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Bemanding

EftEr 10 år: 

Færre betjente 
og Flere civile 
I de seneste 10 år er der kommet markant flere 
civile ansatte i Kriminalforsorgens institutioner. 
Samtidig er gruppen af medarbejdere i uniformer 
skrumpet. Det er en uheldig tendens, mener 
Fængselsforbundets formand.

Af Andreas Graae

Færre blåskjorter og flere behandlere, undervisere og socialrådgivere 
i landets fængsler og arresthuse. Sådan har udviklingen været de 
seneste 10 år, hvor antallet af fanger samtidig er steget.

Fra 2004 til 2013 steg antallet af civile ansatte med 19 procent fra 
1.449 til 1.720 medarbejdere. i samme periode skrumpede den 
uniformerede gruppe med en procent fra 3.064 til 3.034. Det oplyser 
justitsminister Karen Hækkerup (S) i et svar til venstres retsordfører 
Karsten lauritzen.

Svaret bekræfter retsordførerens mistanke: ”Der er ikke kommet 
flere ’varme hænder’ i fængslerne, men tværtimod flere uden daglig 
kontakt til fangerne. og det selvom der er væsentlige sikkerheds-
mæssige udfordringer i Kriminalforsorgen,” siger Karsten lauritzen 
til fagbladet.

Det ville for så vidt være fint, hvis man ellers leverede nogle resulta-
ter, mener han: ”Men jeg vil kalde den danske resocialisering for en 
katastrofe – som vi politikere selvfølgelig må tage ansvaret for. ingen 
undersøgelser kan dokumentere, hvor mange indsatte der reelt for-
lader kriminaliteten. Man har en idé om, at uddannelse er vejen ud 
af kriminalitet – men man kan altså ikke bare sætte en folkeskole-
lærer ind og undervise i et fængsel.” 

Det ville derfor ifølge retsordføreren give god ræson i højere grad 
at bruge betjentene til resocialisering og uddannelse: ”Fængsels-
betjentene har opbygget en stor viden om de indsatte, og ingen 
andre har de kompetencer. Derfor synes jeg, det ville være helt 
logisk, hvis billedet var omvendt: At der kom flere uniformerede 
og færre civile hænder,” siger Karsten lauritzen.

Selvom det uniformerede personale stadig udgør størstedelen af 
Kriminalforsorgens medarbejdere, er den civile gruppe altså vokset 
og udgør nu 36 procent af alle ansatte. 

over den samme 10-årige periode er antallet af fanger steget med 
seks procent – fra 3.768 til 4.008 indsatte. Ser man tilbage til 2001, 
er stigningen faktisk endnu større. Antallet af indsatte er øget med 
24 procent siden den borgerlige regering overtog regeringsmagten. 
Det er derfor en meget uheldig udvikling, at antallet af betjente 
stagnerer, mener Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye.

”Det virker som en underlig prioritering, når presset på afdelingerne 
er blevet større og sikkerhedssituationen er blevet mærkbart dårligere. 
vi har fået langt flere fanger – især med bandetilknytning – så det 

ville være logisk, at sikkerhedspersonalet fulgte med. vi mangler i 
den grad uniformerede hænder overalt i Kriminalforsorgen – også på 
normalafdelingerne,” siger han.

Forbundsformanden undrer sig desuden over prioriteringen i lyset af 
den seneste flerårsaftale. Her blev det nemlig slået fast, at fængsels-
betjenten skulle have en nøglerolle i resocialiseringsindsatsen.

”Det hænger jo ikke sammen med, at man har skåret på uniforme-
rede vagter, mens det civile personale er blevet opprioriteret. Det er 
bekymrende, hvis flerårsaftalens visioner aldrig bliver til andet end 
flotte ord på et stykke papir,” siger Kim Østerbye.

RetsudvalgsfoRmand: Ikke hensIgtsmæssIgt
Formanden for Folketingets retsudvalg, Karina lorentzen Dehnhardt 
(SF), ser de flere civile ansatte som udtryk for opprioriteringen af det 
resocialiserende arbejde. Men hun er omvendt ikke begejstret for, 
at antallet af uniformerede er faldet.
 
”Stigningen af civile ansatte stemmer fint overens med, at vi har satset 
massivt på uddannelse, psykiatriske konsulenter og behandling. Men 
det virker ikke hensigtsmæssigt, at antallet af fængselsbetjente er 
faldet, samtidig med at vi har oplevet det højeste belæg i nyere tid, 
hvor bandemedlemmer tynger mængden af indsatte.” 

” Det virker som en underlig 
prioritering, når presset på 

afdelingerne er blevet større og 
sikkerhedssituationen er blevet 
mærkbart dårligere,” siger Kim 
Østerbye.

antallet af indsatte i fængslerne er øget med 24 procent, siden 
den borgerlige regering overtog regeringsmagten i 2001.

På 10 år er antallet af civile ansatte 
i Kriminalforsorgen steget med 19 
procent. I samme periode er den 
uniformerede gruppe skrumpet med 
en procent. Kilde: justitsministeriet.

Derfor mener hun, at det er meget vigtigt at få nedbragt belægget, 
så det kan skabe luft i hverdagen for fængselsbetjentene. Hun 
understreger desuden, at betjentene skal være nøglepersoner i det 
resocialiserende arbejde. 

”Fængselsbetjentene er en hjørnesten i den dynamiske sikkerhed, og 
det er alfa og omega, at de kan være nærværende og til stede. vi ved 
nemlig fra forskningen, at der er risiko for forråelse blandt indsatte 
i fængselsmiljøer, hvis ikke der er meningsfuld kontakt mellem 
indsatte og ansatte,” siger hun.

hR-chef: deR eR Ikke flyttet opgaveR tIl cIvIle hændeR
i Direktoratet for Kriminalforsorgen forstår Hr-chef, Marianne 
Fæster nielsen, godt forbundets bekymring for udviklingen. Hun op-
lyser imidlertid, at der i år vil blive optaget nye fængselsbetjentelever 
på uddannelsen, hvilket antalsmæssigt svarer til den ene procents 
nedgang, der har været i antallet af uniformerede medarbejdere. 

Hun peger desuden på, at stigningen i civile medarbejdere ikke har 
betydet, at fængselsbetjentene har færre opgaver: ”Det er vigtigt 
at understrege, at der ikke er flyttet opgaver fra uniformerede til 
civile hænder. Stigningen skyldes derimod primært, at der er blevet 
ansat et større antal it-medarbejdere som følge af nedlæggelsen 
af integrationsministeriet samt et større antal ansættelser af civile 
medarbejdere for satspuljemidler.”

Hr-chefen er opmærksom på, at klientellet er blevet mere belastet 
i perioden, hvilket både Klientundersøgelsen og screeningsprojektet 
på Københavns Fængsler vidner om: ”blandt andet derfor er der i 
perioden blevet oprettet flere særligt sikrede afdelinger, herunder i 
Politigårdens Fængsel og i nyborg. Derudover er der oprettet flere 
negativt stærke pladser,” siger Marianne Fæster nielsen.
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