
     København, 19. november 2009 
  Fængselsforbundet      

 
Udtalelse  
 
Fængselsforbundet har på hovedbestyrelsesmødet den 18. november 
2009 vedtaget følgende udtalelse: 
 
Fængselsforbundet er meget utilfreds med de besparelser, som i 
øjeblikket bliver udmeldt til Kriminalforsorgens institutioner. Der er 
tale om 30 millioner kroner i 2010 og 30 millioner kroner i 2011. 
 
Besparelserne er en del af finansieringen af flerårsaftalen for 
Kriminalforsorgen 2008-2011. Ifølge aftalen skulle besparelserne 
ikke påvirke opgaveløsningen i fængsler og arresthuse, men hentes 
ind via mindre sygefravær, fællesadministration, udvidelse af 
fodlænkeordningen og salg af bygninger. Alligevel kan vi nu se, at de 
enkelte institutioner bliver hårdt ramt til næste år. 
 
Fængselsforbundet forudser, at besparelserne primært rammer 
lønbudgettet. 30 millioner kroner svarer til 100 færre 
fængselsbetjente. Det kan få meget alvorlige konsekvenser både i 
forhold til sikkerhed og behandling af de indsatte i Kriminalforsorgen. 
Det vil blandt andet indebære mindre kontrol af de indsatte, øget 
risiko for vold og trusler og et yderligere forringet arbejdsmiljø. 
 
Der er aktuelt et meget stort pres på Kriminalforsorgens kapacitet. 
Antallet af varetægtsfængslede ligger på det højeste niveau i ti år. 
Kriminalforsorgens direktør, William Rentzmann, udtaler, at 
arresthuse og lukkede fængsler er fuldstændig fyldt op. Kapaciteten 
udnyttes lige nu 100 procent i en lang række fængsler og arresthuse.  
 
Direktøren advarer om, at sikkerheden er på spil. Denne vurdering er 
Fængselsforbundet enig i. Sikkerhedssituationen på fængselsgangene 
er skærpet på grund af den intensiverede bandeindsats. Vi oplever 
flere problemer med vold og trusler mellem de indsatte og mod de 
ansatte. Og på grund af pladsproblemerne bliver de hårde og 
banderelaterede indsatte i stigende grad placeret på institutioner, 
hvor der er færre på vagt. Fængselsforbundet deler direktørens 
forventning om, at der bør være politisk forståelse for, at der findes 
penge til Kriminalforsorgen i forbindelse med bandekonflikten.  
 
Fængselsforbundet vurderer, at årets retspolitiske stramninger 
kommer til at koste Kriminalforsorgen omkring 80-100 millioner 
kroner ekstra til øget sikkerhed og specialafdelinger. Og 
Kriminalforsorgen er ikke – i modsætning til politiet og domstolene – 
blevet kompenseret for de udgifter, som bandeindsatsen medfører. 

 
Besparelserne på 60 millioner kroner vil få alvorlige konsekvenser for 
den i forvejen hårdt belastede kriminalforsorg. Konsekvenser som 
politikerne må tage ansvaret for. 


