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værkmestre

Hver tredje 
værkmester 
er skåret væk 
i sønder omme
Antallet af værkmestre er faldet fra 33 
til 24 i Statsfængslet ved Sønder Omme 
på otte år. Den lave bemanding går ud 
over arbejdsdrift og sikkerhed, lyder kri-
tikken fra medarbejderne.
Af Søren Gregersen

i statsfænget ved sønder omme går indsatte ofte rundt alene på 
værkstederne. antallet af værkmestre er beskåret så hårdt, at de i 
nogle situationer bliver nødt til at være på to værksteder samtidig.

de 24 værkmestre beskæftiger fængslets indsatte i fem beskæftigelses-
afdelinger. værkmestrene har blandt andet ansvaret for kvægbe-
sætningen på cirka 250 limousinekvæg, planteavl og skovdrift på 
fængslets 962 hektar, et stort varmeværk og et produktionskøkken, 
som leverer mad til arresthusene vest for storebælt.

går man blot otte år tilbage var der 33 værkmestre. Hver tredje 
værkmester er altså skåret væk. 

værkmestrene er ikke blevet fyret, men fængslet genbesætter 
ikke deres stillinger ved naturlig afgang. det er en udvikling, som 
værkmester tonny sørensen ikke er tilfreds med: ”vi er for få til 
at klare opgaverne. mine kollegaer og jeg er frustrerede,” siger han.

den lave bemanding betyder, at der kun er én værkmester inden 
for hver faggruppe – som for eksempel smed eller tømrer – hvor 
der tidligere var to. derfor er værkmestrene nu selvafløsende. og 
er en værkmester syg, på ferie eller på et kursus, skal kollegaerne 
klare opgaverne.

er man som tonny sørensen murer, skal man for eksempel hjælpe 
et murersjak samtidig med, at man hjælper andre inden for bygnings-
væsenet.

det kan være stressende, og alene afstandene på fængslet giver 
problemer. og når man kun er sammen med de indsatte på deltid, 
bliver det nemt de interne konflikter mellem de indsatte, som 
fylder.

”man har ikke tid til de indsatte. det er træls. du er færdig, når du 
tager hjem. og ikke bare er du træt. du tager også hjem med en 
dårlig samvittighed,” siger tonny sørensen.

de indsatte undrer sig også over, hvorfor de skal møde på arbejde 
07.30, når der ikke er ansatte til stede. og i weekenderne må 
fængslets køer klare sig alene med de indsattes hjælp. landmanden 
er ikke til stede til at sikre det faglige niveau. Han holder forståeligt 
nok fri, så han skal kaldes ind, hvis der er problemer.

Fængselsforbundets afdelingsformand i sønder omme, Peter 
kempf, er enig i tonny sørensens bekymring: ”værkmestrene er 
frustrerede på nuværende tidspunkt,” siger han.

FlerårsaFtale
i den seneste politiske aftale om kriminalforsorgen er der afsat 
158 millioner kroner ekstra til uddannelsesindsatsen i landets 
fængsler. der skal øget fokus på de indsattes uddannelse- og 
arbejdsparathed. det er en opgave, som i høj grad skal løftes af 
værkmestrene, fremgår det af aftalen.

tonny sørensen er enig i denne prioritering, men han mener, det 
er svært at leve op til de politiske intentioner: ”det minder mere 
om opbevaring end uddannelse i vores værksteder,” siger han. 

det er ærgerligt, for de indsatte vil gerne uddanne sig: ”mange 
indsatte har aldrig haft et arbejde. nogen af dem ved ikke engang, 
hvordan man bruger en spade. vi prøver at motivere dem og viser 
dem, hvor sjovt det kan være at mestre et fag. jeg kan mærke, at 
det er noget, som de tænder på,” siger værkmesteren.

ansættelsesstop
inspektør anne marie Heckscher bekræfter, at der i øjeblikket er 
ansættelsesstop i fængslet. et stop som gælder alle personale-
grupper. det skyldes, at fængslet har været udsat for en betydelig 
besparelse, som skal hentes ind på budgettet. den dårlige økonomi 
forværres også af, at fængslet har fået en bøde fra direktoratet på 
500.000 kroner, fordi sygefraværet har været for højt.

Hun henviser desuden til, at kriminalforsorgens rejsehold mente, 
at fængslet havde tre værkmestre for meget i forhold til lands-
gennemsnittet.

”vi har fået besked om, at vi er for godt bemandet. vi har ellers 
forsøgt at forklare vores normering. For eksempel at der er store 
afstande mellem værkstederne. vi har kæmpet en brav kamp for 
vores sag, men vi har ikke fået medhold i vores indvendinger,” 
siger anne marie Heckscher, som oplyser, at fængslet har oprettet 
en modtagelsesafdeling og opnormeret på skolen – og at værk-
mestrene derfor tager sig af mange færre indsatte i dag.

Men er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at overlade værksteder til de 
indsatte uden overvågning? ”ja, det er min vurdering. det er ikke 
realistisk altid at overvåge de indsatte i et åbent fængsel,” siger 
inspektøren.

Har værkmestrene tilstrækkelig tid til at løfte deres uddannelsesopgaver? 
”ja, de har den tid, som der skal bruges, og de har modtaget den 
uddannelse, der gør kompetenceudvikling af de indsatte mulig, 
men vi vil gerne se mere entusiasme fra deres side i forhold til at 
sætte uddannelsesforløb i gang. det vil vi gerne hjælpe dem med,” 
siger hun.

Ifølge værkmester Tonny Sørensen 
i Statsfængslet i Sønder Omme 
er faggruppen blevet skåret for 
hårdt.

man har ikke tid til 
de indsatte. det er 

træls. du er færdig, når 
du tager hjem”

Værkmester Tonny Sørensen (tv.) i 
samtale med en indsat i Stats-
fængslet ved Sønder Omme.


