselsfaglige input og fore-
dragsholdere fra Kriminalforsorgen er
også en del af uddannelsen,” siger Per-
nille Iversen.

Vil leve op til politiets standard
Tilbuddet blev iværksat for at imødegå
et behov hos mange ledere om at få
mere efteruddannelse. Men ifølge Per-
nille Iversen også for at leve op til de
standarder, der i dag gælder hos politiet.

”Den uddannelse, som man kan få i
Kriminalforsorgens regi, er ikke særligt
lang. Hvis vi sammenligner os med poli-
tiet, har de som minimum 300 timers
lederuddannelse, inden de får ledel-
sesansvar. De forventer faktisk en di-
plomuddannelse eller en master i ledel-
se. Det er en trend, som vi bliver nødt til
at følge. Derfor er der behov for mere
lederuddannelse,” siger hun.

HR-chefen fortæller, at Københavns
Fængsler desuden har overvejet at tilby-
de en diplomuddannelse i ledelse i sam-
arbejde med andre fængsler. 

”Vi har flere ledere, som nu er gået
videre med en diplomuddannelse. Det er
selvfølgelig noget, vi støtter op om i
Københavns Fængsler – og som vi godt
kunne overveje at gøre til et fast tilbud.
Både merkonom- og diplomuddan-
nelsen er kompetencegivende lederud-

dannelser og kan anvendes uden for Kri-
minalforsorgen,” siger hun.

KUC ser på ny lederuddannelse
I Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
(KUC) er uddannelseschef Jørgen Balder
enig i, at lederuddannelsen trænger til et
løft.

”Udfordringerne for lederne er blevet
større over de senere år – og de vil blive
endnu større fremover. Derfor bør den
nuværende lederuddannelse være læng-
ere – og niveauet skal være højere.”

Han ser intet problem i, at lederne
tager andre  lederuddannelser end dem,
som uddannelsescenteret tilbyder. Han
understreger dog, at Kriminalforsorgen i
øjeblikket er i gang med at undersøge,
hvordan lederuddannelsen skal se ud i
fremtiden. 

”Vi har lavet et forslag til et nyt leder-
uddannelseskoncept for Kriminalforsor-
gen, som er blevet præsenteret i Det
Centrale Samarbejdsudvalg, hvor også
Fængselsforbundet sidder. Vi er generelt

åbne over for en bredere vifte af leder-
uddannelser, der kan være meritgivende,
som for eksempel diplomuddannelser,”
siger han.

Stod det til uddannelseschefen, skulle
alle afdelingsledere med personalean-
svar have en diplomuddannelse. Han
mener derfor, at der bør være en samlet
strategi for hele Kriminalforsorgen.

”Det har groet lidt vildt efter min
smag. Vi bør i stedet have et fælles
grundlag for, hvordan vores ledere skal
være uddannede – som gælder alle insti-
tutioner.”

Samtidig er erfaringerne fra fængsels-
verdenen også vigtige ifølge Jørgen
Balder: ”Jeg tror, vi har lagt for lidt vægt
på, at man altså også skal være dygtig
på de kriminalforsorgsfaglige ting. Det er
ikke nok med en generel diplomuddan-
nelse, hvis man for eksempel skal tage
sikkerhedsmæssige beslutninger,” siger
han. ■

Af Andreas Graae
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Ledere rykker op i superligaen

Skab værdi for dig selv og

dine kollegaer ved at opgra-

dere din lederuddannelse.

Sådan lyder den brandvarme

anbefaling fra to ledere i

Kriminalforsorgen, der har

taget en diplomuddannelse i

ledelse. 

Med en akademi- eller diplomlederud-
dannelse i baglommen skaber man ikke
blot værdi for sig selv og sine kollegaer.
Man øger også sin egen markedsværdi
som leder uden for Kriminalforsorgen.

Det mener HR-udviklingskonsulent
Jan Pedersen fra Direktoratet for Krimi-
nalforsorgen og arrestforvarer Jan Dau-
gård fra Arresthuset i Vejle.

De har begge valgt at supplere Krimi-
nalforsorgens lederuddannelse med en
diplomuddannelse og vil gerne  videregi-
ve deres positive oplevelse.

Hvorfor valgte I at opgradere jeres
ledelsesuddannelse?

Jan Pedersen: ”Jeg blev bidt af
ledelse tidligt i min karriere, da jeg blev
personale- og sikkerhedskonsulent i
Statsfængslet i Renbæk. Men jeg
begyndte hurtigt at føle, at jeg mangle-
de noget for at slå til som leder. Derfor

Bliv sværvægter som leder med en 
ekstern lederuddannelse. Det råd giver
HR-udviklingskonsulent Jan Pedersen
fra Direktoratet fra Kriminalforsorgen.
Han har tidligere arbejdet som fæng-
selsbetjent.
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søgte jeg om en akademiuddannelse i
ledelse, som jeg for nylig supplerede
med en diplomuddannelse.”

Jan Daugård: ”Jeg tog selv initiativet,
fordi jeg er lidt af et voksent legebarn.
Jeg vil gerne blive ved med at udvikle
mig personligt og ikke gå i stå. Jeg har
interesseret mig for mennesker og
ledelse, lige siden jeg begyndte i Krimi-
nalforsorgen – først som personale- og
sikkerhedskonsulent i Statsfængslet i
Ringe, siden som konfliktmægler og i de
seneste fem år som arrestforvarer.”

Hvad synes I generelt om de supple-
rende ledelsesuddannelser?

Jan Pedersen: ”Akademiuddannelsen
er en god og meget bred uddannelse,
hvor man lærer om organisation, ledelse
i praksis og personligt lederskab. Di-
plomuddannelsen er en uddannelse på
bachelorniveau, så der er tale om et no-
get højere akademisk niveau.”

Jan Daugård: ”På diplomuddannel-
sen mødte jeg mange andre faggrupper
og kunne se, at ledelse er mangfoldig,
men også på mange måder meget ens.
Der deltog mange forskellige ledere lige
fra ledende kirurger, skoleledere, hjem-
meplejeledere og fabriksledere til advo-
kater, it-ledere og projektledere. Ens for
alle deltagere var, at de er ledere for en
del ansatte. Det var utrolig givtigt og
gav mange gode input og værktøjer.”

Pointene gør forskellen
Hvordan adskiller uddannelserne sig fra
Kriminalforsorgens egne lederuddan-
nelser?

Jan Pedersen: ”Jeg finder Kriminalfor-
sorgens ledelseskurser meget relevante
som intern uddannelse. Niveauet er dog
efter min opfattelse noget højere på

akademi- og diplomuddannelsen, hvor
tyngden i det teoretiske grundlag giver
større indsigt og mulighed for refleksion
i egen praksis. Styrken ved de to ekster-
ne uddannelser er, at de begge giver
adgang til videregående uddannelser –
så man kan hoppe videre på for eksem-
pel en HD eller professionsbachelor.
Man får altså en markedsværdi, som gør,
at man kan gå ud og få job mange andre
steder.”

Jan Daugård: ”Fordelen ved diplom-
uddannelsen er dens brede sammensæt-
ning af deltagere. Det giver indsigt i styr-
ker og svagheder i andre virksomheder
og andre ledelsesformer. Så den giver
altså noget andet end Kriminalforsor-
gens egen lederuddannelse, hvor alle
deltagerne er fra Kriminalforsorgen –
hvilket selvfølgelig giver nogle andre for-
dele. Men den store forskel er, at akade-
mi- og diplomuddannelsen begge giver
adgangsgivende point, man kan bruge
uden for Kriminalforsorgen.”

Ikke blot for titlens skyld
Hvordan bruger I uddannelsen i praksis?

Jan Pedersen: ”Udfordringer fra dag-
ligdagen er det, der udgør problemstil-
lingen i de enkelte eksamensopgaver.
Under akademiuddannelsen fungerede
jeg i praksis som leder – og tror og håber,

at medarbejderne oplevede en større
selvindsigt hos mig med en ændret
ledelsesmæssig praksis til følge.”

Jan Daugård: ”Jeg valgte primært
uddannelsen, fordi jeg ville bruge ind-
holdet i mit arbejde. Jeg er 55 år og ikke
i en situation, hvor jeg skal ud og søge
job – så det var for at berige mig selv og
mine kollegaer. Der er tid under hele stu-
dieforløbet til at bruge det lærte i det
daglige arbejde i arresten, så ens omgi-
velser oplever de tiltag, der afprøves og
iværksættes.”

Jan Pedersen: ”Jeg kan kun anbefale
nuværende og kommende ledere at gå i
gang med et uddannelsesforløb. Mit råd
vil være at starte med akademiuddan-
nelsen. Den kræver ikke helt det samme
som diplomuddannelsen, men er en
yderst kompetencegivende uddannelse,
der er umiddelbart anvendelig og mat-
cher lederuddannelse i den private sek-
tor.” ■

Af Bente Benderska 
og Andreas Graae

Arrestforvarer Jan Daugaard valgte primært diplomuddannelsen for at bruge indhol-
det i sit daglige arbejde i Arresthuset i Vejle.
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Hvad forstår du ved god faglig-
hed?
- For mig er god faglighed det samme
som alsidighed. Man kan være nok så
dygtig på et enkelt felt, men det nytter
ikke noget, hvis man ikke kan finde
balancen i alle de ting, man skal kunne.
Som værkmester er det selvfølgelig vig-
tigt at kunne sit håndværk. Men på
grund af den anderledes kontakt, vi har
med de indsatte, skal man være god til
at se tingene fra den indsattes vinkel og
måske tage flere hensyn end det unifor-
merede personale.   

Er der områder i hverdagen,
hvor du gerne vil være fagligt
bedre?
- Som værkmestre skal vi fokusere på
den håndværksmæssige del, sikkerheden
og det pædagogiske. Og det pædago-
giske er det af de tre områder, der giver
størst udfordringer. Derfor kunne jeg
godt ønske mig et grundforløb med det
fokus - for eksempel som det, værkmes-
trene i Møgelkær er blevet tilbudt på
prøve. 

Hvordan ser du udviklingen i
faget?
- De unge fængselsbetjente er klædt
bedre fagligt på end tidligere. Men der
er også større sikkerhedsmæssige udfor-
dringer end tidligere. Blandt andet på
grund af de forskellige grupperinger i
fængslerne. Derfor har de fysiske ram-
mer også ændret sig.

På hvilke punkter er der behov
for at styrke fagligheden i
faget?
- Kommunikationen mellem faggrupper-
ne kan i langt de fleste tilfælde blive
meget bedre. Tværfaglige arbejdsgrup-
per er rigtig gode. De giver et indblik i de
andre faggruppers problemstillinger.
Derfor mener jeg, at alle nyuddannede
både skal prøve at arbejde i lukkede og i
åbne fængsler.  

Har du forslag til, hvordan
Fængselsforbundet kan være
med til at styrke fagligheden?
- Blive ved med at kæmpe for ressourcer
til videreuddannelse. På den måde kan
der bygges videre på de kompetencer,
som den enkelte fængselsbetjent allere-
de har, og de forskellige færdigheder,
som man har med i bagagen, fra før
man blev fængselsbetjent, kan komme i
spil. Det styrker fagligheden. ■

Af Kristian Westfall 

Fem om faglighed
Hvad er en faglig dygtig medarbejder? Værkmester Michael Heitmann fra Statsfængslet i

Jyderup svarer på fem spørgsmål om emnet.
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Fængselsforbundet samlede i

alt 141 engagerede deltagere

i de 5 regionale uddannel-

sesdage om arbejdsmiljø, der

blev afholdt i september og

oktober.

En af de mange grunde, til at arbejdsmil-
jø er så spændende at bruge tid på, er at
det interesserer alle, der engagerer sig.
På uddannelsesdagene var det helt tyde-

ligt at selvom udfordringerne omkring
arbejdsmiljøet er mange i Kriminalfor-
sorgen, så er der også mange, der bru-
ger tid og kræfter på at gøre en indsats
og gerne vil gøre mere.

Arbejdsmiljødagene var den årlige
anledning til at samles og lære nyt, sam-
tidig med at der var tid til at udveksle
erfaringer med engagerede kollegaer fra
andre tjenestesteder. Heldigvis var det
lykkedes at få plads til alle tilmeldte, så
deltagerkredsen bestod af såvel arbejds-
miljørepræsentanter, både uniformerede
og civile, som andre tillidsvalgte og

udpegede arbejdsmiljøledere, på stort
set alle ledelsesniveauer. Det gav anled-
ning til mange gode refleksioner og
lagde grunden til en fælles forståelse for,
at indsatsen for et bedre arbejdsmiljø er
en win-win situation for alle – både valg-
te, udpegede ledere og medarbejderne
generelt.

En del af tiden blev brugt på at
uddanne i konkret sagsbehandling i for-
bindelse med arbejdsskader. Deltagerne
var meget glade for undervisningen,
som blev dygtigt gennemført af for-
bundskontorets Birthe Larsen, og der er

Fængselsforbundets regionale
uddannelsesdage 2011

Uddannelsesdagen i København blev afholdt den 26. september 2011 på Vestre Fængsel.
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ingen tvivl om at deltagerne nu har
meget bedre forudsætninger for at
kunne bistå medarbejdere, der har været
udsat for en arbejdsskade.

Der blev også brugt tid på at drøfte
Fængselsforbundets indsats med fokus-
området arbejdsmiljø, som netop er af-
sluttet og tilbagemeldingerne var meget
positive. Fængselsforbundets indsats
blev blandt andet anerkendt som et godt
initiativ, der havde øget synligheden på
arbejdsmiljøproblematikkerne. Lige så
vigtigt følte arbejdsmiljørepræsentanter-
ne at deres indsats nu blev opfattet som
mere værdifuld.

Et andet emne var arbejdet i Det Cen-
trale Arbejdsmiljøudvalg (CAU), som ar-
bejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsen-
tant og valgt medlem af CAU, Peter
Kempf Pedersen, fortalte om. Det var

tydeligt at der er behov for mere viden
om organiseringen af arbejdsmiljøarbej-
det og vi var glade for at Peter delte ud
af sine erfaringer.

Efter arbejdsmiljødagen i 2010, som
blev holdt i København, fik vi mange
tilbagemeldinger om at det havde været
vanskeligt for nogen at få dækket udgif-
terne til at rejse så langt og tidsforbruget
afholdt også nogle fra at deltage. Derfor
besluttede vi at holde arbejdsmiljødage-
ne regionalt i år og vi har været meget
glade for de udelt positive tilbagemel-
dinger. Det kræver selvfølgelig noget ek-
stra af os på forbundskontoret at afvikle
arbejdsmiljødagen på den måde og det
krævede også aktiv deltagelse fra for-
bundets lokalafdelinger på tjenesteste-
derne Københavns Fængsler, Nyborg,
Renbæk, Østjylland og Kragskovhede,

Peter Kempf, der er arbejdsmiljørepræ-
sentant, tillidsrepræsentant og medlem
af Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg, ori-
enterede om organiseringen af arbejds-
miljøarbejdet i Kriminalforsorgen.

Arbejdsmiljøet blev sat på dagsordenen i Personalehuset på Statsfængslet i Nyborg den 28. september 2011.



Fængselsfunktionæren · 12/1.2011-2012 17

men alle har været meget hjælpsomme
og det er vi glade for. Der skal derfor
lyde en stor tak til deltagerne, lokalafde-
lingerne og de tjenestesteder, som lagde
lokaler til.

Kriminalforsorgen har fået et kon-
cernpåbud om brug af autoriseret ar-
bejdsmiljørådgiver til løsningen af en
række af de problemer, der er konstate-
ret ved Arbejdstilsynets screeninger af
Kriminalforsorgens tjenestesteder. Vi har
en forventning om at nogle af de initia-
tiver, der kommer ud af arbejdet med

koncernpåbuddet, skal præsenteres på
temadage i 2012 og derfor planlægger
Fængselsforbundet ikke uddannelsesda-
ge om arbejdsmiljø næste år. Vi er der-
imod helt sikre på at vi vil tilbyde uddan-
nelsesdage regionalt i 2013 og alle er
velkomne til at byde ind på emner, man
synes skal på programmet. Vi hører også
gerne fra tjenestesteder, der er interesse-
ret i at være værter for møderne. ■

Af Ina Rasmussen

Arbejdsmiljø i fokus –
hvad nu?

Selvom Fængselsforbundets indsats
med fokusområdet er begrænset til
en toårig periode, så er arbejdsmiljø
stadig på dagsordenen. Alt det vi
har lært i perioden skal nu omsættes
til handling over de kommende år,
så opgaverne omkring arbejdsmiljø-
arbejdet bliver en integreret del af
forbundets arbejde. 

I de kommende år skal vi:

• Styrke arbejdsmiljørepræsentan-
ternes netværk og bistå hvor det
er nødvendigt

• Sikre bedre kommunikation via et
arbejdsmiljøområde på forbundets
hjemmeside

• Sættes fokus på indsatsområder,
hvor arbejdsmiljøarbejdet kan gø-
re en forskel for medlemmerne,
f.eks. psykisk arbejdsmiljø, vold og
trusler mv.

• Øge medlemmernes og arbejds-
miljørepræsentanternes viden om
arbejdsmiljøarbejde

• Påpege arbejdsmiljøets betydning
i forhold til udvikling af Kriminal-
forsorgen som arbejdsplads.

Indtil arbejdsmiljøområdet på hjem-
mesiden er opbygget vil vi udsende
informationer om arbejdsmiljø i
Fængselsforbundets nyhedsbreve,
som man kan tilmelde sig på vores
hjemmeside www.faengselsforbun-
det.dk – bare googl Fængselsforbun-
det – så er vi ikke til at overse.

Birthe Larsen fra forbundskontoret underviste i konkret sagsbehandling af arbejds-
skadesager.
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Resultatet af Fængselsforbundets test 2011

- viden om arbejdsmiljø

I marts måned udsendte

Fængselsforbundet endnu en

test af medlemmernes viden

om arbejdsmiljø sammen

med afstemningen om over-

enskomsten. Resultatet er

desværre på nogle områder

nedslående.

Det var en del af Fængselsforbundets
indsats, at medlemmerne 2 gange skulle
spørges om deres viden om arbejdsmiljø.
Det skete i 2009 og igen i 2011. Begge
gange har stemmeprocenten været så
lav, at man ikke har kunnet draget vali-
de konklusioner om resultatet. 

Der er lang vej endnu, inden med-
lemmernes engagement og viden om
arbejdsmiljøarbejdet når det niveau, vi
alle ved, det har brug for. Godt nok har
medlemmerne fulgt opfordringerne,
også fra Fængselsforbundet, om at be-
svare Kriminalforsorgens  Trivselsunder-
søgelser, men til gengæld kniber det
gevaldigt, med at få alle til at bidrage til
vores test. Det er ærgerligt – ikke mindst
for vores arbejdsmiljørepræsentanter,
der har brug for deres kollegers input i
forhold til indsatsområder på de enkelte
tjenestesteder.

Testresultaterne fra 2009 og 2011 er
ikke umiddelbart sammenlignelige – vi
har ændret i indhold og antal spørgsmål.
De spørgsmål, der går igen, viser dog at
der ikke er sket de store forbedrin-
ger.
Det er særligt bekymrende, at så mange
af de, der har svaret, ikke ved om deres
tjenestested har taget de nye arbejdsmil-

jøregler i brug. Vi går naturligvis ud fra
at alle tjenestesteder har fulgt de nye
retningslinjer fra Kriminalforsorgens
ledelse, så problemet må være at infor-
mationen ikke er nået ud til alle med-
arbejdere.

Der var dog også positive signaler i
testen. Spørgsmål 13 var et spørgsmål,
som gerne skulle vise at Forbundets
fokus på arbejdsmiljø ikke har været for-
gæves og vi er meget glade for at mere
end halvdelen af de, der har svaret, har
sagt ja til at de har fået større fokus på
arbejdsmiljøet i de senere år. Det er vo-
res håb, at flere vil komme til, for ar-
bejdsmiljøet kan kun forbedres markant,
hvis vi alle interesserer os for det og bak-

ker op om vores arbejdsmiljørepræsen-
tanters arbejde.

Resultaterne fra tjenestesteder og
sektorer er uddelt på forbundets uddan-
nelsesdage, således at alle deltagerne
har mulighed for at bruge det som inspi-
ration og til lokale drøftelser. Ønsker
man at se resultatet fra eget tjenestested
skal man henvende sig til sin arbejdsmil-
jørepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Tak til alle kolleger, der tog sig tid til
at svare på spørgsmålene og i øvrigt
bakker op om arbejdet for et bedre
arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen. ■

Af Ina Rasmussen
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Resultat 
af test 2011 

i tal og procent:
Sammentælling - Alle institutioner

Udsagn: Ja
Ved
ikke Nej %Ja

% Ved
ikke %Nej

1 Vi taler ofte om arbejdsmiljø 659 39 247 69,7 4,1 26,1

2

Arbejdspladsens arbejdsmiljø vurderes 
regelmæssigt ved at bruge arbejdsplads-
vurderingen (APV-en) 412 277 257 43,6 29,3 27,2

3
Jeg er bekendt med indholdet af den arbejdsplads-
vurdering, der gælder mit område 499 154 301 52,3 16,1 31,6

4 Der er god oplæring af unge og nyansatte 506 210 223 53,7 22,4 23,8

5 Min arbejdsplads er arbejdsmiljøcertificeret 169 676 103 17,8 71,3 10,9

6 Der har været trivselsundersøgelse(-r) 908 34 11 95,3 3,6 1,2

7

Jeg ved, hvem der er min arbejdsmiljørepræsentant
eller hvem jeg skal henvende mig til med spørgs-
mål om arbejdsmiljøet 713 70 173 74,6 7,3 18,1

8
Jeg oplever at min nærmeste leder tager vare på et
godt psykisk arbejdsmiljø 408 134 402 43,2 14,2 42,6

9 Der er en stresspolitik 182 441 325 19,2 46,5 34,3

10

Der tages hensyn til medarbejdere, som ikke er
fuldt arbejdsdygtige, enten af fysiske eller psykis-
ke årsager 563 132 246 59,8 14,0 26,1

11 Jeg oplever at vi har gode tilbud om motion 312 87 551 32,8 9,2 58,0

12 Der er en mobbepolitik 429 316 202 45,3 33,4 21,3

13
Jeg har fået større fokus på arbejdsmiljøet på min
arbejdsplads de senere år 534 132 286 56,1 13,9 30,0

14
Min arbejdsplads har taget de nye arbejdsmiljøreg-
ler, indført 1.10.2010, i brug 193 690 64 20,4 72,9 6,8

I alt - alle institutioner 48,9 25,6 25,6
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Fokus på resocialisering:

Betjente mod vold i familien

Fængselsbetjente har en cen-

tral rolle i behandlingstilbud-

det Dialog Mod Vold i

Kriminalforsorgen. De skal

spotte indsatte, som har

udøvet vold mod familie-

medlemmer, og forsøge at

motivere dem til at gå i

behandling.

Omkring 28.000 kvinder i Danmark
udsættes hvert år for partnervold. 

Derfor tilbyder behandlingscenteret
Dialog Mod Vold professionel hjælp til
de personer, der bedst kan stoppe vol-
den – nemlig dem, der udøver den.

Siden 2008 har behandlingscentret
samarbejdet med Kriminalforsorgen om
at hjælpe de indsatte, der har udøvet
vold mod deres familie.

Ifølge konsulent Lea Holst Spenceley
fra Direktoratet for Kriminalforsorgen er
det langt fra en nem opgave:

”Det fremgår normalt af domsud-
skriftet, om den indsatte er dømt for
vold i nære relationer. Men der kan ligge
et stort arbejde derfra og til at få den
indsatte motiveret til behandling. Hertil
kommer, at der kan være indsatte, som
ikke er direkte dømt for vold mod deres
partner eller børn, men som alligevel har
udøvet volden. Her er vi meget afhæn-
gige af, at de ansatte er opmærksomme
og opsøgende på en sympatisk måde.
Det kan være et sårbart tema at gå ind
i,” siger hun.

Projektkoordinator og terapeut Tage
Laursen fra Dialog Mod Vold er helt
enig. Fængselsbetjentene har efter hans
mening en central opgave i at finde og
motivere indsatte til at gå i behandling. 

”Fængselsbetjentene er dem, der
dagligt taler med de indsatte. Vi oplever

ofte, at de ringer og informerer os om,
hvem der kan tages kontakt til. Samtidig
får de opbygget det tillidsforhold, som er
helt nødvendigt for at få de indsatte i
behandling,” siger han.

Sidste tabu
Tage Laursen kalder vold i familien for et
af de sidste tabuer, vi har tilbage i sam-
fundet. Det er betjentenes opgave at
bryde dette tabu, som ofte er behæftet
med skyld, skam og fortrængning.

”Det er vigtigt som fængselsfunktio-
nær, at man tør sætte ord på og åbne
det her ømtålelige emne. Der er jo ingen
klienter, der er stolte af det – og da der
ofte er et voldsomt hierarki i et fængsel,

er det bestemt ikke noget, man reklame-
rer med. Det er derfor vigtigt at gå til
dem med diskretion og åbenhed. For
eksempel kan man bruge vendinger
som: ’Jeg kan godt forstå din flovhed og
usikkerhed over det’,” siger han.

Volden hænger meget ofte sammen
med den sociale arv. Op imod 82 pro-
cent af de mænd, der udøver vold, har
ifølge Tage Laursen selv oplevet vold i
barndommen. 

”Derfor bruger vi primært kognitiv
terapi til at gennemarbejde nogle af de
oplevede voldsepisoder. Ud fra dem ta-
ler vi om, hvordan klienterne kan undgå
at gribe til vold næste gang,” siger 
han.

Det er ingen nem opgave at finde frem til indsatte, der har udøvet vold mod fami-
lien og få dem i behandling. Derfor har fængselsbetjente en vigtig rolle, da de har
den tætteste daglige kontakt til de voldsdømte. Det mener terapeut Tage Laursen fra
behandlingscentret Dialog Mod Vold.
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Godt samarbejde om udgang
Statsfængslet på Kragskovhede er et af
de steder, hvor Tage Laursen har haft
positive oplevelser med samarbejdet.
Her sørgede fængselsbetjent Anja Chri-
stensen blandt andet for, at en indsat
med udgangsspærring alligevel kunne
komme ud i behandling.

”Han fortalte mig ved indsættelsen,
at han var forskrækket over, at han
kunne finde på være voldelig mod sin
kone gennem mange år. Så han ville
meget gerne fortsætte behandlingen i
Dialog Mod Vold, selvom han på det
tidspunkt havde udgangsspærring. Der-
for sørgede jeg for, at han fik udgang 
– og koordinerede det med behandlings-
centret,” siger Anja Christensen.

Tage Laursen er glad for samarbejdet,

men ville gerne styrke fængselspersona-
lets opmærksomhed over for vold i fami-
lien mere. Han foreslår derfor, at under-
visning om emnet kunne indgå i grund-
uddannelsen eller som temadage. ■

Af Andreas Graae

Dialog 
Mod Vold: 

• Dialog Mod Vold har faste be-
handlere i en række arresthuse, i
Anstalten ved Herstedvester og
som noget nyt også i Statsfæng-
slet i Nyborg. 

• Det er gratis og anonymt at gå i
behandling.

• Alle kan kontakte Dialog Mod
Vold direkte på 35301717

Fokus på resocialisering

Hvad gør man ude på tjenesteste-
derne for at motivere de indsatte til
at forlade den kriminelle løbebane
efter endt afsoning? Fængselsfunk-
tionæren skriver om afdelinger, der
gør en særlig indsats i forhold til
resocialisering.

RENTEÆNDRING
Med udgangspunkt i se seneste rentestigninger fra pengeinstitutterne, har Tjenestemændenes

Låneforening besluttet at hæve foreningens udlånsrente med 0,25% p.a. således at renten ændres til

6,0 % pa.
med virkning fra 15.11.2011

Der er fortsat ingen omkostninger eller gebyrer forbundet med at optage lån hos TJL.
Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside - www.tjlaan.dk - der snarest opdateres med

ændringerne, og hvor øvrige lånebetingelser mv. forefindes.

Med venlig hilsen
Henning Glintborg

Direktør
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Flere dømte 
skal i samfundstjeneste

Samfundstjeneste virker. Det

viser en undersøgelse fra

Justitsministeriet. Derfor vil

regeringen nu udvide ord-

ningen til at omfatte længere

straffe.  

Flere dømte personer skal fremover
afsone deres straf i sygehuskøkkener,
børnehaver eller på biblioteker frem for i
et fængsel. 

Regeringen lægger med et nyt lovfor-
slag op til at udvide mulighederne for at
idømme samfundstjeneste.

Forslaget kommer efter, at en rapport
fra Justitsministeriets Forskningsenhed
viser, at dømte falder sjældnere tilbage
til kriminalitet, hvis de afsoner via sam-
fundstjeneste.

I dag kan man ikke få samfundstje-
neste, hvis man idømmes mere end
halvandet års fængsel. Den grænse vil
regeringen hæve til to år – ligesom loftet
over varigheden af samfundstjenesten
fremover skal udvides fra de nuværende
240 timer til 300 timer. 

Justitsminister Morten Bødskov (S)
mener, at mere samfundstjeneste vil
mindske risikoen for, at dømte havner i
ny kriminalitet: ”Vores mål er, at vi skal
have færre ofre for kriminalitet og færre
gengangere i fængslerne. Og kan vi ind-
rette straffen, så målet nås, vil det kun
være i alles interesse,” siger han til
Politiken.

Fængselsforbundets formand, Kim
Østerbye, er enig i, at samfundstjeneste
kan være et godt redskab for mange
dømte, men han mener dog, at der må
være en grænse for, hvem man kan
sende i samfundstjeneste.

”Vi når på et tidspunkt grænsen for,
hvor lange straffe der kan afsones via
denne ordning. Og jo flere, der afsoner

via samfundstjeneste, jo større bliver
koncentrationen af de hårde indsatte,
der er tilbage i fængslerne,” siger for-
manden.

Kombinationsløsninger
I stedet mener Kim Østerbye, at man bør
tænke mere i kombinationsløsninger,
hvor den enkelte indsatte idømmes
fængsel den første tid af afsoningen og
derefter aftjener samfundstjeneste som
en del af udslusningen.

”Der er mange ting, vi kan gøre
bedre internt i Kriminalforsorgen i dag –
blandt andet samarbejdet med kommu-
nerne om den dømtes løsladelse – som
for eksempel kan ske i kombination med
samfundstjeneste. Måske skulle man i
højere grad tænke i sådanne løsninger
frem for bare at udvide ordningen yder-
ligere,” siger Kim Østerbye.

I Direktoratet for Kriminalforsorgen
peger kontorchef i Straffuldbyrdelses-
kontoret Ina Eliasen på, at man allerede
nu bruger samfundstjeneste i kombina-
tion med længere fængselsdomme. 

”Muligheden for kombination af
fængsel og samfundstjeneste er til stede

i dag, så det er op til domstolene at vur-
dere,” siger hun og tilføjer: ”Vi har rigtig
gode erfaringer med samfundstjeneste,
så derfor giver det god mening at kigge
på, hvordan man kan udvide brugen af
ordningen.”

Da lovforslaget i øjeblikket ligger til
høring i Justitsministeriet, kan hun ikke
udtale sig om de konkrete detaljer i ind-
holdet. ■

Af Andreas Graae

Samfundsnyttigt 
arbejde

Omkring 4.000 dømmes hvert år til
samfundstjeneste. I stedet for en tra-
ditionel frihedsstraf skal de dømte
udføre et samfundsnyttigt arbejde et
bestemt antal timer. Omfanget er
mindst 30 timer og højst 240 timers
arbejde. Den dømte kan blive boen-
de hjemme og passe sit sædvanlige
arbejde.
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Fem kokkehuer 
til Vridsløselille

Der var limfjordsøsters og

jomfruhummere på menuen,

da de indsatte åbnede

restaurant i Statsfængslet i

Vridsløselille.

Kan man forvandle tyve af landets krimi-
nelle til gourmetkokke i løbet af otte
uger? Ja, det kan man tilsyneladende
godt.

Den 10. november var der finalemid-
dag i Claus Meyers kokkeskole i Stats-
fængslet i Vridsløselille. De indsatte hav-
de etableret restaurant i et gammelt
montageværksted i fængslet og tilbød
en 9-retters menu for 950 kroner.

Det tilbud havde 60 gæster valgt at
sige ja til, herunder børne- og undervis-
ningsminister Christine Antorini (S) og
formanden for det gastronomiske sel-
skab. 

Og ifølge forbundssekretær Michael
Kaj Jensen fra Fængselsforbundet var
finalemiddagen alle pengene værd. 

”Vi blev modtaget af tre indsatte,
som hjalp os med vores jakker og anvis-

te bord. Og derefter kørte middagen på
skinner. De indsatte var fuldstændig klar
over, hvad de skulle gøre. Det var meget
professionelt. Og maden var i top.”

Middagen bestod blandt andet af
saltbagte østers, jomfruhummere og
kammuslinger. Til gengæld fik gæsterne
hverken Chablis eller Bordeaux. Alkohol-
forbuddet i fængslet blev nemlig holdt i
hævd. I stedet blev der serveret forskel-
lige hjemmelavede frugtsafter.

De indsatte stod selv for hele menu-
en. Der var altså ikke hjælpekokke invol-
veret. Faktisk gik en af de indsatte så
meget op i det, at han leverede nogle af
grøntsagerne til middagen fra egen have
i fængslet. Måske var det grunden til, at
det nye spisested havde fået navnet
’Restaurant Ukrudt’.

Navnet til trods uddelte både mini-
ster, Claus Meyer og den gastronomiske
formand rosende ord om maden.

Naturtalent
Det er første gang, at en kokkeskole af
denne art har været i drift i Kriminal-
forsorgen, men måske bliver det ikke
sidste gang. Ideen er, at de indsatte får

lyst til at fortsætte i restaurationsbranc-
hen, når de bliver løsladt. Og det er slet
ikke usandsynligt. 

Ifølge Claus Meyer ville 6-8 af de ind-
satte i hvert fald uden videre kunne gen-
nemføre en kokkeuddannelse.

”Claus Meyer mente blandt andet, at
én af de indsatte havde et naturtalent
for at bage, og han ville vil gerne hjælpe
ham med at starte forretning,” siger
Michael Kaj Jensen.

Forbundssekretæren hæftede sig
også ved, at de indsatte tydeligvis var
meget glade for projektet.

”Det var virkeligt noget, de kunne
bruge til noget. De var stolte og følte
ejerskab for opgaven. Jeg tror, at projek-
tet har været med til at give dem en god
portion selvtillid,” siger Michael Kaj
Jensen og uddeler fem kokkehuer til
Restaurant Ukrudt. ■

Af Søren Gregersen

Velbekomme: Saltbagte limfjordsøsters med perler og havesyrer.
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Uge 43 i oktober var tiden

for at en busfuld af medar-

bejdere fra kriminalforsor-

gens område 4, kørte mod

det sydlige Polen på studie-

tur. Nærmere bestemt

Krakow.

Som det måske er mange bekendt, så til-
deler Kriminalforsorgens Etatsudvalgs
Fritidsudvalg hvert år en sum penge til at
støtte studieture til udlandet. Formålet
er erfaringsudveksling og læring om
fængsels- og afsoningsforhold i udlan-
det. I år var det område 4, Fyn, der fik
denne støtte og Fritidsudvalget havde i
deres oplæg blandt andet nævnt Polen,
som muligt rejsemål. Jeg valgte at prøve
kræfter med at arrangere en sådan tur
dertil.

Ideer til rejseprogram blev udtænkt,
mulige rejsemål blev undersøgt og kon-
taktet. Tilbud på diverse pakker og lig-
nende indhentet, for til slut at samle sig
i en indstilling til Fritidsudvalget, som
medio april blev godkendt. Et mere kon-
kret program blev udfærdiget. Nu var
kunsten så tålmodigt, at vente på tilmel-
dingerne kom og i stort nok antal til at
kunne gennemføre turen. Hertil var tre-
dive deltagere nødvendige. Dem kunne
vi mønstre primo juli og det endelige
deltager antal blev 40 medarbejdere, fra
Statsfængslet i Nyborg, Statsfængslet i
Ringe, Odense og Svendborg arrest,
samt KIF Fyn og naturligvis ikke at glem-
me, vores egen dansk-polske tolk.

Syd-Polen, 
men knapt så koldt!

Katedral 90 meter under jorden.
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1.200 km
Den 23. oktober klokken ca. 19.00 for-
lader bussen så Odense, efter opsamling
i Ringe og Nyborg. Med 39 håbefulde
deltagere og en meget nervøs arrangør.
Foran ligger 1.200 km. buskørsel gen-
nem Tyskland og Polen, med destination
Krakow i det sydlige Polen. Rynkeby
Foods havde været så venlige, at spon-
sorere mange liter juice, til den lange
køretur. Ca. 16 timer og en del rygepau-
ser senere, ankommer vi kl. 11.00 stive i
kroppene, men med godt humør og i
god behold, til Hotel Eva i Krakows
udkant. Beliggende helt ned til floden
Wisla og ca. 6 km. fra centrum. Heller
ikke det faktum at vi først kunne overta-
ge værelserne fra kl. 16.00 slog nogen
ud. Efter et par toiletbesøg, tog de fleste
ind til byen og tilbragte eftermiddagen
med de første udforskninger af Krakow
by. Andre fandt mere sportslige aktivite-
ter at tage sig til.

Til aften var et besøg på restaurant
Morskie Oko planlagt, for at ryste grup-
pen lidt sammen og give dem der ikke
kendte hinanden på forhånd, mulighed
for at lære hinanden lidt bedre at kende.
Samt selvfølgelig, at smage på hvad det
polske køkken kunne tilbyde. Efter tre
udmærkede retter mad, blev der også tid
til at smage på de lidt mere våde varer
og især en særlig polsk honning-vanilje
vodka faldt i god smag hos de fleste. I alt
en hyggelig aften og en god start på
ugens program.

Batkowa Træningscenter og
Tarnow fængsel
Tirsdagens program stod fuldt ud i
læringens tegn og turen gik tidligt om
morgenen mod Batkowa træningscen-
ter, beliggende i det sydøstlige Polen.
Kaptajn Tomasz Waclawek mødte os
ved hotellet. Denne havde fra planlæg-
ningens start, været forbindelsesled til

den polske kriminalforsorg og her fik
man følelsen af, at man fra Polens side
ikke ville skuffe os som besøgende. Han
kunne vel af rang bedst sidestilles med
direktoratets vicedirektør, her for det
sydlige Polen. Også vores anden, lokale
polsk-danske tolk, mødte op ved hotel-
let i dag. En smuk bustur gennem det
polske landskab sluttede ved, hvad nær-
mere beskrevet, lignede et kursted for
fordums tids befalingsmænd, men i dag
efter sigende anvendes til uddannelse af
kommende fængselsbetjente. En smuk
udsigt over søen, der lå op til trænings-
centeret, skæmmede da absolut heller
ikke oplevelsen. Lederen af centeret bød
os hjerteligt velkommen og der blev
budt på forfriskninger. Herefter gen-
nemgik kpt. Waclawek så en præsenta-
tion af den polske kriminalforsorgs
opbygning og statistik. Endvidere gen-
nemgik han de forskellige forhold i for-
bindelse med at afsone, samt hvilke krav

Den berømte indgang.
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der stilles til fængselspersonale i Polen.
En af de ting der blev bidt mærke i, var
forholdet mellem antallet af indsatte og
ansatte i det polske fængselsvæsen.
Hvor ratioen i Danmark er tæt på 1:1, er
den i Polen ca. 1:4, dette for en samlet
sum af ca. 86.000 afsonere. De noget
mere trange kår for afsoning i Polen,
blev os også synliggjort ved dagens
senere besøg, på Tarnow fængsel. 

Som afslutning på præsentationen
overrakte vi de medbragte værtsgaver,
som blandt andet indeholdt trævarer,
produceret på vore egne værksteder.
Som fynsk islæt, bøger om H. C. Ander-
sen og Carl Nielsen. Efter en kort frem-
visning af træningscenterets hotellignen-
de overnatnings faciliteter, var der fælles
foto session på øverste terrasse. Den
bød på en smuk udsigt over søen og
dennes smukke øer. Som lille krølle på
dette, bød Batkowas inspektør os alle
velkommen til at komme igen og ganske
billigt bo på stedet, skulle vi ønske at
lægge vores ferie her en anden gang.

Nu gik turen så igen nordvest mod
byen Tarnow og Tarnows lukkede fæng-
sel. Dette skulle for de fleste blive deres
første møde med et polsk fængsel. Og
som snakken efterfølgende viste, noget
af en oplevelse. Vi kom vel indenfor
murene og alle var forberedt på at vi
skulle have vores pas med, for at kunne
identificere os. Men inspektøren valgte
dog at give ordre om, at dette ikke var
nødvendigt for hans danske gæster. Vi
blev herefter opdelt i to grupper, med
hver en af vores to tolke. Rundvisningen
startede, på hvad man i Polen kaldte en
halvåben afdeling. Denne var som sådan
fysisk lige så sikret, som resten af fæng-
selet generelt. Forskellen lå i antallet af
betjente i forhold til indsatte. Der var tre
etager med fællesstuer, med op til 6 ind-
satte pr. stue. Omkring 110 indsatte pr.
etage, til i gennemsnit 3 betjente pr.
etage. Dertil kom så en socialrådgiver for

hver etage. En anden ting der gjorde
denne afdeling til halvåben var, at en del
af disse afsonere havde opnået retten til
at arbejde uden for murene i forskellige
jobs. Det kunne både være private eller
offentlige, og ikke nødvendigvis lønnet
arbejde. Afsonere i Polen tjener ingen
løn som sådan, fængslet bespiser og
beklæder om nødvendigt de indsatte.
Rent pengemæssigt, til andre fornøden-
heder, som f.eks. cigaretter eller anden
luksus, var polske afsonere der ikke
kunne tjene løn på eller udenfor fæng-
slet, afhængige af familie og venners
velgørenhed. Andre forskelle på dansk
og polsk afsoning, var muligheden for at
opnå almindelig udgang og prøveløsla-
delse. Disse ting forefindes ikke i det pol-
ske system.

Rundvisningen fortsatte til Tarnows
særligt sikrede afdeling, et nyopført
kompleks og ifølge inspektøren, Polens

mest moderne. Alt her var kamera over-
våget og elektronisk styret, i forhold til
dør- og vinduesåbning, ja selv cellernes
radiatorer var elektronisk styret. Den
indsatte havde ingen fysisk mulighed for
at nå vindue eller radiator, men skulle
betjene dette fra cellens kaldeanlæg.
Dog havde teknikcentralen overstyring
herpå. Med andre ord gav det centralen
mulighed for en kold december dag, at
slukke for varmen og åbne vinduerne!

Som afslutning på rundvisningen i
Tarnow, var der en kort spørgerunde til
inspektøren. Der blev her spurgt ind til
hvor ofte man i fængslet, der jo husede
ca. 1000 indsatte, måtte anvende fysisk
magt. Inspektøren mente det nu ikke var
så ofte, kun en 3-5 gange om ugen nor-
malt. Nogle dage var det dog 3-4 gange
på en dag. En lille krølle på besøget fore-
gik da vi igen skulle sluses ud, da en vagt
kom med tre indsatte udefra. Disse blev

Birkenau, dødens indgang.
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bedt om at vende sig med ansigtet ind
mod muren, hvilket for os alle understre-
gede, at det var et noget andet system vi
var nede at besøge.

Nowa Huta og saltminerne i
Weiliczka
Onsdag gik første besøg til, hvad i Polen
er et åbent fængsel, Nowa Huta. Sam-
menlignet med danske forhold er der
dog ikke meget åbent over det, da der
ligesom fængselet i Tarnow er tale om
fuld fysisk sikkerhed i form af mure, tårn
og pigtråd. Forskellen lå i at indenfor
murene var forholdene noget mere frie
og de indsatte havde meget oftere også
arbejde ude i samfundet. Endvidere var
der her en afdeling for kvindelige afso-
nere. Disse dog meget afskåret fra de
resterende afsonere. Deres stuer minde-
de mere om danske isolationsceller, selv-
om de også her, afsonede mellem 2 og 4
personer pr. celle. Det var os lidt mor-
somt, at selvom der her var tale om et
mindre sikret fængsel og de indsatte
afsonede mildere domme, så var sikker-

heden omkring os noget større. Vi skulle
alle forevise vores identifikation, aflægge
denne mens vi var på besøg og blev igen
meget grundigt tjekket ved exit. Vores
polske kontakt, kaptajn Tomasz Wakla-
wek, tog afsked med os da vi var færdi-
ge og fortalte, at også han havde fundet

det yderst spændende at lære om dan-
ske fængselsforhold. Specielt de store
forskelligheder der er.

Vi fortsatte nu til et mere kulturelt
indslag på studieturen, nemlig saltminer-
ne i Weiliczka. Lad det være sagt fra
start, er man på noget tidspunkt i Kra-
kow regionen, så skal man unde sig selv
et besøg hertil. Dog ikke hvis man lider
af klaustrofobi. Længst nede i den del af
minen der er åben for turisme, er vi 130
m under jorden. På trods af dette, kom-
mer man igennem udgravninger, hvor
der sidenhen er blevet skulptureret på
vægge og i saltsten, af de minearbejdere
der har gjort deres gerning her. Perlen på
værkerne må næsten være den store
kirke sal, der også har haft besøg af en
senere pave. Selv de enorme lysekroner
her er skabt i slebent salt. Minerne, der i
de nedre niveauer stadig er aktive i form
af saltudvinding, holder også en plads i
Guiness rekordbog – 25 meters frit falds
bungee-jump. Vel at mærke under jor-
dens overflade. Selv turen tilbage til jor-
dens overflade var en oplevelse i sig selv.
Ja af den mere trykkede slags, da jeg
personligt var blandt de slankeste af de 8

Tarnow fængsel.

En 4-mandscelle i Tarnow fængsel.
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mand der blev presset ind på 2 kvadrat-
meter. elevator. Denne var de meget
stolte af at fortælle, skød til tops med 4
meter i sekundet knap 15 km/t, men på
trods virkede det for mig lidt som en
evighed.

Auschwitz
Selve dagen, om torsdagen, var for alle
deltagere til egen rådighed. Men om
aftenen var der planlagt et besøg på re-
staurant, da fredagen afsluttedes af bus-
turen hjem, så var dette den sociale
afslutning på studieturen. Derfor besøg-
te vi Podbaranem i Krakow som kunne
byde på den finere polske cuisine. Der
blev serveret traditionelle polske kåldol-
mer, suppe med pølse og æg, også
meget traditionelt polsk. Til hovedret
And a la Krakow, samt chokoladekage til
slut. Godt mætte søgte mange ind til
Krakows smukke bymidte for at afslutte
en hyggelig aften.

Turens sidste dag i Polen gik til
Auschwitz. På trods af en varm dag for
årstiden og strålende solskin, gør stedets
historie fra start, sit indtryk på os alle.
Ingen tvivl om at stedet er en stor ople-
velse, men det er ikke en oplevelse, hvor
man som saltminerne er overvældet af
storhed eller skønhed. Den forudgående
viden, man har fra sin historielærdom
om Auschwitz, bliver her manifesteret.
Det er en speciel knude, man får i maven
heraf. Stedet bærer så tydelig præg af så

forfærdelig en tragedie, at væk er alle
ellers så normale sjove påfund og vittig-
heder, der ville være i en gruppe som
vores. Det skal igen understreges, at
oplevelsen var enorm, det er bare en så
skelsættende oplevelse, også taget i
betragtning, at Auschwitz jo i bund
grund var et fængsel i begyndelsen.
Men et fængsel fra før ordet menneske-
rettigheder var på dagsordenen. Dele af
vores tur rundt i lejren gik også til
Birkenau som ligger 3 kilometer fra selve
Auschwitz lejren. Hvor Auschwitz i dag
er omdannet til et museum, for at
beskrive historien og minde os om de
forfærdelige gerninger der er sket her, så
er Birkenau det helt kolde og inhumane
vidnesbyrd om hvor grusom naziregimet
var. 170 hektar mark med barakker, der
i dag ikke ville være husdyr værdige. I de
ca. 300 barakker, der var i den tid, boede
ca. 68.000 mennesker. Til tider 4-5
gange flere, hvilket betød at op til 800
mennesker beboede en sådan barak.
Denne var utæt, uren og uden nogen
former for faciliter. Man mener i dag at
1/3 af de dræbte i lejren, døde på grund
af levevilkårene, samt den ernæring eller
mangel på samme de fik. Når man så
tror at det ikke kan blive mere forfærde-
ligt, får man så historien om de i alt 6
gaskamre og krematorier der var, bare
omkring Birkenau. Hvordan ca. 2.000
fanger per gang blev gasset, kremeret
og asken spredt i floden. En proces der

pr. 2.000 fanger tog 18 timer. Hvor bød-
lerne var fanger selv, der på den måde
troede de overlevede. Men efter de
havde foretaget et par henrettelser, kom
de selv med i kamrene, for at slette vid-
nesbyrdet herom. Alt omkring Au-
schwitz/Birkenau koncentrationslejren,
var styret af en uhyggelig gennemtænkt
effektivitet. Med det ene formål, at slå
så mange mennesker ihjel som muligt.
Men samtidigt produktionsmæssigt, at
udnytte alt, hvad kunne udnyttes på det
”produkt” der kom ind af porten til
Birkenau. Hår blev til stof, tandguld blev
revet ud og alle personlige ejendomme
sorteret og genanvendt. Man havde i
lang tid efter besøget, på vej hjem i bus-
sen, en speciel knude i maven. Men også
en forståelse for hvorfor en gruppe på
ca. 50 israelitter, med flag, sang i kor og
med armene samlet i fælles front forlod
Birkenau – at have en sådan lidelseshis-
torie danner et stærkt fællesskab og fæl-
lesskabsfølelse.

En stor og meget stærk oplevelse
rigere, var der nu igen en lang bustur
foran os, hjem til Danmark. Bussen rulle-
de klokken 7 om morgenen ind på par-
keringspladsen ved statsfængselet i
Ringe og de sidste deltagere stod af,
efter en oplevelses- og lærerig tur til
Syd-Polen – uden nogen form for frost-
skader. ■

Af Rasmus Steiniche

Turdeltagerne på Bartkowa uddannelsescenter.
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Endelig gik det i fisk 
- ved et havfiskeristævne arrangeret af 

Årets havfiskeri var i år program-

sat til at foregå lørdag den 

5. november fra Hvide Sande, 

hvor vi havde booket 2 både med

plads til 50 personer. 

Stævnet skulle for første gang foregå på
Vesterhavet, i håb om at dette bugner med
torsk, da de har været en mangelvare ved vore
stævner i meget lang tid. Men ak! En måned før
vi skulle ud, ringer skipper, at den ene båd er
lagt op og den anden er tilbage i Storebælt,
hvor den oprindelig kom fra.

Vi har jo været i Storebælt uden det store
resultat, inden for de sidste par år, men valgte
alligevel at flytte stævnet med. Idrætsforenin-
gen på Nyborg Statsfængsel var hurtige til at
påtage sig opgaven med bespisning, i deres nye
fine lokaler, til fiskerne efter en dag på bæltet.

Lystfiskere er et ukueligt folkefærd. Så med
lidt frameldinger og nye tilmeldinger, mødte 50
forhåbningsfulde fiskere op på Nyborg havn,
hvor de blev ligeligt fordelt på bådene ”BIEN”
og ”FIO”, som stævnede ud på bæltet til 8
timers fiskeri.

I løbet af dagen havde vi kontakt med hinan-
den på de 2 både, og havde løbende meldinger
om at det faktisk ikke var så ringe endda med
hensyn til fisk på dæk. Så vi var noget spændte
da vi skulle gøre fangsterne op og fordele præ-
mier, efter en god gang biksemad med spejlæg.

Der blev i alt indvejet 158,4 kg torsk, fordelt
med 107,2 kg fanget på Bien og 51,2 kg fra Fio.
Største torsk blev fanget af Morten Berggren fra
FIOV, og vejede 4,5 kg. Holdmesterskabet blev
vundet af FIOV (3 mand) som i gennemsnit
fangede 7,9 kg torsk, foran Møgelkær (3 mand)
med en gennemsnitsfangst på 6,8 kg og med
Ringe Statsfængsel (4 mand) på bronzepladsen.
De havde i gennemsnit fanget 5,4 kg

Stor tak til Nyborg for deres hjælp ved stæv-
net og på gensyn næste år! ■

Jan Normann
KRIFO



Profil af en
afdelings-
formand 

Navn:
Gert Jensen

Stilling:
Fængselsbetjent

Afdeling: 
Ellebæk 

Antal medlemmer: 
55

Tillidskarriere: 
2000-2005: TR / Afdelingsformand    
2011 - : TR / Afdelingsformand

Ansat år: 
1987

Tjenestesteder og årstal:
1987-1993: Københavns Fængsler
1993- : Ellebæk

Hvad fik dig til at blive tillidsrepræsentant?
Jeg har før været tillidsrepræsentant, og følte, at jeg med en vis erfaring kunne
bibringe nogle andre input i at udvikle vores arbejdsplads. 

Hvad har været din største udfordring 
som tillidsrepræsentant indtil nu?
At få skabt tillid blandt medlemmerne til, at jeg kan og vil forandringer, i forhold
til at få genskabt en god arbejdsplads.

Hvilke store opgaver står du og din lokalafdeling 
over for nu og i den nærmeste fremtid?
Lige nu er NY LØN selvfølgelig en meget stor og vigtig opgave. Det gælder i høj
grad om, at få skabt forståelse for hvad ny løn betyder, og få motiveret medlem-
merne til at være aktive, for at få del i midlerne.
Derudover er der et stort arbejde i, at få lavet aftaler i institutionen omkring NY
LØN.

Derudover har vi en meget stor opgave i, at få overbevist direktoratet om, at
vi i Ellebæk er medarbejdere, som faktisk er ansat i Kriminalforsorgen, og har
noget at bidrage med. Desværre så har de sidste par år været præget af mange
beslutninger omkring Ellebæk, hvor direktoratet har udvist stor uvidenhed og
manglende vilje til at lytte til medarbejdernes erfaringer.

Hvordan tror du at Kriminalforsorgen 
vil udvikle sig i løbet af de næste 5 – 10 år?
Desværre, så er jeg ikke så optimistisk.  Der er behov for en meget anderledes
handlemåde fra Kriminalforsorgens ledelse m.h.t. at skabe ordentlige rammer for
personalet.

Alene-arbejde er et af de allerstørste problemer, og det ser desværre ikke ud
til, at der er midler eller handlekraft, til at gøre noget ved dette problem. Men
gøres der ikke noget, kan vi meget nemt ende i uoverskuelige problemer, med de
mere og mere besværlige indsatte vi får. ■

Gert Jensen
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Profil af en
afdelings-
formand 

Navn:  
Jan Nielsen

Stilling: 
Fængselsbetjent  

Afdeling: 
Søbysøgård

Antal medlemmer:
54

Tillidskarriere:
2007-2010: TR/Afdelingsformand
2011 - : TR/Afdelingsformand

Ansat år: 
1981

Tjenestesteder og årstal: 
1981-1982: Statsfængslet på

Kragskovhede
1982 - : Statsfængslet

Søbysøgård

Hvad fik dig til at blive tillidsrepræsentant? 
Omstændighederne, men har altid interesseret mig for mine kollegaers/eget
arbejdsmiljø således, at vi i samarbejde får udviklet arbejdspladsen i den rigtige
retning, så det bliver et rart sted at arbejde, samt får forbedret/rettet fokus på det
psykiske miljø således, at de fleste når frem i god behold til deres retmæssige tje-
nestemandspension. 

Hvad har været din største udfordring 
som tillidsrepræsentant indtil nu?
Der har været mange, da Kriminalforsorgen er i konstante besparelses/struktur-
ændringer m.v,. men nu er ringen sluttet med hensyn til stillingsbetegnelse - først
hed det fængselsbetjent-enhedsfunktionær-fængselsfunktionær og nu fængsels-
betjent, men den største er den, som kommer nu og fremover, ny løn - se det er
en udfordring.

Hvilke store opgaver står du og din lokalafdeling 
over for nu og i den nærmeste fremtid?
Ny løn samt holde øje med vores arbejdsmiljø.

Hvordan tror du, at Kriminalforsorgen 
vil udvikle sig i løbet af de næste 5 – 10 år? 
Håber ikke det udvikler sig i retning af flere og hårde grupperinger samt flere med
psykiske problemer, der slet ikke hører hjemme i vores regi, da disse personer
kræver behandling, i stedet for at de låses inde for dem selv. ■

Jan Nielsen
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Profil af en
afdelings-
formand 

Navn:
Jesper Dalbye

Stilling:
Fængselsbetjent

Afdeling: 
Vridsløselille 

Antal medlemmer: 
221

Tillidskarriere: 
2001-2002: Bestyrelsesmedlem.
2002-2010: Afdelingsnæstformand.
2010 - : Afdelingsformand/tillids-

repræsentant
Ansat år: 
1991

Tjenestesteder og årstal:
1991 - : Statsfængslet i

Vridsløselille

Hvad fik dig til at blive tillidsrepræsentant?
Stor interesse for det fagpolitiske arbejde og det at kunne være med til at gøre en
forskel for sine kolleger. 

Hvad har været din største udfordring 
som tillidsrepræsentant indtil nu?
Generelt er det en svær opgave at klare arbejdet som tillidsrepræsentant inden for
de begrænsede tidsrammer, man er blevet bevilliget. Det er også en udfordring
at hver gang man skal forsøge at styrke et område, betyder det oftest, at der skal
skæres et andet sted. Det er i dag ikke muligt at løfte noget generelt uden at man
bliver gjort opmærksom på hvad det betyder for økonomien, og man så må finde
pengene et andet sted. Endnu en stor udfordring er at støtte og vejlede kolleger
gennem et sygeforløb, i bestræbelserne på at få dem tilbage til vores system. Det
er en vanskelig opgave. Senest er hele området omkring indførelsen af Ny Løn
blevet en kæmpe udfordring.

Hvilke store opgaver står du og din lokalafdeling 
over for nu og i den nærmeste fremtid?
Lige nu er det Ny Løn der fylder rigtigt meget. Det bliver en stor opgave at få sy-
stemet kørt ind, uden at vi kommer til at tabe en gruppe kolleger. Vi arbejder på
en gennemsigtig ordning, så der ikke skal være tvivl om hvem, hvad og hvorfor,
folk får tildelt diverse tillæg fremover. En anden stor opgave (som vi allerede så
småt er begyndt at arbejde med) er naturligvis lukningen af Vridsløselille i forbin-
delse med åbningen at det nye fængsel på Falster. Vi skal være med til at sikre at
kollegerne kommer godt herfra, og så vidt det er muligt videre til den arbejds-
plads de måtte ønske at forsætte på.

Hvordan tror du at Kriminalforsorgen 
vil udvikle sig i løbet af de næste 5 – 10 år?
Jeg tror at Kriminalforsorgen bliver nødt til at forholde sig til de kaotiske forhold
der hersker over hele landet. Vi har fået en opgave der hedder adskillelse af diver-
se bander og rockergrupper. Det har man forsøgt at klare med forskellige “lappe-
løsninger”, der har store konsekvenser for personalet. Jeg tror at udviklingen vil
bevæge sig hen imod specialfængsler/afdelinger og antallet at mindre huse vil
blive afløst af større enheder, hvor man vil være bedre i stand til at klare konflik-
ter med den nye type indsatte der er meget ressourcekrævende. Naturligvis vil
trivsel i Kriminalforsorgen også komme til at fylde i de kommende år. Jeg håber
at man, både i toppen på de enkelte tjenestesteder og i direktoratet, efterhånden
har fået dokumentation nok - via de mange undersøgelser - til at erkende, at det
er galt med trivslen og at man må gå andre veje, end dem der tidligere blevet
benyttet, hvis arbejdsmiljøet skal forbedres.

Herudover håber jeg, at man politisk vil tage ansvar for at den tiltagende, men
også tilbagevendende, helt urimelig belægssituation bliver løst. Vi bliver nødt til
at finde nogle mere permanente løsninger, så vi kan leve op til de krav, der bliver
stillet til os som system og – i særdeleshed – så vi undgår den nedslidning af per-
sonalet, som vi oplever nu. ■

Jesper Dalbye
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Ny Løn

Af fængselsbetjent 
Mikael Slabiak, 
Statsfængslet på Søby Søgaard.

Jeg bliver nødt til at spørge Fængsels-

forbundet hvor jeg, som fængselsbetjent, kan

se at ”Ny Løn” er til min eller mine kollegaers

fordel?

Så vidt jeg og alle de kollegaer jeg har

drøftet det her med kan få øje på, er vi med

”Ny Løn” blevet udsat for den værste form

for splitting jeg har oplevet i mine 6? år som

fængselsbetjent i Kriminalforsorgen! Hidtil har

vi modstået splitting fra indsatte og ledere,

men med ”Ny Løn” er målet fuldbragt og vi

er sat til at splitte os selv indefra. Jeg kan alle-

rede høre lederne juble over det manglende

sammenhold.

Hvordan skal vi fordele lønsummen der er

til forhandling på de enkelte tjenestesteder?

Hvem har fortjent ”kassen” og hvem har ikke

fortjent noget som helst? Jeg er glad for at jeg

ikke skal afgøre det, for hvordan KAN det

afgøres i et fag som vores, der indebærer så

mange forskellige personligheder, arbejdsop-

gaver og akutte situationer?

Lad mig komme med to eksempler der

med garanti vil fordre dårligt arbejdsmiljø:

Betjent A vil gerne dyrke noget samvær med

en flok indsatte og tager dem med på en

udflugt (åbent fængsel) eller i hallen (lukket

fængsel). Betjent A har fået tildelt ”Ny Løn”

for at udvise initiativ på fritidsområdet. Det

uheldige sker og alarmen bliver slået af

betjent B, der arbejder på samme afdeling, da

han bliver overfaldet af en indsat der ikke

ønsker at vente på at det bliver hans tur til at

få hjælp og det ender med en magtanven-

delse. Kan man forstå betjent B’s frustration

over at betjent A får lønforhøjelse? I mine og

mine kollegaers øjne er det ikke devaluerende

at prioritere afdelingsopgaver så som orden

og sikkerhed frem for fritid, men det kan det

blive med Ny Løn. 

Andet eksempel: Ny Løn er blevet fordelt

og betjent A (12 års anciennitet) og betjent B

(3 års anciennitet) gør afdelingstjeneste på

samme afdeling. Betjent B har fået tildelt ”Ny

Svar om Ny Løn

Af forbundssekretær 

René Larsen, 

Fængselsforbundet.

Kære Mikael

Fængselsforbundet er sat i verden for at for-

bedre medlemmernes løn-, arbejds- og pen-

sionsforhold. Det står i vores formålsparagraf

i vedtægterne. Vi får nu et lønsystem, der for-

bedrer pensionsforholdene, og som giver

mere i løn til alle fastansatte ved overgangen

til ny løn.  

På din lønseddel til januar kan du se én

fordel ved ny løn til dig og dine kollegaer. Det

er nemlig aftalt ved overgangen til det nye

lønsystem, at alle fastansatte stiger i løn. Helt

præcist 7.208 kr. mere årligt. For ledere dog

kun 4.980 kr., da de skal finansiere en større

lønstigning til unge mellemledere. I april

måned kunne I mærke det i portemonnæen,

da I fik et engangsvederlag på 15.000 kr. I

modsætning til mange andre, som ikke har

fået så meget som en ekstra krone, har vi fået

en pose penge for at gå over på ny løn.

Ny løn stammer tilbage fra 1998, og siden

1999 har skiftende finansministre i forskellige

regeringer ønsket alle statsansatte over på ny

løn. Hvis ikke vi er de sidste, så er vi nogle af

de sidste statsansatte, der overgår til ny løn.

Det skyldes, at kagen, der hedder ny løn, ikke

var en varer i vores bagerbutik. Så den har vi

ikke haft travlt med at bage. Men ved OK 08

blev det aftalt, at vi skulle på ny løn. I den

situation, hvor vi med armen på ryggen, ryg-

gen mod muren og med pistolen for panden,

var vi nødt til at indgå i forhandlinger, der

efter tre år mundede ud i den aftale, som vi

nu er i færd med at implementere i Kriminal-

forsorgen. I den situation, hvor der ikke var

nogen vej udenom, valgte vi at sælge os så

dyrt som muligt. Prisen, vi fik, var mere end

80 mio. kr. Samtidig var det vigtigt for os, at

få et system, der er så retfærdigt som muligt.

Vores ledetråd var fairness. Derfor tog det

mere end 3 år. Vores krav var bl.a., at så lille

en del som muligt var til lokal forhandling.

Arbejdsgiver ønskede 25 pct., og resultatet

blev 6 til 8 pct. Det er tillidsrepræsentanten,

Løn” med den begrundelse at han er ”eks-

tremt kompetent” til sagsbehandling. En ind-

sat afleverer en opgave til betjent B. Betjent B

ved at betjent A før har løst denne type opga-

ve og beder sin kollega om at kigge på sagen.

Kan man forestille sig at betjent A kunne

finde på at sige til hans kollega at det er han

vist ikke dygtig nok til, eller at han blot tæn-

ker sådan om sig selv? 

Dette er blot to udvalgte scenarier der vil

kunne udspille sig jævnligt her hos os, når

”Ny Løn” slår igennem. Jeg kan ikke forstå

hvad der vindes ved at forfordele ligeværdige

kollegaer på den her måde. Vi har gået på

kurser, siddet på skolebænken og deltaget i

undersøgelser der netop skulle forhindre den

her slags tænkning. 

Jeg er bange for at vi med ”Ny Løn” vil få

indført flere negativt ladede ord og udtryk på

arbejdspladsen så som misundelse, mindre-

værd, lav moral og fedterøvstillæg. Tanken er

nok at det modsatte skal fremavles, at enkel-

te medarbejdere skal fremstå som gode

eksempler, men det gør vi jo alle i forvejen på

hver vores måde! Jeg er i al det her ked af at

bringe min afdelingsformands arbejde i mis-

kredit. Han gør et kæmpe arbejde for os!

Til slut et uddrag af en undersøgelse foretaget

af Yougov/Zapera for statsansatte i en stor

fagforening sidste efterår 2010:

Næsten halvdelen (43 procent) mener ”slet

ikke” eller kun ”i mindre grad”, at Ny Løn er

retfærdigt, fordi det ikke er alle arbejdsresul-

tater, der er synlige.

40 procent mener ”slet ikke” eller kun ”i min-

dre grad”, at Ny Løn tildeles retfærdigt ud fra

personlige kvalifikationer og opnåede resulta-

ter. ■
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der forhandler og ikke den enkelte, som

ønsket af arbejdsgiver. 

Det var ikke alene vores opskrift, kagen

blev bagt efter. Som i alle forhandlinger er der

indgået kompromisser. Men vi skulle sikre, at

der blev stykker af kagen til alle, og at styk-

kerne blev forholdsmæssigt lige store. Der

skulle være stykker til unge betjente, til gamle

betjente, til værkmestre og til lederne.

Som det fremgår, har Fængselsforbundet

også haft betænkeligheder med ny løn, men

vi har lagt os i selen for at få et system, der er

åbent, gennemskueligt og så retfærdigt som

muligt. 

Det betyder bl.a., at alle kan indstille, der

sker en forhandling mellem tillidsrepræsen-

tanten og inspektøren, der skal være enighed

om resultatet, og resultatet offentliggøres

efterfølgende. Inspektøren kan altså ikke

bruge ledelsesretten, og der er fuld offentlig-

hed over, hvem der får, hvad de får det for, og

hvor meget de får. Det sikrer saglighed, åben-

hed og retfærdighed.

Kriterier for tildeling

Vi har ikke aftalt en facitliste med kriterier for

tillæg og engangsvederlag. Det har vi ikke,

fordi listen for det første vil være uudtømme-

lig. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Ved at tage udgangspunkt i medarbejderkra-

vene kan man lokalt lægge forskellige kriteri-

er for tildelinger af tillæg og engangsvederlag

til grund. Ingen kriterier prioriteres højere end

andre. Med andre ord: Det betyder, at man

lokalt kan lægge fokus på kriterier, som er for-

skellige fra andre fængsler. For det andet ville

vi risikere ved en facitliste, at der var nogle,

der blev afskåret fra lønforhøjelser, hvis deres

kvalifikationer, funktioner eller de opgaver, de

løser, ikke stod på listen. Og for det tredje vil

en centralt aftalt facitliste være et kompromis,

og det er ikke sikkert, at arbejdsgivers priori-

teringer i alle tilfælde er sammenfaldende

med vores og sammenfaldende med de loka-

le. 

Dine eksempler har nogle forudsætninger,

som ikke nødvendigvis holder i virkeligheden.

Det kan lige så godt være omvendt. Forestil

dig situationen, hvor betjenten, der dyrker

sport med fangerne i hallen, læser dagens

avis, mens fangerne handler hash! Det er vel

ikke ham, der får den højeste løn? Det er kva-

liteten i arbejdet, der er afgørende. Kriterierne

fastlægges lokalt, og der skal være enighed

om resultatet. Der er ingen kriterier, der prio-

riteres højere end andre. Der sker en indstil-

ling, der forhandles, og der laves aftaler.

Betjenttyper

Hvis du for dit indre blik forestiller dig forskel-

lige betjenttyper, tror jeg, du ved, hvad jeg

mener.

Det kan være den fagligt dygtige, profes-

sionelle og naturligt myndige betjent, der

også aktivt har viljen til at udvikle sig og lære

fra sig. Betjenten der evner at balancere

mellem det hårde og det bløde. 

Eller det kan være den flittige betjent, der

energisk og inspirerende arbejder engageret

og med arbejdsglæde. 

For ikke at tale om den handlekraftige

betjent, der besidder modet til at løse både

opgaver og udfordringer.

Foruden den gode kollega, der bidrager til

at løfte i flok. 

Men det kan også være den følsomme

betjent, der er rummelig, empatisk og har

indlevelsesevne. 

Du kan selv fortsætte listen. Vi kender

dem vist alle.

Fælles opgave

Ny løn er en ny opgave for os alle. Og som

den særlige gruppe vi er og med et job, der

forudsætter sammenhold, og hvor vi er

meget afhængige af hinanden, når vi er på

job, er det en større og vanskeligere opgave

end for de fleste andre. Jeg tror på, vi kan løse

opgaven. Vores soldater i Afghanistan kan,

og så kan vi også. Men vi skal løse den i fæl-

lesskab, og vi skal løfte i fælles flok.

Fordi vi kommer på ny løn begynder høn-

sene ikke at lægge guldæg, og det er ikke

fordi, jeg som en anden jubelidiot med arme-

ne højt løftet over hovedet står på mål for ny

løn uanset hvad, men hvis tilgangen til opga-

ven er, at det vil vi ikke, det er noget lort, og

det kan kun gå galt, ja, så tror jeg også resul-

tatet bliver derefter. Men hvis tilgangen er, at

det er en ny og stor opgave, som vi kan klare,

og som vi vil løfte i fælles flok, så tror jeg

også, at resultatet bliver et helt andet. Det

stiller store krav til os alle. Det stiller krav om,

at det lokalt skal være kendt, hvor fokus er,

og hvad man lægger vægt på ved tildeling.

Og uanset så er ny løn fra den 1. januar en

realitet. ■

ORDINÆR 
GENERAL-

FORSAMLING

Lokalafdelingen 
i Nyborg 

Herunder valg af 
TR-SUPPLEANT

FREDAG DEN 9. MARTS 2012
kl. 19.00 

i personalehuset

Fra bestyrelsens side håber vi at
så mange så muligt møder op

og giver deres mening til kende.

Indflydelse koster en indsats!

Vel mødt.

På foreningens vegne

Tillidsrepræsentant/
Lokalafdelingen i Nyborg

Bo Sørensen
23 41 05 26

DEBAT



De fleste medlemmer af Fængselsforbundet nyder godt af billige forsikringer via

Tjenestemændenes Forsikring. For at det kan fortsætte, er det vigtigt, at de rette personer

vælges til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen.

Tjenestemændenes Forsikring har gennem årene nydt godt af det tætte samarbejde med Tryg Forsikring. Det sikrer gode forud-
sætninger for at kunne tilbyde attraktive forsikringer. For en del år siden blev Tryg omdannet fra et gensidigt selskab til at være
et børsnoteret aktieselskab.

Omdannelsen blev lavet for at sikre et stærkere og mere robust kapitalgrundlag - så man fx kan styre igennem kriser som den
nuværende finanskrise.

Da man lavede omdannelsen, blev TryghedsGruppen skabt. TryghedsGruppen ejer 60% af aktierne i Tryg og er dermed garan-
ten for et stærkt og robust kapitalgrundlag.

Jeg stiller op til valg til repræsentantskabet i TryghedsGruppen, fordi TryghedsGruppen har et fornemt og vigtigt formål i vores
samfund, og fordi jeg gerne vil være med til at udvikle og fastholde den platform, der er allerede er skabt til at investere i
TryghedsGruppens kerneområder - nemlig sundhed, sikkerhed og redning.

Hvis jeg bliver valgt, vil mit primære fokus være rettet mod at gennemføre og investere i vores børn og unges sundhed og sik-
kerhed.

Valget er også vigtigt af en anden grund:
De seneste år har der været kræfter, der har arbejdet på at opløse TryghedsGruppen. Det vil ødelægge hele konstruktionen bag
Tryg - og i sidste ende betyde, at Tjenestemændenes Forsikring ikke kan tilbyde attraktive forsikringer. Derfor vil jeg klart anbe-
fale, at I stemmer på en kandidat, der vil arbejde for fortsat at udvikle Tryg og TryghedsGruppen.

Der er tre vigtige punkter i de kommende år:
• Tryghedsgruppen skal fortsat være et robust kapitalgrundlag bag Tryg. 
• TrygFonden skal fortsætte sit vigtige arbejde. 
• TryghedsGruppen skal fortsat investere inden for sine kerneområder - forsikring, sundhed, sikkerhed og redning. 

Jeg har brug for din stemme til at virkeliggøre en endnu højere tryghed for vores børn og unge, uanset hvor de færdes, eller hvis
de bliver ramt af alvorlig sygdom.

Så husk at stemme - og stem til fordel for børn og unge.

Med venlig hilsen
Henrik Horup

Bestyrelsesmedlem i Tjenestemændenes Forsikring

VÆLG 
TRYGHED FOR ALLE

FAKTA OM VALGET

Hvornår er der valg?
Valget i Region Syddanmark afvikles fra 24. januar til 7. februar 2012. Der skal vælges 15 repræsentanter.

Hvem kan stemme?
Personer, der har en forsikring i Tjenestemændenes Forsikring, Tryg eller en opsparing i Nordea Liv & Pension, kan stemme
til valget.

Hvordan foregår valget?
Hvis du er stemmeberettiget, modtager du i januar 2012 et valgbrev fra TryghedsGruppen. I brevet ligger en stemmeseddel
og en valgavis, der fortæller dig mere om valget og de kandidater, der stiller op.

Læs mere om Tryghedsgruppen og valget på www.tryghedsgruppen.dk
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ID-Nr. 46533

Generalforsamlinger 
2012

Hermed indkaldes til generalforsamlinger i Min A-kasse i forbindelse med ordinært dele-
geretmøde 2012.

Generalforsamlingerne afholdes kl. 19.00 den:

• 27.02.2012 i Aalborg - Stenbukken 1, 1. sal

• 28.02.2012 i Aarhus - Hasselager Centervej 13

• 05.03.2012 i Middelfart - Odensevej 175

• 06.03.2012 i Valby – Ramsingsvej 28A

Dagsorden for generalforsamlingerne:

1) Orientering

2) Valg af delegerede og suppleanter

3) Evt.

ANMELDELSE AF KANIDIDATUR:
Ønsker du at opstille som delegeret eller suppleant, skal dette anmeldes til bestyrelsen
via lch@minakasse.dk senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

TILMELDING:
Til Min A-kasse på generalforsamling@minakasse.dk eller telefon 70 12 37 82 senest 10
dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Vel mødt, 




