
NÅR DU ER MEDLEM AF 
FÆNGSELSFORBUNDET…



SOM MEDLEM AF 
FÆNGSELSFORBUNDET 
FÅR DU:

ET STÆRKT FÆLLESSKAB – Du er en del af et sammenhold med 
fælles kultur og identitet. Vi er stærkere sammen end hver for sig.

LOKAL OPBAKNING – Du har en tillidsrepræsentant, der kender 
din arbejdsplads, dine kollegaer og dine faglige udfordringer. 
Forbundet er til stede i alle fængsler og arresthuse. 

FAGLIG BISTAND – Du har en organisation i ryggen, som kender 
Kriminalforsorgen ud og ind. Vi er klædt på til at svare på alle 
spørgsmål, og står klar, hvis du kommer i klemme i en arbejdssag.

DIREKTE DEMOKRATI – Du er med til at bestemme, hvem der 
repræsenterer dig, og hvordan forbundet prioriterer sine kræfter.

KONTANTE FORDELE – Du kan spare penge ved at låne i Tjeneste-
mændenes Låneforening og forsikre dig i Tjenestemændenes 
Forsikring. Du er omfattet af en ekstra gruppelivsordning, kan 
leje billige ferieboliger og meget andet.

STOR SYNLIGHED – Forbundet skaber opmærksomhed om dine 
arbejdsforhold i aviser, radio og tv. Vi er landets mest synlige 
faggruppe målt i forhold til antal medlemmer.

POLITISKE RESULTATER – Fængselsforbundet har skabt markante 
forbedringer for vores medlemmer siden 1913. Hverken Folketingets 
politikere, justitsministeren eller ledelsen i Kriminalforsorgen er i 
tvivl om vores holdninger.

Jeg tror, at min arbejdsskadesag 
var faldet til gulvet uden hjælp 

fra min tillidsrepræsentant og Fængsels- 
forbundet. De har effektivt ridset mine 
muligheder op, bidraget med konkret 
viden og støttet mig med faglig indsigt. 
Jeg ville have svært ved at fremføre 
sagen alene. Måske havde jeg simpelt-
hen givet op.”

Fængselsbetjent Jonas Jacobsen, 42 år, 
Blegdamsvejens Fængsel.

”

Jeg havde en tvist med fængslet 
om nedsat arbejdstid på grund 

af mit handicappede barn. Det var 
fantastisk, at jeg kunne overlevere 
sagen til nogle, der kender systemet 
ind og ud. Der er ingen tvivl om, at de 
aftaler forbundet fik forhandlet i hus, 
har gjort, at jeg er blevet i jobbet.”

Værkmester Lisbeth Nielsen, 40 år, 
Statsfængslet i Horserød.

”



Følg med i nyheder fra Fængselsforbundet. Tilmeld dig 
forbundets nyhedsbrev på www.faengselsforbundet.dk

Fængselsforbundet / Ramsingsvej 28A / 2500 Valby
72 55 99 76 / ff@faengselsforbundet.dk

Fængselsforbundet repræsenterer fængselsbetjente, værkmestre 
og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen og fiskerikontrol-
lører i NaturErhvervstyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik, 
og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv. 

VI ARBEJDER FOR:

BEDRE ARBEJDSMILJØ – I vores fag er det ikke en selvfølge, at man 
kan klare jobbet et helt arbejdsliv. Hvis nedslidning og sygefravær 
skal ned, kræver det bedre trivsel, mere indflydelse for den enkelte 
og større tillid mellem medarbejderne.

BEDRE LØN – Lønnen skal være i orden, hvis det skal være attraktivt 
at arbejde her. Det gør vi  klart på alle niveauer, når vi forhandler løn 
og overenskomst på vegne af det uniformerede personale.

BEDRE UDDANNELSE – Klientellet ændrer sig. Det samme gør vores 
opgaver og de krav, vi møder i løbet af en arbejdsdag. Et kursus i ny 
og næ er ikke nok. De faglige kvalifikationer skal styrkes markant for 
alle kollegaer.

BEDRE PENSION – Vi har krav på en fair behandling, når vi trækker 
os tilbage. Der bør være flere seniorordninger, trygge pensionsvilkår  
og tilbagetrækningsalderen skal være rimelig. 


