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LeDeR

Det ser ud til, at Kriminalforsorgen vil 
lukke fangerne inde længere tid ad gangen. 
Det er et af de redskaber, som er i spil for 
at finde besparelser på vagtbemandingen.
Logikken er, at jo længere tid fangerne 
sidder alene bag lås og slå, desto kortere 
tid behøver fængselsbetjentene at være 
på arbejde.

Det giver selvfølgelig mening ud fra en 
økonomisk tankegang, men når planen 
med den nye flerårsaftale er at sætte 
opgaven i centrum, er det unægtelig den 
forkerte vej at gå. man styrker hverken 
den dynamiske sikkerhed eller resociali-
sering ved at overlade fangerne til sig selv. 
Det er dybt bekymrende, at Kriminal-
forsorgen sættes under det samme pres 
som andre offentlige arbejdspladser – for 
eksempel politiet og DsB. Finansministeren 
har tilsyneladende den holdning, at man 
uden videre kan skære i de lokale arbejds-
tidsaftaler uden at forringe kvaliteten af 
den offentlige service.

Hos os ser det blandt andet ud til at dreje 
sig om arbejde på skæve tidspunkter, og 
om hvor længe og ofte man er på arbejde.
men har man det mindste kendskab til 
forholdene i landets fængsler, burde man 
vide, at direkte nedskæringer på personalet 
risikerer at virke som salt i et åbent sår. 
Det uniformerede personale i Kriminal-
forsorgen bliver i forvejen udsat for 
arbejdspres og et belastet arbejdsmiljø. 

Og vi har allerede gennemført besparelser 
i løbet af de seneste år, som svarer til 100 
stillinger. Oven i dette skal vi altså spare 
yderligere. 

Hvis vi bare skal lukke fangerne inde hele 
dagen som i et traditionelt cellefængsel, 
gør vi det, men så lad være med at snakke 
mere om kvalitet og opgaven i centrum. 
Det hænger simpelthen ikke sammen.

Vi skal også indstille os på en ny organisa-
tion. Vi skal for eksempel indrette os i et 
system, der kræver mere fleksibilitet i for-
hold til tjenestested, men det er nemmere 
at føle tilknytning til Arresthuset i Hobro 
end til hele Region midt- og Nordjylland. 
Derfor stiller vi som krav, at fængsels-
personalet ikke bliver løsarbejdere i den 
nye organisation.

Vi er med på, at der er brug for at tænke 
nyt, men prisen må ikke være mindre 
jobtilfredshed og ringere arbejdsmiljø. 

Det er vigtigt, at Kriminalforsorgen tager 
hånd om de usikkerhedsmomenter, som 
reorganiseringen medfører. 

Vi er hverken løsarbejdere eller robotter, 
der alene ønsker at spærre folk inde. Vi 
er medarbejdere, som ønsker at gøre en 
forskel, det kræver respekt for vores 
faglighed.

Af Kim Østerbye, formand 
for Fængselsforbundet 

Skal vi bare Spærre 
fangerne inde 
hele dagen?
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ARBejDstiD

Nye arbejdstidsregler vil resultere i flere 
timer bag lukkede døre for de indsatte.

”så lukker vi dørene til cellerne.” sådan lyder det hver aften 
rundt om på fængselsgangene. Og det ser ud til, at den besked 
fremover vil lyde tidligere om aftenen.

i dag er det typisk sådan, at dørene lukkes klokken 22 i landets 
fængsler. på dette tidspunkt bliver de indsatte spærret inde i 
traditionel forstand. Fangen sidder alene på sin celle, frem til 
dørene bliver låst op igen næste morgen. 

men fremover lukkes dørene tidligere. Det er et af de elementer, 
som skal sikre besparelser på 63 millioner kroner på vagtbemand- 
ingen frem til 2016, som det blev aftalt i flerårsaftalen sidste år.

tilsvarende kan indsatte i to fængsler forvente at forblive længere 
tid i cellerne om morgenen. 

Anette storgaard, lektor og forsker i resocialisering på Aarhus 
universitet, er betænkelig ved at afkorte dagen uden for cellerne. 
Hun peger på, at vi i Danmark mener, det er en god idé, at man 
ikke sidder for meget for sig selv, når man er i fængsel. 

”Der er jo gode grunde til at værne om de sociale fællesskaber. 
Hvis vi prøver at skabe en så normal hverdag i fængslerne som 
muligt, er det jo lidt tidligt at trække sig tilbage,” siger hun.

Hun mener ikke, at der er faglige begrundelser for at afkorte 
tiden med de andre indsatte: ”Det er meget svært at se, hvor-
dan det gør noget godt for andet end budgettet,” siger Anette 
storgaard.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er enig i kritikken: 
”Når målet er at styrke resocialiseringen i Kriminalforsorgen, er 
det den helt forkerte vej at gå. Der kommer ikke noget godt ud at 
sidde og trille tommelfingre i en celle.”

BemANDiNgeN 
beskæRes
Kriminalforsorgen arbejder med et forslag, som vil skære 30 stillinger på vagtbemandingen i år. 
Det vil forringe resocialisering og arbejdsmiljø, lyder kritikken fra Fængselsforbundet.

Af Søren Gregersen

målet med den nye flerårsaftale er at sætte opgaven i centrum. 
Alligevel bliver der nu mindre tid til at løse opgaverne. Det vil 
være konsekvensen af en række spareforslag, som Kriminal-
forsorgen er ved at iværksætte. 

Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som har rejst 
rundt i landet for at finde besparelser på vagtplanen.

Det ser dermed ud til, at Kriminalforsorgen sættes under samme 
pres, som andre offentlige arbejdspladser, hvor medarbejderne 
bliver stillet over for forringelser i lokale arbejdstidsaftaler. Det 
gælder blandt andet politiet og DsB.

Det ligger ikke fast, hvilke besparelser som bliver iværksat i 
Kriminalforsorgen. men alle aftaler er i spil som følge af spare-
kravene i flerårsaftalen for 2013-2016.

Besparelserne vil formentlig dreje sig om hvor længe og ofte, 
man skal være på arbejde, optjeningsregler for arbejde på skæve 
tidspunkter, overlap mellem vagthold, aftenbemanding og det 
tidsrum, de indsatte er låst inde.

Det ser ud til, at tiltagene skal spare 30 årsværk i år. Det bliver 
det første led i målet om at indfri målsætningen i flerårsaftalen, 
hvor man besluttede at spare 63 millioner kroner på vagtbeman-
dingen. 

Besparelserne møder hård kritik i Fængselsforbundet. Afdelings-
formand i statsfængslet møgelkær, Brian Hedensted, peger på, 
at forslagene er i direkte modstrid med flerårsaftalens målsæt-
ninger om bedre resocialisering.

”jeg ser med undrende øjne på sparetiltagene. Det giver en øko-
nomisk besparelse på personaleressourcerne her og nu, men vil 
resultere i dårligere opgaveløsning. man opnår næppe et lavere 
recidiv ved at låse de indsatte længere tid inde,” siger han og 
fortsætter: ”Besparelser på de medarbejdere, der har den daglige 
kontakt med de indsatte, vil udelukkende have en negativ effekt 
på det resocialiserende arbejde.”

Nina Odgaard, der er afdelingsformand for Fængselsforbundet i 
statsfængslet i jyderup, er enig i denne kritik: ”Vi undrer os også 
over, at Kriminalforsorgen i maj offentliggør en strategi, som skal 
sikre bedre opgaveløsning, hvorefter at man i juli kommer med 
et forslag, som vil forringe vores arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. 
Det er jo netop vores arbejdsglæde, der giver os blod på tanden 
til at hjælpe de indsatte videre til et liv uden kriminalitet.”

Nina Odgaard er også kritisk over for forslagene om at forringe 
optjeningsreglerne for skæve arbejdstidspunkter: ”Det er proble-
matisk. Hvis aftalen om t-tid opsiges, håber vi, at der laves en 
anden aftale, som tilgodeser, at kollegaerne ikke er sammen med 
deres familie juleaften, nytårsaften eller påskedag.”

FANgeRNe spæRRes 
meRe iNDe



[Foto: gerne et foto (Nicolai) af en eller flere betjente i arbejde]

Hvis aftalen om t-tid 
opsiges, håber vi, at 
der laves en anden 

aftale, som tilgodeser, 
at kollegaerne ikke 

er sammen med deres 
familie juleaften, nytårs-

aften eller påskedag.
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Ny ORgANisAtiON

i dag er alle fængselsbetjente tilknyttet ét ansættelsessted. Det 
vil sige et fængsel eller arresthus. sådan bliver det ikke fremover. 

Når Kriminalforsorgens nye organisation træder i kraft næste 
sommer, vil den enkelte betjent være ansat i en region i stedet. 

Kriminalforsorgen splittes nemlig op i fire regioner med fængsler, 
arresthuse, KiF-afdelinger og pensioner underlagt samme chef. 
Det fremgår af en hvidbog om reorganiseringen, som blev offent-
liggjort midt i august.

Den nye organisation medfører, at man som betjent skal arbejde 
i flere institutioner. Det giver mulighed for faglig udvikling, men 
rummer også risikoen for, at man mister tilknytningen til sin 
arbejdsplads.

Det er et problem, som Fængselsforbundets afdelingsformand i 
Københavns Fængsler, David jensen, peger på.

ReORgANiseRiNgeN 
VæKKeR 
BeKymRiNg
Er det muligt at føle ejerskab til en 
region? Det er et af de spørgsmål, som 
rejser sig, efter Kriminalforsorgen har 
fremlagt planerne for en ny organisation.
Af Søren Gregersen

”Der er en stor risiko for, at ejerskabet for den institution, som 
man i dag er ansat på, mindskes kraftigt, hvis man skal rokere 
mellem flere tjenestesteder i regionen. man bliver nødt til at 
have respekt for, at der kan være mange årsager til, at med-
arbejderen har valgt netop dét tjenestested,” siger han.

Forbundets afdelingsformand i statsfængslet Østjylland, Carsten 
Aagaard, er enig: ”Hvis der kommer en rokeringsordning, bør den 
være så smidig og lille som muligt, da personalet umuligt kan 
føle ejerskab for en arbejdsplads, som de kun er på periodevis.”

Reorganiseringen vækker også bekymring for opgavevaretagel- 
sen: ”Vi mister den tætte, daglige kontakt med de indsatte, hvis 
vi skal rokere for ofte. Denne kontakt er afgørende for den 
dynamiske sikkerhed og vores resocialiseringsindsats,” siger 
David jensen.

ReGioneRnes	ledelse
Robert Demény, der er afdelingsformand for arresthusene i 
midt- og Nordjylland, er overordnet positiv over for planerne om 
en ny organisation, hvor alle institutionstyper og funktioner er 
repræsenteret i hvert område.

Robert Demény er dog urolig for, hvilken ledelse der skal styre 
hver region. Han henviser til, at der er opstillet to modeller for 
regionsledelsen. en smal og en bred: ”Vi foretrækker klart den 
brede model, som giver ledelsen den fornødne tyngde. Hvis man 
vælger den smalle, er der overhængende risiko for, at ledelsen 
bliver svag, og at fængslerne vil fortsætte den nuværende praksis, 
hvor de kører deres eget løb.”

Han mener samtidig, at regionsledelsen skal placeres på neutral 
grund; ikke i regionens største fængsel.

i forhold til arresthusene, håber afdelingsformanden, at man 
vælger en model, hvor arresthusene holdes samlet under en 
selvstændig driftsledelse. Han mener ikke, at de skal fordeles 
som underafdelinger i fængslerne: ”Det vil skabe forskellige 
standarder for regimer,” siger han.

VæGt	på	ledeReVneR
Fængselsforbundets lederforening har også holdninger til den 
fremtidige regionsledelse. Afdelingsformand Flemming solberg 
er enig med Robert Demény i, at regionsledelsen bør placeres 
uafhængigt af nuværende institutioner. 

Han mener desuden, at der bør lægges vægt på personaleledelses- 
mæssige kompetencer frem for faglige, når man ansætter de nye 
regionschefer. ellers risikerer man, at der bliver mere fokus på 
overholdelse af procedure end på reorganiseringens overordnede 
mål.

Og han understreger, at der fortsat skal være en markant leder-
tilstedeværelse i hver institution: ”Det er ufravigeligt, at der i alle 
typer institutioner fortsat er en daglig, stærk og entydig leder,” 
siger han.

Overordnet set hilser Flemming solberg reorganiseringen vel-
kommen. Han havde dog gerne set, at Kriminalforsorgen var 
kommet med et udspil, hvor der var blevet lagt mere vægt på 
personalets trivsel og udvikling: 

”De usikkerhedsmomenter en reorganisering medfører, vil helt 
sikkert mindske jobtilfredsheden hos mange medarbejdere. Og 
jobtilfredsheden er jo en forudsætning for, at projektet lykkes,” 
siger Flemming solberg.

MisteR	kRiMinAlFoRsoRGen	tRAnspoRtopGAVen?

Som led i reorganiseringen skal der findes 25 millioner 
kroner årligt. Pengene skal findes ved at effektivisere i 
direktoratet og Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, 
spare på ledelse og administration og ved opgaveomlægninger. 

I hvidbogen for reorganiseringen foreslås det blandt andet, 
at sende transporten af indsatte i udbud. Det er en opgave, 
som Københavns Fængsler løser for politi og domstole i 
København.

I Københavns Fængsler er man dog ikke begejstret for 
forslaget om udbud og risikoen for at miste opgaven: ”Det 
er en opgave, som passer godt til Kriminalforsorgen. For 
eksempel er det ofte sådan, at fængselsbetjentene både 
transporterer de indsatte til retten, og fremstiller dem. 
Derfor er det ikke bare en transportopgave, vi varetager,” 
siger David Jensen.

Han mener snarere, at man bør etablere en central trans-
portafdeling for hele landet i Kriminalforsorgens regi.

”Det er tidligere blevet analyseret, at transportopgaven af 
de indsatte med fordel kunne centraliseres hos os, i stedet 
for at opgaven både løses af Politiet og Kriminalforsorgen,” 
siger David Jensen.
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KøbenHavn, 
nordsjælland
og bornHolm: 
13 institutioner

sjælland: 
17 institutioner

Fyn, syd- og sønderjylland: 
20 institutioner

midt- og nordjylland: 
21 institutioner

FoRslAG	oM	ReoRGAniseRinG

Planen er at oprette fire regioner, der får ansvaret for 
arresthuse, fængsler, KIF-afdelinger og pensioner i hvert 
område: Midt- og Nordjylland, Fyn, Syd- og Sønder-
jylland, Sjælland samt København, Nordsjælland og 
Bornholm.

Den nye organisation skal sikre bedre klientforløb. Dette 
indebærer blandt andet, at klienten ikke skal spørges 

om de samme ting flere gange. Samtidig skal den nye 
organisation sikre bæredygtige enheder, styrket ledelse 
og spare 25 millioner kroner årligt på Kriminalforsorgens 
budget.

I efteråret 2013 fremsættes et lovforslag om den nye 
organisation, chefstillingerne besættes i foråret 2014 og 
1. juli 2014 træder organisationen i kraft.
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boG	oM	boRGen

Når man fylder hundrede år, skal man 
have sin egen bog. Det er i hvert fald, 
hvad statsfængslet i Nyborg har fået. 
Her kan du læse om de mange indsatte 
og ansatte, der har formet det fynske 
fængsel, siden det åbnede i juli 1913.

			6,25	% sådan lyder rentesatsen for et forbrugslån hos tjenestemændenes 
Låneforening. satsen er uændret siden marts 2012. Der er ikke 
gebyrer eller omkostninger ved stiftelse og afvikling. 

ny	senioRpolitik	Med	MUs

Hvordan fastholder Kriminalforsorgen den værdi- 
fulde viden, som seniorerne har? Det er et af de 
spørgsmål, som skal på dagsordenen, når fængsler 
og arresthuse udformer nye seniorpolitikker. Kriminal- 
forsorgens Centrale Samarbejdsudvalg drøftede i juni 
de overordnede linjer, og især MUS-samtalen bliver 
central. Den bliver nemlig obligatorisk.

FAnGe	spRAnG	Ud	AF	VindUet	UndeR	tAndlæGebesøG	

måske var det tandlægeskræk, måske var det en udspekuleret plan – 
i hvert fald valgte en 22-årig mand fra montenegro i begyndelsen af 
august at flygte midt under et tandlægebesøg i Frederikssund. 
Fængselsbetjenten, der ledsagede ham, havde dog lugtet lunten 
og indhentede ham efter 400 meters sprint. 

HåndVAske	til	
ARResten

Arresthuset i Haderslev er 
i øjeblikket gemt væk bag 
stilladser. Bygningen, der 
er fra 1885, er ved at blive 
renoveret for ti millioner 
kroner. pengene bliver 
blandt andet brugt til et 
nyt tag, nye vinduer og 
håndvaske i alle celler.
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Også i år deltog 
Kriminalforsorgen på 

DHL-stafetten. 
Deltagerne nød vejret 

og de forrygende
DHL-madpakker 

KORt Nyt

ptsd:	AFViste	sAGeR	kAn	GenoptAGes

Har du fået afvist en psykisk arbejdsskade, så har du måske mulighed for at 
få sagen genvurderet efter, at der er kommet ny viden om ptsD. Der er ingen 
garanti for, at din sag vil blive anerkendt, men det er en mulighed nu.

Det er sagerne om såkaldt sen-ptsD hos Forsvarets veteraner, der har fået 
arbejdsskadestyrelsen til at åbne for, at alle faggrupper kan få psykiske skader 
anerkendt i større omfang end tidligere. 

Du kan anmode om at få genoptaget din arbejdsskadesag ved at skrive en mail 
til Arbejdsskadestyrelsen på ask@ask.dk. i mailen kan du for eksempel skrive: 
”under henvisning til den ændrede praksis for anerkendelse af 
psykiske skader, skal jeg anmode om, at Arbejdsskadestyrelsen genoptager 
behandlingen af min sag j.nr. XXXXX.”

Forbundet vil gerne have besked, hvis du får anerkendt en tidligere afvist ar-
bejdsskade efter den nye praksis. Du er også velkommen til at kontakte os 
på 72 55 99 76.

HolGeR	eR	eniG,	Men	…

Forbundet har fået svar fra skatteminister 
Holger K. Nielsen, efter Fængselsforbundet 
præsenterede ham for en underskriftsind-
samling mod forringelser i psykologhjælpen. 
Over 500 medlemmer protesterede over, 
at man ikke længere – skattefrit – kan få 
arbejdsgiverbetalt psykologhjælp, hvis syg-
dommen skyldes private årsager. 

”Når man som jer har et meget psykisk 
belastende arbejde, vil det være nærliggende 
at tro, at den primære årsag til psykiske pro-
blemer ofte vil være arbejdet,” skriver Holger 
K. Nielsen i sit brev. 

Det lyder som om, at ministeren er enig i, at 
det kan være vanskeligt at skelne mellem, 
om en sygdom skyldes jobbet eller privatli-
vet. ministeren har dog hverken tænkt sig at 
ændre skatteloven eller lave en undtagelse 
for ansatte i farlige erhverv.

HUsk	At	Hente	din	GAVe

så er det tid til at hente din jubilæumsgave i anledning af forbundets 100 års fød-
selsdag på dit tjenestested eller – hvis du er på Arresthusenes Rejsehold eller medlem 
af pensionistafdelingen – på det tjenestested du har valgt at hente gaven på.

send	ikke	dit	bARn	tidliGt	i	skole:	

HAn	bliVeR	
stoRFoRbRydeR!

Ny forskning viser, at det er godt for børn 
at begynde i skole som 7 ½ årige i stedet 
for i en alder af 6 ½ år. 

Forskere fra Aarhus Universitet har i 
samarbejde med Rockwool Fondens 
Forskningsenhed fulgt alle danske børn 
født mellem 1981 og 1993.

Undersøgelsen viser, at drenge der begyndte 
tidligt i skole, gennemsnitligt havde flere 
forbrydelser på CV’et ved 15 års alderen, 
end drenge som begyndte senere.
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CHIKANE

truende adfærd, skældsord og håndgemæng er en del af hverdagen 
for ansatte i mange fængsler og arresthuse. men når de smækker 
porten bag sig og tager uniformen af for at være sammen med 
deres familie, burde den slags ikke ske. Det gør det bare alligevel.

Det gjorde det for eksempel en februardag i år, da fængselsbetjent 
Nick Olufsen var ude at handle i sit lokale supermarked i Århus 
med sin niece. 

”jeg står og lægger varer i kurven, da jeg bliver antastet af en tidligere 
indsat, som truer mig kraftigt,” siger Nick Olufsen og fortæller, 
hvordan han først prøver at skubbe fyren væk og forklare ham, at 
han handler med sin niece. At dette hverken er tiden eller stedet.

”men det fatter han ikke. Han er både fuld og skæv og dum. Kæresten 
råber, at han skal stoppe, men han følger efter os og står og venter 
uden for butikken. sådan med knytnæverne i position klar til at 
slås.”

Fik	slAG	Mens	niecen	så	til
Nick Olufsen har ikke lyst til, at niecen skal overvære en konfron-
tation, så han parerer de slag, den tidligere indsatte sætter ind.

”men det ender med, at jeg får fire-fem knytnæveslag i hovedet. 
jeg råber til en kvinde, som står og ser til, at hun skal ringe efter 
politiet. Det får ham til at køle ned, og han fordufter.”

Dagen efter bliver voldsmanden fanget af politiet, og det ender 
med en retssag, som stadig er under behandling.

”Det mærkelige er, at jeg ikke husker ham som en type, der kunne 
finde på sådan noget. jeg har aldrig haft problemer med ham. så 
det var lidt af et chok. jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor 
det lige var mig, han gik efter. Det brugte jeg lang tid på at tænke 
over bagefter.”

i retten går det op for Nick Olufsen, at det ikke var ham som 
person, den tidligere indsatte gik efter, men Kriminalforsorgen 
som sådan.

”Han udtaler selv i retten, at det intet havde med mig som person 
at gøre – men at han genkendte mig som en fra fængselssystemet,” 
siger han.

Det er ikke kun politibetjente, som bliver forulempet, når de smider uniformen. Også fængsels-
betjente oplever chikaner uden for tjeneste. Ubehageligt og uacceptabelt, mener både sikker-
hedschef og retsordfører, som kræver lovændring.
Af Andreas Graae

cHikAneR	oG	
oVeRFAld RAmmeR 
KOLLegAeR i 
FRitiDeN

kostede	job	oG	FAMilie
Da episoden finder sted, har Nick Olufsen ikke været på arbejde i 
Arresthuset i Århus i halvandet år. en voldsom hændelse i arresten, 
hvor en indsat forsøgte at begå selvmord, havde i forvejen sendt 
ham til indlæggelse med post-traumatisk stress.

men episoden i supermarkedet forværrer den tilstand, han 
befinder sig i: ”jeg blev mere isoleret. Handlede ikke i den butik 
mere. Var i det hele taget ikke tryg ved at gå uden for en dør. Det 
rammer hårdere, når man er privat med sin familie. Der skal man 
have lov at være i fred,” siger han. 

episoden har – sammenlagt med andre episoder i arresten – haft 
store konsekvenser for Nick Olufsen. mens han var indlagt med 
ptsD, gik konen fra ham, og tog børnene med. Og nu er han blevet 
afskediget på grund af sygdom. 

”Det er træls. jeg var glad for mit arbejde, og syntes, at jeg var god 
til det. men det kostede mig min familie og mit job,” siger han.

Reddet	AF	bAby	på	FisketoRVet
et andet eksempel på chikane fandt sted på Fisketorvet i Køben-
havn i 2011. en fængselsbetjent, der ønsker at være anonym, var 
på juleindkøb med sin dengang etårige søn i barnevogn, da han 
blev oppasset af en tidligere indsat og to af hans venner.

”Han kommer hen og spørger ’hvordan går det’? jeg genkender 
ham ikke med det samme – men så husker jeg ham fra en natte- 
vagt på Vestre Fængsel. Han ville ikke visiteres, så jeg måtte 
tilkalde to kollegaer. Det var derfra, han genkendte mig,” siger han.

Fængselsbetjenten forsøger at ignorere de tre mænd og går videre, 
men de følger efter ham: ”De siger de værste ting til mig. At de 
vil tæske mig, afklæde mig, og det der er værre. De siger, at jeg er 
heldig, jeg har min søn med, for elles var jeg ikke sluppet så let.”

efter episoden var fængselsbetjenten temmelig rystet, og havde 
det dårligt med at gå ud. Han kontaktede tillidsmanden og kom til 
psykolog.

”jeg fik talt meget om det med psykologen, kollegaer og min kone. 
psykologen lagde vægt på, at det ikke var mig, men systemet, 
de var ude efter. men alligevel. Når man går med sin søn, så er 



man utroligt sårbar. jeg tænkte meget over, om det her er det 
rigtige job.”

Fængselsbetjenten har ikke sat sine ben på Fisketorvet siden.

FRyGten	kAn	lAMMe	kolleGAeR
episoderne bekymrer Fængselsforbundets afdelingsformand 
for Arresthusene midt- og Nordjylland, Robert Demeny. 
Han mener til dels, at problemet skyldes hårdere indsatte i 
fængslerne, som er væsentligt mere pågående og truende end 
tidligere.

”Det værst tænkelige er, hvis frygten for chikane eller over-
fald uden for arbejdstiden breder sig. Det sker jo gudskelov 
meget sjældent, men der kan være nogle, som går og bliver 
bange af at høre sådan nogle historier. Det kan lamme folk 
og i værste fald gå ud over deres embedsførelse,” siger han.

cHikAneR	bøR	stRAFFes	HåRdeRe
episoderne foruroliger også Fængselsforbundets formand, 
Kim Østerbye. Han sammenligner dem med de historier om 
chikaner af politibetjente i civilt, som har været fremme i 
medierne over sommeren.

”politiforbundet har rejst krav om at skærpe lovgivningen, 
når betjente bliver chikaneret i deres fritid. Det forslag skal 
selvfølgelig gælde alle offentlige ansatte, som arbejder med 
denne risiko,” siger Kim Østerbye.

michael gjørup, der er sikkerhedschef i Direktoratet for 
Kriminalforsorgen, kender til lignende sager, hvor fængsels-
betjente har haft sammenstød med tidligere indsatte uden 
for arbejdstiden. 

”episoden i Århus er en af de mere voldsomme, og det er sær-
deles ubehageligt. Fængselsbetjente udfører jo et job som alle 
andre – og når de har fri, har de fri. Det kan have store psyki-
ske konsekvenser, når myndighedspersoner bliver antastet i 
civil og sammen med deres familie. Det er helt uacceptabelt,” 
siger han.

michael gjørup er derfor enig med Kim Østerbye i, at en 
eventuel lovændring også bør gælde fængselsansatte: ”Begge 
grupper udfører en myndighedsopgave, der har med krimi-
nelle at gøre – så derfor er det naturligt, at de skal høre ind 
under samme lovændring.”

skAARUp:	loV	bøR	oGså	oMFAtte	FænGselsbetjente
i oppositionspartierne Venstre og Dansk Folkeparti er der stor 
opbakning til at skærpe loven på området. Og den lovæn-
dring bør også gælde for chikane af civile fængselsbetjente, 
mener retsordfører for Dansk Folkeparti, peter skaarup.

”Det synes jeg, er helt oplagt. Fængselsbetjente har på sam-
me måde som politibetjente myndighedsudøvelse i forhold til 
farlige personer, som kan tænkes at intimidere de pågælden-
de. Derfor bør loven gælde begge myndighedspersoner.”

Retsordføreren er opmærksom på, at betjentene er meget føl-
somme i privatlivet, hvor de er sammen med børn og familie: 
”Der har jo været nogle grimme sager med fængselsbetjente, 
som bliver antastet i civilt. Det er under ingen omstændigheder 
noget, vi skal acceptere. man er nødt til at være uantastet i 
privatlivet. 

Derfor skal der være kontant afregning, så vi kan komme det 
her til livs en gang for alle.”

De siger de værste ting til 
mig. At de vil tæske mig, 

afklæde mig, og det der er værre. 
De siger, at jeg er heldig, jeg 
har min søn med, for ellers var 
jeg ikke sluppet så let.

”
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VæRKmestRe

på trods af at der er indgået en aftale om, at der altid skal være 
fængselsuddannet personalet til stede i Kriminalforsorgens 
værksteder, anvender fængslerne i nogle tilfælde ikke-fængsels-
uddannet personale. sådan lyder meldingen fra blandt andet 
Herstedvester og Nyborg.

Aftalen – som blev indgået i 2005 mellem Kriminalforsorgen og 
Fængselsforbundet – skulle ellers være med til at sikre, at der ikke 
opstår farlige situationer, som personalet ikke er klædt på til at løse.

Værkmester thomas Oppenlænder fra Anstalten ved Hersted-
vester siger: ”Det er vigtigt, at der er et sikkerhedsberedskab 
på værkstederne i fængslerne. Der er nogle grundlæggende 
sikkerhedsmæssige forudsætninger, der skal være tilstede. som 
personale skal man være i stand til at løse konflikter – såvel 
verbale som fysiske.”

Derfor bekymrer det ham, at anstalten i flere tilfælde har besat 
værkmesterstillinger med personale uden Kriminalforsorgens 
sikkerhedsuddannelse; den såkaldte etatsuddannelse.

”Værkmestergruppen bliver skåret ned og afløst af ikke-fæng-
selsuddannet personale. Vi bliver undermineret som faggruppe. 
Vi har for eksempel en værkmesterstilling, som netop er blevet 
besat af en ikke-værkmester. Han skal gå rundt alene med et 
rengøringshold med tre til fire indsatte,” siger thomas Oppen-
lænder.

tilsvarende har anstalten ansat en person i et akutjob, som har 
afløst en værkmester i løbet af ferien. 

Der er problematisk, siger Fængselsforbundets afdelingsformand, 
john Rasmussen: ”Vedkommende bliver brugt som afløser for 
værkmestre – på værksteder der burde være lukkede i ferien – 
og har ingen sikkerhedsmæssig forudsætning for at fungere i et 
fængsel. 

sAMMe	pRobleMstillinG
Også i statsfængslet i Nyborg oplever personalet, at værkmestre 
bliver erstattet af personale uden fængselsuddannelse.

Forbundssekretær for de lukkede fængsler, Bo yde sørensen, siger: 
”Vi har for nylig oplevet, at en værkmesterstilling blev besat med 
en elektriker uden etatsuddannelse. Officielt skulle han ikke 
gå med de indsatte, men det kom han alligevel til. Vi havde en 
længere dialog med ledelsen, før det blev stoppet.”

Vi BLiVeR 
uNDeRmiNeRet 
sOm FAggRuppe
Værkmestrene oplever, at de bliver erstattet 
af ikke-fængselsuddannet personale.
Af Søren Gregersen

Han mener, at der kan være økonomiske årsager til at udskifte 
værkmestre med håndværkere uden fængselsuddannelse: ”Det 
gør man, fordi tjenestemænd er dyrere at ansætte,” siger Bo yde 
sørensen. 

john Rasmussen oplever også, at økonomien spiller ind: ”De 
seneste år har værkmestergruppen oplevet en del nedskæringer 
på personalesiden. Dette har ikke medført nedskæring i opgave-
mængden. snarere tværtimod,” siger han. 

købenHAVn	oG	MidtjyllAnd
tilsvarende har der været sager i Københavns Fængsler og i 
statsfængslet midtjylland, hvor man har ansat civile håndværkere 
og ladet dem overtage arbejdspladser med indsatte.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, mener, at det er en 
overtrædelse af de aftaler, der ligger for området: ”Den nuværen-
de flerårsaftale understreger jo netop, at det er fængselsbetjente 
og værkmestre, der skal skærpe indsatsen for bedre afkrimina-
lisering. Hvis den fælles forståelse, vi har haft med Kriminalfor-
sorgen om dette, ikke deles af ledelsen, så må vi forvente, at de 
indkalder os til en drøftelse,” siger han.

Han mener i øvrigt ikke, at Kriminalforsorgen sparer penge ved 
at ansatte civile håndværkere: ”jeg tror, at det hænger bedre 
økonomisk sammen, hvis man ansætter uddannede værkme-
stre, som kan indgå langt mere fleksibelt i arbejdsopgaverne i 
fængslerne. De kan for eksempel også afløse fængselsbetjente i 
andre afdelinger i fængslerne,” siger han.

AFtAlen	GældeR	stAdiG
Afdelingsleder i Direktoratet for Kriminalforsorgen, peter Larsen, 
bekræfter, at der i 2005 blev indgået en aftale mellem Fængsels-
forbundet og Kriminalforsorgen om at begrænse ansættelsen af 
overenskomstansatte værkmestre. 

”Den primære grund hertil var, at værkmestrene indgår i det 
daglige sikkerhedsberedskab. Værkmestre med en fængselsfaglig 
uddannelse kunne dermed anvendes til såvel postbesættelse 
som transportopgaver, når det var påkrævet,” siger han.

peter Larsen oplyser, at det blev fastholdt i forbindelse med 
revidering af værkmesteruddannelsen, at værkmestre skulle 
gennemgå væsentlige dele af den fængselsfaglige-uddannelse, 
der indgår i fængselsbetjentuddannelsen.   

Han mener ikke, at værkmestrene bør være bekymret for deres 
position: ”Der har mig bekendt ikke været nye forhandlinger om 
at ændre aftalen fra 2005. i den nye flerårsaftale er der endda 
en særlig forventning – og afsat midler – om, at værkmestrene i 
højere grad end hidtil medvirker til at give de indsatte erhvervs-
faglige kompetencer, der kan bringe den enkelte indsatte sikkert 
videre mod en selvforsørget tilværelse uden kriminalitet.”

”



uDViste

Det er spild af ressourcer at give en udvisningsdømt rumæner, 
der i øvrigt ikke forstår dansk, de samme tilbud som en 
dansk indsat. Det mener Fængselsforbundet og foreslår 
derfor, at man samler de mange udvisningsdømte udlændinge 
på særlige afdelinger primært med beskæftigelse.

Antallet af udenlandske fanger i de danske fængsler og arrest-
huse har nemlig aldrig været større, viser tal fra Kriminalforsor-
gen. Og det er et problem, som man er nødt til at forholde sig til, 
mener Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye.

”Lige nu får en udvisningsdømt østeuropæer stillet de samme 
tilbud til rådighed, som danskeren i cellen ved siden af. samme 
resocialiseringstiltag, undervisning, fritidsaktiviteter og så videre. 
men vores opgave er jo ikke at resocialisere rumænerne tilbage til 
vores samfund – eller til deres eget samfund for den sags skyld. 
Det må de altså selv klare – og vi har i øvrigt heller ikke forstand 
på det,” siger han.

i stedet foreslår han at bruge de halvlukkede afdelinger til at 
huse udvisningsdømte, hvor de i højere grad får lov at passe 
sig selv med for eksempel værkstedsbeskæftigelse. 

ikke	et	spAReFoRslAG
Forbundsformanden understreger, at der hverken er tale om et 
spareforslag eller at give udlændingene en hårdere afsoning, 
men derimod en måde at tilpasse sig på, som kan frigive 
ressourcer til andre formål.

”i en tid, hvor vi skal vende hver en krone, er det nødvendigt at 
se på, hvor der bliver brugt penge med ringe eller ingen effekt. 
jeg er klar over, at mange mener, de bare skal sendes hjem og 
afsone – og for min skyld burde de da også afsone i deres eget 
lands fængsler. men det er en teoretisk diskussion. mange af de 
udviste sidder med korte domme på under seks måneder, og vi 
kan dårligt nå at få sat den bureaukratiske mølle i gang, før de 
skal løslades,” siger han.

i sidste års flerårsaftale blev det ellers besluttet at etablere 
udrejseafdelinger for udviste udlændinge i to lukkede fængsler 
foruden den eksisterende udrejseafdeling i Nyborg statsfængsel. 
men de kan kun bruges til udvisningsdømte med domme på 
over seks måneder, påpeger Kim Østerbye. 

købenHAVns	FænGsleR	pRioRiteReR	tilbUd
Københavns Fængsler, der huser den største andel af de uden-
landske indsatte, er et eksempel på et fængsel, der prioriterer, 
hvilke indsatte der får hvilke tilbud. 

lad 
udviSningSdømte 
afsone 
billigere
Fængselsforbundet foreslår en mindre ressource-
krævende afsoningsform til udvisningsdømte indsatte. 
Københavns Fængsler er godt på vej.
Af Andreas Graae

Alene sprogbarrieren er en naturlig årsag til, at udlændingene 
ikke modtager alle de tilbud, som danskerne får, siger fængsels- 
inspektør peter Vesterheden: ”mange aktiviteter foregår jo på 
dansk, så der kan udlændingene alligevel ikke være med. Det 
gælder især de ressourcetunge aktiviteter som uddannelses-
forløb, kognitive programmer og tilbud, som er målrettet det 
danske arbejdsmarked. typisk for udlændingene er, at de i 
stedet tilmelder sig engelskkurser og er i beskæftigelse.”

Han nævner desuden, at socialrådgiverbistanden også primært 
omfatter danske indsatte. i praksis er der altså forskel på de 
ressourcer, der bruges på resocialisering.

Og den ordning fungerer ifølge fængselsinspektøren godt. men 
han er samtidig opmærksom på hele tiden at blive bedre til at 
målrette tilbuddene til dem, der skal udvises: ”Det gavner jo 
også den dynamiske sikkerhed, at de har noget at tage sig til. 
For lukker man bare en gruppe inde uden aktivitet, så får man 
også flere konflikter,” siger peter Vesterheden. 

politisk	inteResse	FoR	FoRslAG
Forslaget om at samle udvisningsdømte på særlige afdelinger 
møder interesse hos formanden for Folketingets Retsudvalg, 
Karina Lorentzen Dehnhardt (sF). Hun er enig i, at det ikke 
giver mening at bruge kræfter på resocialisering, da de tilbud 
Kriminalforsorgen har, er målrettet det danske arbejdsmarked. 

”Det kan derfor godt give mening at lave afdelinger udelukkende 
med beskæftigelse for denne gruppe – og jeg vil ikke modsætte 
mig, hvis Kriminalforsorgen ønsker at indrette sig på denne 
måde,” siger hun.

Hun tager dog et økonomisk forbehold: ”udfordringen er, at vi 
netop har lagt økonomien fast for de næste par år, og vi står ikke 
med ekstra penge til at opføre særlige afdelinger lige nu,” siger 
Karina Lorentzen Dehnhardt.
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Vesterheden.”
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ARBEJDSSAG

Der er dage, hvor man ønsker, at man ikke var mødt på arbejde. en 
af den slags faldt i maj 2010 for anstaltsbetjent Hans Dalager. Den 
dag blev han nemlig overfaldet af en indsat i Anstalten i Nuuk. 

Det havde været en rolig aften, da Hans Dalager bad en indsat om at 
dæmpe sig. Det var dog en henstilling, som den indsatte ikke havde 
tænkt sig at følge. i stedet sprang han på den 51-årige betjent og 
forsøgte at kvæle ham.

Da det begyndte at prikke i kroppen og sortne for øjnene, var Hans 
Dalager sikker på, at døden var kommet efter ham. Heldigvis blev 
han reddet af to kollegaer, som kom ilende til. Livet pumpede stadig 
i hans årer, og døden var jaget væk, men en ny følgesvend var flyttet 
ind: Angsten.

”jeg nåede at tænke: Nu dræber han mig. Da kollegaerne fik ham 
væk til observationscellen, og jeg havde sundet mig lidt, var det 
eneste, jeg tænkte, at jeg ville ud af anstalten med det samme,” siger 
Hans Dalager.

på trods af chokket organiserede han selv sin afløser, hentede ham 
og ventede på, at han selv kunne forlade anstalten i god ro og orden. 
Da han kom hjem i sin tjenestebolig, meldte han sig straks syg.

tilbAGe	eFteR	14	dAGe	
i dagene efter satte angsten sig fast i hans krop og sind, og han kunne 
ikke overkomme at vende tilbage til det sted, hvor han var tæt på at 
ende sine dage.

men efter to ugers sygemelding blev han beordret på arbejde af 
sin leder, selvom Hans Dalager fortalte, at han langt fra var klar til 
at trække i uniformen igen. Hvis ikke han kunne passe sit arbejde, 
mente lederen, at Hans Dalager måtte sige sin stilling op. Han kunne 
ikke blive ved med at være sygemeldt.

”jeg følte mig presset til at komme på arbejde på trods af, at jeg 
havde det dårligt. jeg var bange for at miste min tjenestebolig, hvis 
jeg sagde op. jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg bad om orlov 
uden løn, selvom jeg var sygemeldt,” siger Hans Dalager.

Og det fik han. med orlov uden løn havde Hans Dalagers familie 
kun konens indtægt at leve af, og når han nu ikke længere officielt var 

Nu får haN erstatNiNg:

BLeV BeORDRet 
pÅ jOB eFteR 
VOLDsOmt 
OVeRFALD
Hans Dalager var kun få sekunder fra at 
dø i tjenesten. Alligevel blev han beordret 
tilbage på jobbet efter to ugers sygemelding. 
Med Fængselsforbundets hjælp har han nu 
– tre år senere – fået erstatning. 
Af Kristian Westfall

sygemeldt, blev der heller ikke stillet rådgivning eller psykologhjælp til 
rådighed. 

Da orloven udløb, forsøgte en beskæftigelseskonsulent at presse 
Hans Dalager tilbage på anstalten. men uden held.

”jeg prøvede, om jeg kunne vinde over angsten, men da jeg nærmede 
mig anstalten, fik jeg tårer i øjnene og kunne ikke gå længere,” siger 
Hans Dalager. 

i mellemtiden var den nye leder af Anstalten i Nuuk, Carsten 
Brødsgaard, tiltrådt. Han kørte Hans Dalager hjem og hjalp med 
kontakten til Fængselsforbundets jurist og sekretariatschef, Hanne 
elbaum.

Hun var, og er, dybt rystet over forløbet, som hun finder ekstremt 
kritisabelt.

”Det er jo helt forfærdeligt, at man kan blive udsat for en livstruen-
de oplevelse på sit arbejde og derefter – to gange – bliver tvunget til 
at tage sin egen afsked, fordi man er blevet syg af at gå på arbejde,” 
siger hun.

Hun er ærgerlig over, at arbejdsgiveren ikke tog hånd om sin med-
arbejder, og sikrede, at han fik den hjælp, han havde krav på. Det var 
nemlig først, da forbundet overtog sagsbehandlingen, at der endelig 
kom skub i tingene. 

Hans Dalager fik sin stilling tilbage, blev sygemeldt og sat i løn igen 
efter et års orlov. Arbejdsskadestyrelsen fik sendt en psykiater til 
grønland for at vurdere Hans Dalagers situation, og det store apparat 
med Arbejdsskadestyrelsen og Helbredsnævnet blev sat i et helt 
andet gear.

”Det er vigtigt, at vi som forbund bliver involveret, når vores med-
lemmer har et problem. især i de situationer hvor arbejdsgiveren 
svigter,” siger hun. 

Derfor frygter hun for dem, der undlader at kontakte forbundet, når 
ledelsen ikke håndterer sine medarbejdere ordentligt.

”jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange Hans Dalagere 
der egentlig er derude, som aldrig har fået den rette hjælp,” siger 
Hanne elbaum.

det	endte	Med	en	sejR	
Hans Dalagers liv har ændret sig meget siden den aften i maj for 
tre et halvt år siden. Han er officielt blevet afskediget, er flyttet fra 
tjenesteboligen med sin kone, fik tildelt tilskadekomstpension i 
december 2012 og kører nu taxa i Nuuk. Han har fået anerkendt en 
arbejdsskade på grund af overfaldet og har mistet 50 procent af sin 
erhvervsevne. Derfor får han også udbetalt en løbende erstatning 
oven i sin pension. 

Der er altså sket meget, siden hans leder krævede hans fremmøde.

selvom angsten har dæmpet sig, hænger episoden med den util-
regnelige indsatte dog stadig som en skygge over ham.

”jeg har fået det bedre. Angsten aftager lidt, men jeg kører aldrig 
taxa på de tidspunkter, hvor der er fulderikker i byen. Den er der 
stadig – angsten,” siger han.

i det hele taget har sagen været et stort pres for familien. 

”Vi har hele tiden skullet spekulere på, hvad der ville ske med job 
og bolig, og selvom det også har været hårdt for min kone, har hun 
været en stor hjælp for mig i den svære tid,” siger Hans Dalager. 



Jeg følte mig presset til at komme 
på arbejde på trods af, at jeg havde 

det dårligt. Jeg var bange for at miste 
min tjenestebolig, hvis jeg sagde op. ”
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eFteRLØN

eR Du pÅ Vej 
pÅ eFteRLØN?
Nærmer du dig efterlønsalderen, er der nogle 
ting, du skal tage højde for. Der er mange 
regler, og det kan være en rigtig god idé at få 
individuel vejledning. Men der er også nogle 
helt generelle forhold. Dem ridser vi op her. 
Af Maria Hamilton, Min A-kasse

Vil du gerne på efterløn, kræver det naturligvis først og frem-
mest, at du er omfattet af efterlønsordningen. 

Dernæst skal du have den rigtige alder – den afhænger af dit 
fødeår. efterlønsalderen bliver nemlig automatisk hævet løbende, 
så den følger vores gennemsnitlige levealder. 

Du skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kan altså 
ikke hoppe direkte fra en sygemelding til efterløn. 

eFteRløn	elleR	skAtteFRi	pRæMie
johnny Overby er konsulent i min A-kasse og ekspert i efterløns-
reglerne. Han forklarer: 

”Der sker det, at vi sender et efterlønsbevis til vores medlemmer, 
når de når deres efterlønsalder. Det udløser ret til efterløn. men 
ikke automatisk. Du skal altid søge om efterløn – for der er en 
række betingelser, der skal være opfyldt. For eksempel skal du 
have arbejdet mindst et år inden for de sidste tre år og 26 uger 
af dem i Danmark.”

”Hvis medlemmet vælger at arbejde længere, udløser det ret til 
skattefri præmie. Alt afhængigt af hvor meget du arbejder, kan 
præmierne løbe op i 150.000 kroner,” siger johnny Overby. 
 
Vilkår og beløb varierer fra person til person. Han råder derfor 
min A-kasses medlemmer til at få individuel rådgivning. 

”Vi kender jo reglerne ud og ind og kan hurtigt gennemskue og 
forklare fordele og ulemper ved de forskellige muligheder.” 

kAn	MAn	koble	FRAtRædelsesoRdninG	Med	eFteRløn?
Det er også en rigtig god idé med vejledning, hvis du tænker i at 
koble en fratrædelsesordning med efterløn. Det er nemlig meget 
små marginer, der afgør, hvilket beløb, du kan få udbetalt. 

”Det kan være så lidt som en måned, der afgør, om du får 91 pct. 
af dagpenge i efterløn, og pensioner modregnes, eller om du får 
100 pct., uden at pensioner modregnes,” forklarer konsulenten 
fra min A-kasse.  

HVAd	Med	tjenesteMAndspensionen?
For fængselsbetjente – der som bekendt er tjenestemænd – kan 
efterløn også være en rentabel ordning. Det gælder også, selvom 
man har optjent en god tjenestemandspension, når man fylder 
60 år. tjenestemandspension modregnes dog i efterlønsbeløbet. 
man har altså ikke ret til fuld efterløn og tjenestemandspension 
samtidig. 

som 60- eller 61-årig får man trukket et beløb svarende til 50 
procent af tjenestemandspensionen fra efterlønnen. er man 62 
år eller ældre, trækkes der 55 procent.

som det fremgår af regneeksemplet på modsatte side, vil man 
som 63-årig være berettiget til 303.467 kroner årligt i efterløn og 
tjenestemandspension, hvis man har optjent fuld pension.



HVAd	eR	din	eFteRlønsAldeR?
 

Født	i	peRioden	 eFteRlønsAldeR

Før den 01-01-1954 60 år

01-01-1954 - 30-06-1954 60 ½ år

01-07-1954 - 31-12-1954 61 år

01-01-1955 - 30-06-1955 61 ½ år

01-07-1955 - 31-12-1955 62 år

01-01-1956 - 30-06-1956 62 ½ år

01-07-1956 - 31-12-1958 63 år

01-01-1959 - 30-06-1959 63 ½ år

Efter den 30-06-1959 64 år

Læs mere om efterløn og 
fratrædelsesordning på 
min A-kasses hjemmeside:  
www.min-a-kasse.dk/efterlon

sådAn	seR	din	pension	Ud	i	2013
 

HVis	dU	stoppeR	soM	60-åRiG	1

Efterlønsbeløbet udgør 189.540 kr.

Men der trækkes et fradrag på 50 pct. af 
tjenestemandspensionen på 169.385 
(inkl. folkepensionstillæg) -84.693 kr.

Det vil sige, at din efterløn er 104.847 kr.

Hertil får du tjenestemandspension 169.385 kr. 

i alt efterløN og peNsioN  274.232 kr. 

 
HVis	dU	eR	63	åR	elleR	MeRe	2

Efterlønsbeløbet udgør 208.260 kr.

Men der trækkes et fradrag på 55 pct. af 
tjenestemandspensionen på 211.572 
(inkl. folkepensionstillæg) -116.365 kr.

Det vil sige, at efterlønnen udgør 91.895 kr.
Hertil får du tjenestemandspension: 211.572 

i alt efterløN og peNsioN:  303.467 kr. 

NB: Efterlønsalderen bliver trinvist sat op til 64 år. Derfor 
vil beregningen af efterløn og tjenestemandspensionen se 
anderledes ud i de kommende år. 
 
Note: Beregningerne forudsætter: (1) At du har arbejdet som tjenestemand, siden du 
var 25 år (optjent 35 pensionsår). (2) At du har optjent fuld tjenestemandspension 
(37 pensionsår) og har haft 3.120 timer, fra du fik efterlønsbeviset, til du overgår til 
efterløn.
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100 ÅR

i starten af 1900-tallet var der meget lille chance for at støde 
ind i en kvindelig fængselsbetjent. 

Der fandtes dog nogle få kvindelige fængselsbetjente, som var 
beskæftiget med fanger i kvindefængsler eller særlige afdelinger 
for kvinder. Og de havde tidligt held med at organisere sig fagligt. 
Christianshavns Funktionærforening ved Kvindefængslet blev 
optaget i Betjentforeningen i november 1917 som den første 
kvindelige funktionærforening. 

Arrestbetjent frøken marie Astrup var en af de første kvindelige 
arrestbetjente i Danmark. Hun blev ansat i Aarhus Arrest i 1916 
og kunne i 1941 fejre 25 års jubilæum. 

som det fremgår af Fængselsfunktionærens jubilæumsartikel, 
var det i flere henseender de kvindelige dyder, der kendetegnede 
hendes indsats som fængselsbetjent: 

”i denne stilling har frøken Astrup tjent med stor flid og nidkærhed. 
som en moder har hun omgåedes kvinderne. Ved siden af denne 
gerning har frøken Astrup haft opsynet med arrestens linnedtøj 
samt vask af dette, et stort og krævende arbejde, ligeledes har 

KViNDeRNe 
RyKKeR iND
I dag besætter kvinderne en tredjedel af 
alle betjentstillinger. Det var dog først i 
1990’erne, at kvinderne for alvor kom 
ind i Kriminalforsorgen.
Af Kristian Westfall

hun været politiet behjælpeligt med visitation af de kvinder, som 
blev indbragt sigtet for tyveri.”

Ud	AF	kVindeFænGslet
under den tyske besættelse blev de første kvinder udnævnt til 
overbetjente – det vi i dag kalder vagtmestre. men selvom kvinderne 
steg i graderne, var de stadig kun organiseret i egne foreninger 
under Fængselsforbundet, og de arbejdede stadig for sig selv.

Det kønsopdelte fængselsvæsen kom dog mere og mere ud af trit 
med samfundsudviklingen, og sidst i 1960’erne begyndte fængsels- 
væsenet at eksperimentere med kvindelige fængselsbetjente i 
mandefængsler. Fængselsfunktionær inga jessen blev den første 
kvinde, som blev sluppet ind i et mandefængsel. 

eksperimentet blev gennemført i statsfængslet ved Nørre snede 
i 1969, og Fængselsfunktionæren var selvfølgelig på pletten og 
indfangede testkvindens umiddelbare reaktioner, der ikke just 
var positive. Hun var ironisk nok skuffet over, at fangerne ikke 
behandlede hende som en kvinde.

”jeg vil tillade mig at sætte et meget stort spørgsmålstegn ved 
værdien – rent behandlingsmæssigt – af at have et kvindeligt 
islæt i personalet i mandsfængslerne. jeg tror såmænd ikke, der 
var nogen forskel i de indsattes opførsel, hvad enten de stod over 
for mig eller en mandlig kollega,” sagde inga jensen.

Hendes tro på kvinder i mandefængsler var derfor lille: ”jeg tror 
ikke, det vil kunne gå at antage kvindeligt personale direkte til 
mandsfængslerne – jeg vil stille mig stærkt tvivlende over for 

Fængselsforbundet fylder 100 år.
Landets fængselsbetjente har organi-
seret sig i et fælles fagforbund siden 
1913. Det fejrer vi i Fængselsfunk-
tionæren med at kigge tilbage på 
den faglige organisering på vores 
arbejdsplads. 

Artiklerne bygger på historikeren søren 
Federspiels bog ”Fagligt fællesskab 
under forandring. Fængselsforbundet 
i Danmark 1913-2013”. 

FænGselsFoRbUndet	FyldeR	100	åR

Hver måned i årets 
løb fortæller vi om de 
mennesker, visioner og 
magtkampe, der skabte 
et af Danmarks stærke-
ste fagforbund.

kap. 7

jeg vil stille mig stærkt tvivlende 
over for kvindelig udstationering 

til de sjællandske anstalter – tiden er 
ikke moden til det,” sagde fængsels-
betjent inga jessen i 1969.

”
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kvindelig udstationering til de sjællandske anstalter – tiden er 
ikke moden til det,” konkluderede hun.  

set i bakspejlet må man dog konkludere, at inga jensen tog grue-
ligt fejl. tiden var i høj grad moden til kvindelige fængselsfunk-
tionærer – også i mandefængsler på sjælland. 

Over for det økonomiske boom i 1960’erne og manglen på arbejds-
kraft stod traditionerne for fald, og inga jensen blev foregangs-
kvinde og banede vejen for kvindernes invasion i fængslerne.    

Fængselsforbundet bakkede op om, at kvinderne skulle ind i alle 
fængsler. ”Vi tror, at et blandet personale vil give en naturlig om-
gangsform i institutionerne,” skrev forbundet i et indlæg i 1972. 

Mændene	doMineRede	FoRtsAt
Alligevel var kvindernes vej ind i Kriminalforsorgen langsommelig. 
gerningen som fængselsbetjent var ikke et oplagt karrierevalg.

Det var det heller ikke for Fængselsforbundets nuværende for-
bundskasserer, ina Rasmussen, men muligheden for en uddannelse 
med løn fik hende alligevel til at søge. Da hun startede i jobbet i 
1983, oplevede hun dog, at fængslerne stadig var meget mandsdo-
minerede.

”Vi var et par piger på hvert hold på Københavns Fængsler. man følte 
sig observeret og overvåget som kvinde – om det nu var i orden og 
godt nok, om man kunne stå distancen og tåle mosten og alt det der. 
Det mente jeg nu nok, jeg kunne,” siger ina Rasmussen.  

efter sidemandsoplæring i fængslet kom hun ind på et fast turnus- 
hold, før hun i 1986 blev fastansat.

i 1990’erne blev kvindelige betjente stadigt mere synlige blandt 
fængselsfunktionærerne – ikke mindst i storkøbenhavn, hvor en 
tredjedel af betjentene var kvinder i 1990. i den lidt tungere ende 
lå arresthusene i jylland. Her var det kun hver tiende, som var 
kvinde. 

VisitAtion	AF	MAndliGe	FAnGeR
Det stigende antal kvinder udløste en debat i pressen om visitationer 
og magtanvendelser. 

Visitation af mandlige fanger måtte kun foretages af mænd. Det 
praktiske problem kunne dog løses, påpegede Fængselsforbundet 
og fremhævede fordelene ved flere kvinder.

i 2000 skrev forbundet i Fængselsfunktionæren: ”Det er godt med 
kvinder i Kriminalforsorgen, og det er godt med mange kvinder. 
Vi har været med til at ansætte dem, vi har, og vi finder, at de 
har de nødvendige kvalifikationer. Forbundet mener faktisk, at en 
kriminalforsorg uden kvindelige fængselsfunktionærer vil være en 
dårligere kriminalforsorg.”   

i dag er hver tredje betjent kvinde.

Fængselsbetjentene i Kvindefængslet på 
Christianshavn organiserede sig allerede i 
1917. Der skulle dog gå mange år, før der 
var kvinder i alle landets fængsler.
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Niogtyve spillere, to landstrænere og fem delegerede fra Krifo 
rejste torsdag den 6. juni med bus mod Norge for at deltage i 
årets nordiske mesterskab mellem de skandinaviske idræts- og 
personaleforeninger.

Da vi nåede til Hirtshals, var der en tydelig glad og spændt stem-
ning og et godt sammenhold i trupperne efter den lange bustur. 
en del kendte hinanden fra tidligere stævner, men der var også 
mange nye ansigter iblandt. Alle syntes taget varmt imod.

en solbeskinnet overfart senere ankom vi til Larvik. Det var, 
som om Norge ville vise sig fra sin bedste side. en kort bustur 
senere var vi i sandefjord ved Rica park Hotel, et skønt hotel ved 
fjordens slutning.

Alle blev indkvarteret, før turen gik til Vesterøya idrettspark, 
hvor de næste dages stævne afvikledes. en smukkere udsigt 
skulle man se sig om længe for at finde. At solen bagte ned stort 
set alle dage, gjorde ikke oplevelsen dårligere.

FoRzA	Fodbold
Fredag eftermiddag var deltagerne fra alle fire lande samlet på 
Vesterøya idrettspark. Først en formel indmarch. Alle klædt i 
nationale spilledragter med efterfølgende paradeopstilling til 
nationalsange. Det var faktisk ganske bevægende. Herefter bød 
formanden for det norske idrætsforbund, Asle Aase, og regions-
direktør i Kriminalomsorgen, Bjørn Krogsrud, velkommen. Her 
blev vigtigheden af det nordiske samarbejde fremhævet.

Det var nu tid til fodbold. Både herrer og damer skulle lægge ud 
mod sverige. De danske damer startede med fuld fart over feltet, 
hårdt kæmpende og med stor boldbesiddelse. Det endte dog 
alligevel med et nederlag på 0-4. manglende held i afslutnin-
gerne og dårlig organisation på modstandernes dødbolde var i 
sidste ende grundlaget for udfaldet.

noRdisk	
MesteRskAb 
i FODBOLD 2013
Hvert år mødes de fire nordiske lande – 
Finland, Sverige, Norge og Danmark 
– til stævne i fodbold eller håndbold. 
I år stod der fodbold på programmet i 
Sandefjord i Norge. 
Af Rasmus Steiniche, Krifo

Det samme skete desværre i herrernes kamp mod sverige. Vi 
kom med viljen til at vinde, evnerne til at turde og rent faktisk 
ville spille bold. sverige ventede og sparkede væk, desværre med 
held til at sende en tilfældig bold højt ind i vores felt, der grundet 
dårlig kommunikation ender i et selvmål. Nu nede med én kom 
den kolde spand vand i hovederne på de danske drenge kort inde 
i anden halvleg. et hjørnespark til sverige forvandles til 0-2 og 
sidst i halvlegen, trods masser af godt dansk spil, ender det 0-3 
til sverige på en kontra.

Det var to nedslåede danske hold, der vendte tilbage til hotellet 
fredag aften.

sejR	oVeR	FinlAnd
Lørdagens program var en del hårdere med to kampe på samme 
dag. 

Nu er dette jo ikke en film, men de lidt sarte læsere kan måske 
springe et par linjer over. mellem kampene mod Norge og Finland 
foretog jan Norman en mindre operation på centerback mette 
Frøkjær. Han borede en varm nål ned i en meget smertefuld 
storetånegl for at komme til en vabel og den væske, der havde 
hobet sig op herunder. Den seje lady peb ikke meget, og det var 
dog også en forløsning, da hullet kom, og presset under neglen 
blev lettet. på trods af de ikke helt forsvundne smerter spillede 
hun mod Finland og dansede om aftenen. 

Kampen mod Norge var for damerne en halv oprejsning på trods 
af, at den endte i et nederlag. De danske ladies holdt stand i 
første halvleg og kunne gå til pausen 0-0. men indsatsen havde 
tæret på kræfterne, og i anden halvleg lukkede Norge kampen 
med eftertryk.

Herrerne var meget opsatte på at revanchere nederlaget til sverige. 
Finlands herrer var dog en betragtelig stærkere modstander end 

spORt

Danmark vinder 2-0 
over Finland
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forventet. 1. halvleg endte 0-0. Kai og morten gav lidt inspirerende 
ord med på vejen i pausen. Det hjalp, og tempoet blev øget i 
anden halvleg, hvilket Finland ikke kunne finde et modsvar til. 
Chancerne blev nu skabt i større antal, og udbyttet kom heraf. 
Danmark vandt kampen 2-0.

Nu ventede Finland for damerne. trods mange knubs og trætte 
ben fejlede viljen intet. specielt viljen til ikke at tage fra Norge 
uden også at vinde en kamp samt score nogle mål. Den førom-
talte operation beskriver det vel egentlig meget godt. Damerne 
syntes også, at det var sjovest at holde os andre på pinebænken 
til anden halvleg. endelig kom forløsningen, og da der først var 
hul på vabelen, kan man vel sige, flød målene ind: 3-0 til Danmark.

Hos herrerne var det de ubesejrede norske drenge, der stod på 
programmet, og der kunne faktisk spekuleres i resultater. Norge 
havde vundet 2-0 over Finland samt nærmest smadret sverige 
5-2. Det blev en kamp i et fantastisk højt tempo og teknisk vel-
spillet for niveauet også. Danmark sad på spillet og chancerne. 
ikke nok med det så kommer vi ganske fortjent foran 1-0. 

endnu en glæde var, at Finland var kommet foran mod sverige, 
men skæbnen var ikke med Danmark. en meget voldsom og 
grim aktion af den norske målmand, som rettelig fik rødt for sin 
tackling, sendte vores angriber morten skov ud af kampen og en 
tur på skadestuen med et kompliceret brud på sin arm. trods 
ti mand hos Norge var hændelsen med til at ryste Danmark, og 
Norge får i slutningen af kampen udlignet til 1-1. sverige har i 
den anden kamp fået vendt resultatet til en 2-1 sejr. 

GAllA	oG	lAnGe	RobeR
Både hos damerne og herrerne blev rangeringen ens: Norge 
vandt to gange guld, sverige to gange sølv og Danmark to gange 
bronze. et stort tillykke fra Danmark til Norge med de to flotte 
præstationer.

Da det hele ikke skal gå op i sportslige præstationer, var 
tiden kommet til en festlig afslutning. Norge skal have ros 
for en dejlig aften. en lun sommeraften i den norske fjord. 
maden var dejlig og i overvæld. Drikkevarerne kølige og – på 
trods af at vi var i Norge – også rigelige. Der blev socialiseret 
på kryds og tværs. Der var ingen tvivl om, at dysterne på 
grønsværen var glemt. en fornem afslutning på et rigtig 
godt stævne.

tidlig søndag morgen gik turen tilbage mod Danmark. Det 
var grundet nattens fest og farver en noget stille tur både 
over vandet og hjem i bussen, men der var – trods nogles 
forventninger til bedre resultater – dog ingen tvivl om, at det 
havde været en vellykket tur.

HAR	dU	lyst	til	At	spille	Med?
For rigtig mange af deltagerne er der langt til udløbsdatoen 
på de to danske landshold, men det er alligevel en god idé 
at sprede budskabet om de nordiske mesterskaber i fodbold 
og håndbold. til herrernes hold var der et bredere udvalg af 
spillere, men dette burde der ligeså være på damesiden. så 
udbred budskabet og skub til din kollega, hvis du ved, hun 
eller han kan lide at spille. Næste år er Danmark vært for 
Nm i håndbold. i år 2015 er der igen fodbold på programmet 
i sverige.

på Krifo’s vegne lyder der i hvert fald en stor tak til alle del-
tagerne for at gøre årets nordiske mesterskab til en enorm 
succes. 
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BetjeNt DRæBt AF	
ModstAndsbeVæGelsen

i slusen mellem den grønne port og gitterporten længere inde 
i statsfængslet i Vridsløselille er der monteret en mindeplade 
med teksten: 

”til minde om Fængselsbetjent svend Aage poulsen faldet i 
tjenesten den 18. oktober 1943.”

Da jeg har mit daglige job i hovedporten på fængslet, bliver jeg 
ofte – og af mange – spurgt om historien bag hændelsen, der førte 
til svend Aage poulsens død. Det har været lidt vanskeligt at få 
den fornødne hjælp til opklaring af, hvad der virkelig hændte 18. 
oktober 1943.

Nu er vores fængselspræst susanne Bjerregaard imidlertid kommet 
mig til undsætning – og tak til hende. Hun har gravet lidt i historien 
og blandt andet fundet bogen ’Fem ÅR – der varede længe’ skrevet 
af jørgen Nielsen. Bogen handler om beretninger fra Vestegnens 
modstandskamp fra Anden verdenskrig. 

Alle kender filmene og historierne om 
Egon Olsens grønne port fra Statsfængslet 
i Vridsløselille. Men hvor mange kender 
historien fra 1943 om fængselsbetjent 
Svend Aage Poulsens tragiske dødsfald?
Af fængselsbetjent Jørgen Doberck, Statsfængslet i Vridsløselille

beFRielsesAktion
i 1941 tilsluttede Danmark sig pagten mod sovjetunionen. Dette 
gjorde, at de kommunistiske fanger i statsfængslet i Vridsløse- 
lille kunne risikere samme skæbne som deres ligestillede i 
Horserød – at blive sendt til fangelejre i tyskland. 

Derfor planlagde modstandsfolk en befrielsesaktion. på Roskilde-
vej blev de fængselsbetjente, der var på vej til arbejde, passet op 
og pacificeret. man rykkede herefter nærmere fængslet, og ved 
porten overfaldt man ganske enkelt to fængselsbetjente og tog 
uniformer og kasketter fra dem. Ved Østre Ringmur blev yderligere 
to betjente overfaldet, men herefter gik det galt. Der havde lydt 
skud fra syd, hvilket fik modstandsfolkene til at stikke af.

Ved en af bagboligerne opdagede gasværksarbejder Christian 
peter petersen en liggende person ved sydmuren. Det viste sig at 
være svend Aage poulsen, der sammen med en reservebetjent 
var blevet overfaldet og – nærmest ved et uheld – skudt under 
en rundering. Overbetjent C.V. jensen fra en af tjenesteboligerne 
havde overværet episoden og efterfølgende ringet efter en 
ambulance til den sårede fængselsbetjent.

et medlem af gruppen af modstandsfolk – en ung studerende – 
blev fanget og anholdt af politiet. Han fik en dom på halvandet 
års fængsel, en dom han dog aldrig kom til at afsone, da han 
på Københavns Hovedbanegård blev befriet i forbindelse med 
overførslen til Nyborg.

svend Aage poulsen døde desværre en uge senere af det skæbne-
svangre skud, som modstandsbevægelsen havde affyret ved den 
mislykkede befrielsesaktion. 



 FæNgseLsFORBuNDet NR. 9 septemBeR 2013  23

iNDLæg

jeg har gennem det seneste år fået en del henvendelser fra både 
tillidsrepræsentanter og medlemmer, der er bekymret over tonen 
i forbindelse med Ny løn.

mobning er desværre ikke et nyt fænomen i Kriminalforsorgen, 
og det virker som om, at det nye lønsystem skaber grobund for 
drilleri og chikane.

jeg hører, at folk der har fået tillæg eller engangsvederlag, bliver 
kaldt de grimmeste øgenavne, får skrevet øgenavne på deres 
skabe, får lagt anonyme breve i postkassen og forsøgt lagt for 
had. Det er både småligt og langt fra rollemodellen for den 
danske fængselsbetjent.

selvfølgelig skal vi leve med et sprogligt frirum på vores arbejds-
plads. tonen kan nogle gange være med til at tage trykket, når vi 
oplever hændelser i hverdagen. men en tiltaleform eller tone, der 
opleves generende eller krænkende, kan aldrig blive i orden.

Om vi vil det eller ej: lønsystemet er kommet for at blive. Vi får 
ikke det gamle lønrammesystem tilbage. Vi kan presse på for at 
få lønstigninger til alle, som lever op til kravene i lønsystemet, 
men at tro på en fremtid hvor alle stiger lige meget, er naivt. 

Det virker som om, at der er flere, som glemmer, at vi faktisk 
altid har haft lønforskelle. Op mod 50.000 kroner årligt på ung 
og gammel. Og der var også forskel på, hvad de enkelte grupper 
tjente. Lige fra hundeførere, medarbejdere i fodlænkeordningen, 
konfliktinstruktører, tjenestelisteførere og så videre. Det var et 
system, som mange åbenbart var glade for.

Vi	HAR	AldRiG	HAFt	solidARisk	løn
jeg mener ikke, at det er urimeligt med lønforskelle. Ofte er det 
jo sådan, at medarbejderne på den enkelte arbejdsplads har 
forskellige kompetencer og baggrunde. 

Alle, der gør en forskel og leverer, kan få del i pengene på det ene 
eller andet tidspunkt. Og man stiger jo fortsat automatisk i det 
nye lønsystem.

Vi har aldrig haft solidarisk løn eller lige løn for lige arbejde. Det 
vil undre mig, om det overhovedet kan lade sig gøre at indføre 
noget sådant på vores arbejdsplads. Vi arbejder jo ikke ligefrem 
ved et samlebånd. 

Hvordan fremtiden kommer til at se ud med hensyn til lønsystemet 
inden for staten og i Kriminalforsorgen, er uvist, men en ting er 
helt sikkert: Vi kan ikke være bekendt at lægge hinanden for had 
eller udsætte kollegaer for mobning med baggrund i et lønsystem.

mit budskab er i alt sin enkelthed: mobning af den ene eller 
anden årsag hører ikke hjemme på vores arbejdsplads, og det 
gælder alle kollegaer, ledere og de indsatte. Vi får et dårligt 
arbejdsliv af det.

Vi mÅ ACCepteRe 
LØNFORsKeLLe
Mobning hører ikke hjemme på vores arbejdsplads. 
Heller ikke når lønnen fordeles.

Af forbundsformand Kim Østerbye

Karsten Kautsky startede i Kriminal-
forsorgen den 1. oktober 1988 som 
prøvebetjent i Horsens statsfængsel. 
på Fussingvej 8 i Horsens var Karsten 
kendt som en meget dygtig og afholdt 
kollega, men i 1995 syntes han allige-
vel, at der skulle ske noget nyt. 

Han valgte derfor at søge til Kærsho-
vedgård. Dette var en noget ander-
ledes arbejdsplads, men Karsten 
formåede at omstille sig, og var også 
her både kompetent og afholdt. 

Da der så var gået syv år, mente Karsten åbenbart, at der igen 
skulle forandring til. Den 1. marts 2002 startede han i Arresthuset 
i Holstebro.

Her er han heldigvis blevet længere end de sædvanlige syv år, og 
vi håber, han bliver mange år endnu. Karsten har formået at følge 
med i de mange forandringer, der er sket i Kriminalforsorgen hen 
over årene, og er på ingen måde gået i stå. At han samtidig er 
rigtig hyggelig at være sammen med, er jo kun et ekstra plus for 
os kollegaer. 

på hjemmefronten lever han sammen med sin dejlige kone Lene 
og deres piger marina og isabella. i fritiden har Karsten altid været 
meget aktiv, men i de senere år har den helt store fritidsinteresse 
været cykling. Dette må angiveligt være ekstremt sundt, for han 
holder sig usædvanligt godt, ham Kautsky.

Vi vil fra arresten ønske dig tillykke med dit jubilæum og ønske dig 
og familien mange gode år i fremtiden.

med venlig hilsen
Personalet, Arresthuset i Holstebro

DeN 1. OKtOBeR 2013 
KAN FæNgseLsBetjeNt 
KARsteN KAutsKy 
FejRe 25 ÅRs juBiLæum 
i KRimiNALFORsORgeN

debAtindlæG (max 750 ord) sendes til 
redaktion@faengselsforbundet.dk senest 
den 14. hver måned.



Fængselsforbundet har opdateret sine arbejdsetiske 
retningslinjer, som oprindeligt blev udarbejdet i 1989. 
Retningslinjerne bliver udsendt med dette blad. 

Kriminalforsorgen er en arbejdsplads, hvor der ofte 
opstår etiske dilemmaer. Derfor mener forbundet, at 
der bør være et fælles grundlag for forbundets med-
lemmer rundt om i landet.

ideen er, at de arbejdsetiske retningslinjer kan være 
med til at sikre balance i hverdagen for forbundets 
medlemmer.

Forbundsformand Kim Østerbye siger: ”Vi skal både 
være parate til at vise omsorg over for mennesker, 
som det kan være svært at vise omsorg for, og sam-
tidig være parate til at udøve magt, hvis det samme 
menneske reagerer voldsomt. Derfor er det vigtigt, at 
man som medarbejder står på et solidt værdigrundlag, 
uanset hvilke beslutninger man træffer.” 

Han peger på, at man som fængselsbetjent nogle 
gange bliver nødt til at gå på kompromis med etiske 
værdier: ”Når vi for eksempel visiterer celler, overskrider 
vi en grænse for privatlivets fred. men vi bliver alligevel 
nødt til at udføre arbejdsopgaven af hensyn til sikker-
heden for os selv og de indsatte. Forhåbentlig slider 
det mindre, hvis vi er bevidste om, hvorfor vi handler, 
som vi gør,” siger han.

som noget nyt er der skrevet fem grundværdier ind i 
retningslinjerne. De fem værdier er: menneskelighed, 
individets værdighed, social lighed og retfærdighed, 
tryghed og professionel integritet.

Nye 
arbejdsetiske 
retningslinjer


