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Lappeløsninger er trods alt
bedre end ingen løsninger

Man kan vælge at kigge på finanslovs-
forliget på to måder. På den ene side er
det positivt, at politikerne har fundet 20
millioner kroner ekstra frem til Kriminal-
forsorgen.

Det kan vi tillade os at glæde os over
i lyset af at finansloven ellers byder på
besparelser mange steder i den offentli-
ge sektor. Pengene vidner om, at Krimi-
nalforsorgen har bevågenhed på Chri-
stiansborg. 

På den anden side dækker den nye
bevilling slet ikke behovet. Pengene går
nemlig alene til at styrke indsatsen mod
negativt stærke indsatte. Meningen er,
at bandemedlemmerne skal adskilles
yderligere.

Måske skal der laves en afdeling for
de værste indsatte vest for Storebælt,
som vi kender det fra Politigårdens
Fængsel i København. Det vil være godt
i forhold til bandeindsatte, men det ef-
terlader en række andre problemer uden
løsning. 

Vi har for det første et stort kapaci-
tetsproblem. Fængsler og arresthuse har
kørt med overbelægning hele året. Re-
geringen lovede ellers i foråret, at man
ville undersøge behovet for pladser
fremover.

Men undersøgelsen er flere måneder
forsinket. Og når man ikke kender antal-
let af indsatte fremover, så kan man ikke
tage en beslutning og gøre noget ved de
fyldte fængselsceller. Det synes finans-
ministeren sikkert, er en fin løsning. 

Vi har for det andet store problemer
med økonomien i Kriminalforsorgen. Det
skyldes blandt andet regeringens gen-
opretningsplan. I år er der skåret 100
stillinger væk, og der kommer nye ned-
skæringer til næste år.

Det er unægtelig svært at finde nye
pladser til indsatte, hvis der ikke er
penge til det. Jeg har set, at flere politi-
kere skyder skylden for pladsproblemer-
ne på Kriminalforsorgen.

Det er Kriminalforsorgen, der anbrin-
ger fanger, det kan vi som politikere ikke
gøre noget ved, lyder det. Det kan man
kalde ansvarsfornægtelse. Kriminalfor-
sorgen er jo underlagt de økonomiske
rammer, som politikerne sætter.

For det tredje har vi fortsat arbejds-
miljøproblemer. Vi har set en stigning i
volden mod fængselsbetjente tidligere
på året, og nu viser tallene at sygefravæ-
ret stiger. Politikerne siger godt nok, at
de er opmærksomme på vores arbejds-
vilkår, men heller ikke her er der løsnin-
ger i den nye finanslov.

Så selvom lappeløsninger er bedre
end ingen løsninger, er der ingen grund
til jubel. ■

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Fængselsforbundet
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”Vi løser det umulige 
– indtil videre”

Den seneste opgørelse over

belægningsprocenten i

arresthuse og fængsler er

alarmerende. Mange steder

ligger den over hundrede

procent. Det tærer på både

personale og indsatte.

Selvom det politiske mål er, at man kun
skal bruge 92 procent af pladserne i
fængslerne, så er virkeligheden en an-
den.

Den gennemsnitlige belægningspro-
cent i fængsler og arresthuse ser ud til at

ende på 96 procent i år. Det er tredje år
i træk, at belægget stiger. Belægget er
dermed nu tilbage på samme høje
niveau, som det var før politi- og dom-
stolsreformen i 2007.

Når gennemsnittet er tæt på 100 pro-
cent, så betyder det, at der er propfyldt i
mange fængsler og arresthuse. Kort før
deadline på bladet meldte 35 ud af Kri-
minalforsorgens 49 fængsler og arrest-
huse om fuldt hus.

I Københavns Fængsler, hvor belæg-
get var oppe på 102 procent, er der
dobbeltbelæg i Nordfløjen på Vestre
Fængsel og 3. og 4. sal i kvindefløjen.
Ifølge tillidsrepræsentant David Jensen,
er det en uholdbar situation.

”Vi er ekstremt pressede. Det tærer
både på ansatte og indsatte. Det bliver
ikke ved med at gå. Jo længere tid det
står på, jo mere uholdbart bliver det. På
et tidspunkt brister boblen,” siger han.

Det synspunkt bakkes op af arrestfor-
varer i Arresthuset i Ringsted, Jørgen Ole
Jensen, som kunne melde om 104 pro-
cent belægning.

”Overbelæg løses på the good old-
fashioned way med flere i cellerne. Vi
har kun ét besøgsrum, og det er vi nødt
til at holde frit. Overbelæg er blevet
hverdag, og det slider på både persona-
le og bygninger,” siger han.

På grund af manglende tilladelse bru-
ges arresthusets gamle lægeklinik ikke til

35 fængsler og arresthuse var helt fyldt op i november. Kilde: LIS

”Overbelæg løses på the good
old-fashioned way med flere i
cellerne,” siger arrestforvarer
Jørgen Ole Jensen i Arrest-
huset i Ringsted. 
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at løse overbelægget. I hvert fald ikke
officielt. Klinikken har lige nu status af
venterum.

Mindre plads og mindre tid
Når indsatte stuves sammen på få 
kvadratmetre, stiger stressniveauet hos
både fængselsbetjentene og de indsatte,
og risikoen for konflikter er langt højere:

”Det er klart, at der opstår konflikter,
når to voksne mænd skal deles om otte
kvadratmetre dag ud og dag ind. Det
giver uro og dræner for energi,” siger
David Jensen.

Med flere og flere indsatte til det
samme personale behøver man ikke
være raketforsker for at regne ud, at ti-
den til den enkelte indsatte bliver mindre
og mindre. 

”Vi prøver at give de indsatte ligeså
meget opmærksomhed, som vi plejer.
Det er jo ikke deres skyld, at personalet
er pressede, og indtil videre holder vi
samme niveau inde i fængslet som nor-
malt. Men sådan er det jo i Krimi-
nalforsorgen: Vi løser det umulige – ind-
til videre,” siger David Jensen.

Uden for fængselsmurene er der der-
imod helt konkrete konsekvenser. Kø-
benhavns Fængsler bliver ofte nødt til at
aflyse kørsler, fordi der er brug for fæng-
selsbetjentene på fængselsgangene. Iføl-
ge David Jensen må stofmisbrugere ek-
sempelvis vente på behandling af bylder
på arme og ben på grund af personale-
mangel til kørslen.

Stift system
I det hele taget er overbelægget generelt
med til at gøre hele Kriminalforsorgens
system mere stift. I Arresthuset i Ring-
sted kan man ofte ikke kan komme af
med indsatte, som ellers skulle flyttes til
afsoning på grund af overbelægget i
fængslerne:

”Det sker alt for tit, at folk ender med
at afsone 3-4-5-måneders domme hos

os, fordi ingen fængsler har kapacitet til
at tage dem. Det er problematisk. For
det første er vi ikke gearet til afsoning,
og for det andet optager de en plads,
som vi så mangler. Det er en ond cirkel,”
siger Jørgen Ole Jensen.

I Statsfængslet ved Horserød, hvor
der også er fuldt belæg, tager de indsat-
te foreløbig situationen med ro, lyder
det fra tillidsrepræsentant Rasmus Tam-
bour: ”De fleste tager det med godt
humør, og hvis der kommer en ind og
brokker sig, er det en god anledning til
at få en snak”, siger han.

Jørgen Ole Jensen i Ringsted Arrest-
hus løser de blandt andet problemet ved
at spørge de indsatte, om de ønsker
mere fællesskab: ”Og hvis de siger ja,
kan vi hurtigt finde en sambo til dem,”
siger han.

Begge medarbejdere understreger, at
problemerne med overbelægning hver-
ken kan eller skal løses af de indsattes
velvilje.

Fremtiden ser mørk ud
Direktoratet for Kriminalforsorgen ken-
der tallene og forsøger at dæmme op for
problemet med overbelægning.

Souschef i Ressourcestyringskontoret
Kirsten Lærkeholm peger på, at fængslet
på Nytorv og Institutionen for Friheds-
berøvede Asylansøgere Ellebæk er åbnet
for belæg. Men hun erkender, at det
ikke løser problemerne. Hverken nu eller
fremadrettet.

”Vi har konverteret flere arrestpladser
til afsoning – blandt andet i Horserød –
men det er klart, at det ikke skaber flere
pladser. Det er bare nogle andre indsat-
te, der kan sidde der,” siger Kirsten
Lærkeholm.

Selvom David Jensen ved, at der er
opmærksomhed på problemet fra Direk-
toratet for Kriminalforsorgens side, er
han ikke imponeret af tiltagene indtil nu:

”Det er fint nok, at arresten på Ny-

torv er åbnet for belæg, og det samme
med Ellebæk, men i bund og grund løser
det ikke problemerne. Det er at tisse i
bukserne for at holde varmen,” siger
David Jensen. 

Kirsten Lærkeholm forstår frustratio-
nerne ude i fængslerne og arresthusene.
Hun kan dog blot konstatere:

”Det ser ikke ud til at ændre sig på
kort sigt”. ■

Af Kristian Westfall Jensen
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Besparelser rammer 
behandlingen i Herstedvester

Både indsatte og ansatte er

kede af, at de reflekterende

samtaler er stoppet i

Anstalten ved Herstedvester.

Der mangler personale til at

opretholde tilbuddet.

Regeringens genopretningsplan kan
mærkes i Kriminalforsorgen. På grund af
den økonomiske spareplan er staten ble-
vet pålagt et såkaldt udgifts- og ansæt-
telsesstop. Det har nu ramt behandlin-
gen af de indsatte i Anstalten ved Her-
stedvester.

Anstalten huser indsatte, der er dømt
for meget alvorlig personfarlig kriminali-
tet og har brug for psykiatrisk eller psy-
kologisk hjælp. 

Både medarbejdere og indsatte i an-
stalten har derfor været glade for de
reflekterende samtaler. Behandlingsfor-
men er hentet fra Sverige, hvor den har
været i brug siden 1990. Metoden går
kort sagt ud på, at den indsatte hver
fjortende dag taler med en fængselsbe-
tjent sammen med en civil medarbejder
– for eksempel en socialrådgiver, psykia-
ter, præst eller psykolog.

Ideen er at bryde det formelle for-
hold, som der ofte er mellem indsat og
personale. 

Men på grund af ansættelsesstoppet
er samtalerne nu sat i bero i anstalten.
Der mangler medarbejdere til at stå for
tilbuddet. I øjeblikket er der ni ubesatte
stillinger blandt socialrådgivere, psykolo-
ger og psykiatere.

Ifølge inspektør Hans Jørgen Engbo
er problemet, at flere medarbejdere er
holdt op i løbet af året. Og der kan ikke
ansættes nye på grund af ansættelses-
stoppet.

”Vi er ramt særligt hårdt, fordi der er
flere af vores socialrådgivere, psykologer

og psykiatere, som har forladt os, og vi
kan ikke bede de resterende om at løse
de samme opgaver. Derfor er de reflek-
terende samtaler sat i bero. Det er vi me-
get kede af,” siger han.

Mindre kontakt med de indsatte
Også de medarbejdere, som dagligt står
for samtalerne, er kede af at behandlin-
gen er stoppet.

Socialrådgiver Birgitte Melbye siger:
”Når vi ikke har et tilbud som de reflek-
terende samtaler længere, så betyder
det, at kontakten med de indsatte bliver
mindre. Besparelserne går altså ud over
vores kontakt med de indsatte,” siger
hun.

Det er fængselsbetjent Søren Hel-
strup enig i. Han frygter, at sikkerheden
samtidig bliver forringet i anstalten.

”En af de gode ting ved samtalerne
er, at de indsatte får et bedre forhold til
medarbejderne. Vi får en dialog med
nogle indsatte, som man ellers ikke får
fat på. På den måde styrker det den
dynamiske sikkerhed,” siger han.

Uformel dialog
Ved den reflekterende samtale mødes
deltagerne under afslappende forhold
og lytter til hinanden. Den indsatte be-
slutter selv, hvad han vil tale om. For
eksempel om personlige problemer, fa-
milieforhold eller den kriminalitet, han
har begået.

Den indsatte taler med én medarbej-
der ad gangen. Den anden medarbejder
lytter. Bagefter taler de to medarbejdere
sammen, mens den indsatte lytter. På
denne måde får den indsatte mulighed
for at reflektere over det, der bliver sagt
om ham eller hende.

Ifølge psykolog Hanne Grosen er
samtalen med til at få de indsatte til at
føle sig menneskelige igen.

”Mange af de mennesker, der sidder
her i anstalten, har gjort nogle meget

inhumane ting. Derfor er det vigtigt, at
de bevarer en human kontakt med med-
arbejdere og øvrige indsatte, når de
afsoner deres dom. Ved samtalerne
møder jeg den indsatte mere som men-
neske end behandler. Fokus er på men-
nesket og ikke på kriminaliteten, og vi
skal ikke tage stilling til udgang, prøve-
løsladelse, farlighed og så videre. Det er
et frirum,” siger hun.

Birgitte Melbye tog initiativ til samta-
lerne efter inspiration fra et fængsel i
Kalmar i Sverige. Hun siger, at målet er
at skabe meningsfulde og udviklende
samtaler, som kan være med til at sikre,
at personen kommer videre i livet: ”Vi vil
gerne udvikle en samtale- og lyttekultur
blandt de indsatte. Det hjælper samta-
lerne dem med.”

Medarbejderne håber, at tilbuddet
kommer i gang igen til foråret, men det
er usikkert, fordi anstalten også skal spa-
re på budgettet til næste år.

Det bekymrer Søren Helstrup: ”Vi er
bange for, at vores indsats smuldrer, hvis
man finder ud af, at det her fængsel kan
drives meget billigere, hvis man bare lå-
ser de indsatte inde.” ■

Af Søren Gregersen
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Det tager toppen 
af spidsbelastningerne

Michael afsoner en dom på

16 år i Anstalten ved

Herstedvester. Han kalder

det synd og skam, at de

reflekterende samtaler stop-

per. 

I de sidste otte år har Anstalten ved
Herstedvester tilbudt indsatte reflekte-
rende samtaler. Michael har benyttet sig
af samtalerne i over to år, og mener, at
metoden har stor værdi.

”De indsatte føler, at der er større
respekt om dem, når de indgår i samta-

lerne. Også selvom de har gjort noget
slemt. Jeg har fået meget ud af det. Det
er meget givende at høre, hvordan folk
oplever det, jeg siger. Det har hjulpet
mig til at finde ud af, hvor jeg er kom-
met videre, og hvor der mangler noget
endnu,” siger han.

Samtalerne er samtidig med til at
styrke samarbejdet mellem indsatte og
ansatte.

”Det er et rigtigt godt miljø, man får
skabt mellem indsatte, fængselsbetjente
og det civile personale. Samtalerne bety-
der, at man får indtryk af, at der er
nogen bag de blå skjorter. Det sparer
mange konflikter. Det kan være, at
fængselsbetjenten er en idiot en dag,

men man ved, at han faktisk har gjort
nogle gode ting. Jeg ville aldrig komme
til at tale med en betjent, som jeg gør
nu. På den måde er samtalerne mange
gange med til at tage toppen af spidsbe-
lastningerne,” siger Michael.

Og så har samtalerne den tillægsvær-
di, at de indsatte bliver bedre til at om-
gås med de øvrige indsatte. Det mener
Michael i hvert fald.

Derfor syntes han, at det er ærgerligt,
at tilbuddet nu er stoppet: ”Det er synd
og skam. Der er mange, der er rigtig
kede af det. Det er faktisk ret trist,” siger 
han. ■

Af Søren Gregersen

Ved samtalerne taler den indsatte med én medarbejder ad gangen. Den anden medarbejder lytter. Bagefter taler de to medar-
bejdere sammen, mens den indsatte lytter. På denne måde får den indsatte mulighed for at reflektere over det, der bliver sagt
om ham eller hende.
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20 millioner 
til bandeindsatsen

Indsatte fra bandemiljøet

skal i højere grad adskilles

fra øvrige indsatte. Det er

målet med en ny pulje, som

blev afsat på finanslov for

2011.

I år har der været store problemer med
banderelaterede indsatte. De omkring
50 bandegrupperinger, der sidder i Kri-
minalforsorgen, har stået bag en lang
række af trusler, overfald, våbensmug-
linger og flugtforsøg. 

Nu er der håb om, at situationen
måske bliver bedre til næste år. Rege-
ringen har i hvert fald afsat en pulje til
formålet på finansloven sammen med
Dansk Folkeparti og Kristendemorater-
nes enlige folketingsmedlem.

Puljen på 20 millioner kroner skal
bruges til at styrke indsatsen mod nega-
tivt stærke indsattes dominans, hedder
det i aftaleteksten. Desuden lover for-
ligspartierne, at de vil følge udviklingen i
fængslerne nøje fremover.

Formand for Retsudvalget, Peter
Skaarup (DF), har været med til at for-
handle aftalen på plads. Han er tilfreds
med, at det er lykkedes at få afsat ekstra
penge på finansloven. Det er ellers nor-
malt i flerårsaftalen, at Kriminalforsor-
gens økonomi bliver fastlagt.

”Vi er glade for, at det lykkedes at få
afsat midler selvom det først er til næste
år, at der skal forhandles flerårsaftale,”
siger han. 

Ifølge Peter Skaarup skal pengene
blandt andet gå til flere opdelinger i
fængslerne. For eksempel i Statsfængslet
i Nyborg. De nuværende fysiske forhold
dækker nemlig ikke behovet for at ad-
skille indsatte fra rivaliserende bander.
Opdelingen af de indsatte er i sagens
natur et af de bedste redskaber til at
undgå konfrontationer.

Ny politigård
Peter Skaarup ser desuden gerne, at Po-
litigårdens Fængsel får en dobbeltgæn-
ger vest for Storebælt.

Politigården har et skærpet regime i
forhold til de indsatte. Det bruges til ind-
satte, der er så truende eller voldelige, at

Formand for Retsudvalget, 
Peter Skaarup (DF) er glad for, 
at det er lykkedes at få afsat ekstra
penge til Kriminalforsorgen på 
finansloven.

Her gik det galt i år

18. februar blev to indsatte stukket
ned med et stemmejern i Statsfæng-
slet i Vridsløselille. Overfaldsmanden
havde relation til bandemiljøet.

7. juli opstod der mistanke om at en
banderelateret gruppe i Statsfængslet
i Nyborg havde til hensigt at henrette
en fængselsbetjent og hans familie.
Personalet fandt en besked til ban-
dens leder på et toilet i fængslet.

10. september blev en fangetransport
påkørt og overfaldet på Folehaven i
Valby af maskerede mænd med ko-
ben, da en indsat skulle flyttes fra
Statsfængslet i Vridsløselille til Politi-
gården. Det lykkedes fangetranspor-
tens chauffør at komme væk ved at
bakke fra stedet.

de ikke kan sidde på almindelige afde-
linger.

For eksempel er der altid to medar-
bejdere til stede, når dørene åbnes til cel-
lerne. Fængslet udfylder dermed en vig-
tig rolle i forhold til bandeindsatsen, men
problemet er, at de 25 pladser ikke dæk-
ker behovet. 

”Derfor vil vi gerne etablere en lig-
nende afdeling mere til de værste ban-
demedlemmer,” siger Peter Skaarup.

Det er dog ikke sikkert, at der bliver
råd til det hele. Ifølge Kriminalforsorgens
vicedirektør, Ole Hansen, er der ikke ta-
get stilling til, hvordan den nye pulje
præcis skal bruges endnu. ■

Af Søren Gregersen
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Kim Østerbye:

Afgangsalderen er 
ikke et personalegode
Fængselsforbundets formand

kalder det arrogant, når

Personalestyrelsen siger, at

man kan hæve pensionsalde-

ren uden problemer. 

Personalestyrelsens direktør bør besøge
Kriminalforsorgen og få en bedre for-
nemmelse for arbejdsvilkårene i landets
fængsler og arresthuse. Sådan lyder 
reaktionen fra Kim Østerbye, efter Per-
sonalestyrelsens direktør blev intervie-
wet i sidste udgave af Fængselsfunk-
tionæren.

Her gav direktøren Lisbeth Lollike
blandt andet udtryk for, at den nuvæ-
rende pligtige afgangsalder på 63 år for
fængselsbetjente skal sættes op. 

”At hæve de nuværende lave af-
gangsaldre står på ingen måde i mod-
strid til initiativer, der er med til at sikre
et godt arbejdsmiljø og nedbringe syge-
fraværet. Tværtimod,” sagde Lisbeth
Lollike blandt andet i interviewet. 

Men denne holdning er udtryk for
uvidenhed, mener Kim Østerbye.

”Det er arrogant at sige, at vi sagtens
kan blive længere i jobbet. Så kender
man ikke ret meget til vores arbejdsvil-
kår. Det er overraskende, når man tager
i betragtning, at Lisbeth Lollike er perso-
nalechef for alle statens medarbejdere.
Hun bør besøge nogle fængsler ved lej-
lighed,” siger han.

Formanden mener, at Personalesty-
relsen forsøger at gøre alle medarbejde-
re i staten lige, men fængselsbetjentene
arbejder under andre forhold end stort
set alle andre statslige medarbejdere.

”Personalestyrelsen lider under en
gennemsnitsbetragtning af, at alle er
lige. Men der er forskel på at sidde ved
et skrivebord og arbejde i frontlinjen
blandt indsatte. Derfor skal der fortsat
være på forskel på pensionsalderen,”

siger Kim Østerbye og fortsætter: ”Det
er klart, at vores job ikke er farligt på
samme måde, som hvis du er soldat i
Afghanistan. Det er heller ikke de kon-
krete voldelige episoder, der er de vær-
ste. Det, der slider, er den massive på-
virkning i dagligdagen af negative hold-
ninger og latente trusler fra indsatte,
som har svært ved at begå sig socialt. Du
afkræves hele tiden svar, du bliver små-
truet og skal være på vagt.”

Han mener på ingen måde, at det er
et personalegode, at pensionsalderen
ligger ved 63 år. Det er grænsen for,
hvor længe de fleste medarbejdere kan
varetage jobbet.

”De fleste begynder i jobbet i starten
af tyverne. Efter 40 år blandt de indsat-
te er du slidt op fysisk og psykisk. Og
hos os er der ikke retræteposter. Du
laver det samme, om du er 20 eller 60
år.”

Men hvorfor er afgangsalderen en
pligt og ikke en ret?: ”Det er nødven-
digt, at det er arbejdsgiveren, som siger,
at man skal stoppe. Det skal ikke være

op til den enkelte at tage beslutningen.
Det må og skal være en vurdering, som
tager hensyn til den risiko, der er ved
arbejdet som fængselsbetjent. Ikke om
den enkelte selv synes, at han sagtens
kan holde til mere,” siger Kim Østerbye.

Sundhedscertifikat efter 55 
Det er kun fire ud af ti fængselsbetjente,
som bliver i jobbet indtil de er 63 år. I
stedet for at hæve pensionsalderen
mener Kim Østerbye derfor, at det er
helt andre tiltag, der skal til for de æld-
ste medarbejdere.

”Jeg foreslår, at der indføres et sund-
hedscertifikat for alle over 55 år. Har du
ikke certifikatet, skal du på pension. Det
kan ikke være meningen, at man skal
blive i jobbet, til man falder om.” 

Lokalløn
Udover højere pensionsalder står Lisbeth
Lollike også til lyd for mere lokalløn. Det
er heller ikke noget, der begejstrer Kim
Østerbye.

”Jeg deler ikke direktørens holdning
om, at den enkelte medarbejder bare
kan styre sin egen løn. I en ideel verden
kan det måske lade sige gøre, men i vir-
kelighedens verden med økonomiske
begrænsninger, så har jeg svært ved at
se, at man sikrer lønudviklingen med
mere lokalløn. Mange lønmidler vil sik-
kert blive ædt op af driftsbudgettet.”

Han mener, at lønsystemet også skal
være med til holde hånden over de med-
arbejdere, der ikke er gode til at marke-
re sig.

”Lønsystemet skal sikre retfærdighed.
To medarbejdere, der går sammen og lø-
ser de samme opgaver, skal ikke opleve,
at den ene tjener mere end den anden.
Det vil skabe utryghed og mangel på til-
lid. Det er en tillid, som vi er dybt
afhængige af i vores job.” ■

Af Søren Gregersen

”Efter 40 år blandt de indsatte er du
slidt op fysisk og psykisk,” siger Kim
Østerbye.
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På trods af at fængslerne er

præget af afmagt, stress og

vrede, så formår ansatte og

indsatte alligevel at få hver-

dagen til at fungere. Tillid og

humor er ofte løsningsmidlet,

lyder det fra en forsker.

Når man arbejder i et fængsel, er der ikke
tid til at stille spørgsmål ved alt, hvad
man gør. Men når man som forsker kom-
mer udefra, stiller spørgsmålene sig i kø.

Sociolog Malene Molding Nielsen fra
Sociologisk Institut på Københavns Uni-
versitet har brugt seks måneder i et af
landets åbne fængsler. Hun var overras-
ket over at opdage, hvor mange proble-
mer, der er forbundet med arbejdet som
fængselsbetjent. Det gjorde især indtryk
hvor stor en del af jobbet, der afhænger
af tillid.

”Fængselsbetjentene skal forholde sig
til, at de arbejder under helt specielle for-
hold. De forhold gør, at deres gruppe-
sammenhold og tillid hele tiden bliver
udfordret. Det kan være problematisk i
forhold til tilspidsede situationer, hvor de
er hinandens sikkerhed, og hvor tilliden
er helt central,” siger Malene Molding
Nielsen.

Hun mener, at humor er en vigtig del

af livet bag fængselsmurene. Den kan
bruges som en ventil, så fængselsbetjen-
tene frit kan beskrive deres negative
oplevelser, uden at det fremstår proble-
matisk. 

Det er i høj grad humoren, der er med
til at skabe gode relationer mellem
fængselsbetjentene og de indsatte:

”Brugen af humor gør det muligt for
ansatte og indsatte at lægge afstand til
deres formelle roller. Ved at grine af sig
selv, viser de nogle andre og uformelle
sider. På den måde giver humoren dem
mulighed for at mødes på lige vilkår,”
siger Malene Molding Nielsen.

Humoren virker 
som en ventil

Ifølge sociolog Malene Molding Nielsen
er det vigtigt, at fængselsbetjente 
bruger humoren på jobbet. 

Men humoren i fængslet har også en
negativ side, hvis den bruges i konfliktsitua-
tioner mellem kollegaer.

”Vrede, frustration og hård kritik bliver
sagt i sjov, men har hold i virkeligheden. Og
netop fordi det siges i sjov, bliver der ikke
taget fat om problemerne: de bliver bare luf-
tet, men det renser ikke luften,” siger hun.

Fangeoprøret i Nyborg
Det var blandt andet på baggrund af fange-
oprøret i Statsfængslet i Nyborg i 2004, at
hun blev inspireret til afhandlingen. Hun
syntes, der var behov for, at nogen brugte
tid på at undersøge hverdagen og forholdet
mellem indsatte og ansatte.

”Dengang blev der skrevet meget om
lange ventekøer, strafskærpelser, nul-tole-
rance, den hårde tone og fangeoprøret. Til
gengæld blev der næsten ikke skrevet om
hverdagen og om dem, som lever og arbej-
der inde for murerne,” siger Malene
Molding Nielsen. 

Det, som har gjort størst indtryk på socio-
logen, er den drivkraft, som ansatte og ind-
satte har, for at få hverdagen til at glide: 

”På trods af at fængslet er et sted, hvor
de indsatte – og til tider ansatte – føler
afmagt, utryghed, stress og vrede, så formår
de at få hverdagen til at fungere,” siger
Malene Molding Nielsen. ■

Af Kristian Westfall Jensen
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Kvinderne tjener mere end
mændene i fængslerne

Fængselsbetjente er en af få

faggrupper, hvor kvinderne

har en højere løn end mæn-

dene. Årsagen er – overras-

kende nok – at kvinderne har

mere sygefravær.

Kvindernes lønkamp er tilsyneladende
lykkedes ganske godt i Kriminalforsor-
gen. Ikke alene tjener kvindelige fæng-
selsbetjente lige så meget som mænde-
ne. Faktisk er deres timeløn højere, når
man kigger på lønnen pr. præsteret ar-
bejdstime.

Det fremgår af tal fra Lønkommis-
sionen, som regeringen nedsatte for fin-
de ud af, om mænd og kvinder tjener
det samme i Danmark. 

Kommissionen konkluderer, at der
generelt er ligeløn på arbejdsmarkedet,
men at der dog er nogle få faggrupper
inden for den offentlige sektor, hvor der
er forskel på lønnen. En af grupperne er
fængselsbetjente.

Her er kommissionen nået frem til, at
kvinderne har et lønforspring på 5 pro-
cent i forhold til mændene. Det er altså
mændene, som bør klage til ligestillings-
ministeren.

Forskellen skyldes, at kvindelige
fængselsbetjente har et større sygefra-
vær end deres mandlige kollegaer. Så
selvom den udbetalte timeløn er den
samme for mænd og kvinder, så er den
effektive timeløn højere for kvinderne.
Simpelthen fordi kvinderne er mindre tid
på arbejde end mændene.

Lønforskellen har ikke betydning for
lønningsposen for den enkelte medar-
bejder, men arbejdsgiveren kan mærke
det. Det er dyrere at have en kvindelig
fængselsbetjent ansat end en mandlig.

Professor Niels Christian Wester-

gaard-Nielsen, der har siddet med i
Lønkommissionen, siger:

”Det er fraværet, der er årsagen til,
at de kvindelige fængselsbetjente har en
højere timeløn i denne beregning. De
har flere sygedage end mændene. Og vi
taler ikke om barsel. Beregningen er
nemlig renset for de forhold, der typisk
spiller ind på lønforskellen, som forskel
på anciennitet, løntrin eller barsel.”

Hvorfor kun hos fængselsbe-
tjente
Men kvindelige fængselsbetjente kan vel
ikke være den eneste faggruppe, hvor
fraværet er større blandt kvinder end
mænd? Statistikken viser for eksempel,
at det oftere er kvinderne, der bliver
hjemme, når børnene er syge.

Hvorfor er det kun hos fængselsbe-
tjente – og nogle få andre faggrupper,
som fysioterapeuter og dagplejere – at
kvindernes effektive timeløn er højere?

”Noget kunne tyde på, at forskellen
mellem mænd og kvinders fravær er
mere markant blandt fængselsbetjente
end hos andre faggrupper. Samtidig er
der flere faktorer end blot fravær, som
spiller ind i beregningerne. Mænd i an-
dre faggrupper kan have større indtæg-
ter på andre områder. For eksempel via
overtidsbetaling og tillæg,” siger Niels
Christian Westergaard-Nielsen. ■

Af Søren Gregersen

Kilde: Lønkommissionen.

Fængselsbetjente er en blandt få faggrupper, hvor kvindernes løn er højere end
mændene. Modsat er der også faggrupper, hvor mændene tjener mere end kvinder-
ne. Det gælder blandt andet hos offentlige chefer.
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Horserød efter 
kameraet er slukket

Hver uge i løbet af efteråret

fulgte cirka 700.000 danske-

re med i hverdagen i

Statsfængslet ved Horserød

på DR1. Medarbejderne

synes, at udsendelserne i

store træk viser et sandfær-

digt billede af hverdagen i

fængslet.

De danskere, som ikke personligt kender lan-

dets fængselssystem, har de sidste tre måne-

der fået et indblik i livet i et åbent fængsel.

Kameraerne har været helt tæt på. Vi har

fulgt Tom, der får sin 72-årige mor til at

smugle en telefon ind til sig i bh’en. Narko-

dømte Dennis, der gerne vil være frisør. Og

Linda, som skal afsone for første gang, og bli-

ver sat til at lave mad til de andre på kvinde-

afdelingen.

Vi har set indsatte i oprør. Tyveri, hær-

værk, indtrængning, flugtforsøg, hashrygning

og tatoverede kriminelle, som dyrker yoga.

Og vi er kommet tæt på fængslets ansat-

te, som med ro og overblik forsøger at hånd-

tere alle episoder og udfordringer.

Men afspejler udsendelserne virkelighe-

den i fængslet i Nordsjælland?  

”Ja i store træk,” lyder det korte svar fra

Susanne Vik, der er en af fængselsbetjentene

fra serien, men vi får ikke hele sandheden.

”Det billede, DR tegner af fængslet, er ind

imellem for rosenrødt. Men overordnet set er

jeg meget glad for det indtryk, der står tilba-

ge af mig og mine kollegaer. Det er tæt på

virkeligheden,” siger hun.

Fængselsforbundets afdelingsformand,

Rasmus Tambour, er enig i, at programmet vi-

ser hverdagen, som den er. Der går dog til

tider mere underholdning end fakta i udsen-

delserne.

”Det er ikke kommet frem, hvor meget vi

egentlig taler med de indsatte, og skaber

gode relationer. Man løser jo ikke de indsattes

problemer med en handleplan. Der skal mere

til end det,” siger han.

Fri adgang
DR’s dokumentarafdeling har haft fri adgang

til afdelingerne under optagelserne. Rasmus

Tambour mener, at man kan være stolt af

både udsendelsen, og at det i det hele taget

er muligt for et tv-hold at filme hverdagen i et

dansk fængsel uden begrænsninger.

”Prøv og tage et kamerahold med til et

amerikansk fængsel og spørg, om du må

filme alt. Det får du ikke lov til. I Danmark har

vi et fængselsvæsen, som vi ikke er bange for

at stå ved,” siger Rasmus Tambour.

Selvom udsendelserne viser hverdagen råt

for usødet, er der også noget, der klippet fra.

Man ser ikke magtanvendelserne. Det er dog

ikke for fængselsbetjentenes skyld.

”Der har været magtanvendelser og store

konflikter mens optagelserne stod på, men de

er ikke endt i tv. Det er ikke fordi, der er en

finger at sætte på fængselsbetjentenes arbej-

de. Det har udelukkende været af hensyn til

de indsatte, som har ønsket, at optagelserne

ikke blev brugt,” siger Susanne Vik.

Skaber forståelse
Med et stort seertal hver uge er der ingen

tvivl om, at danskerne kunne lide program-

met. Susanne Vik har flere gange oplevet

folks interesse uden for murene. 

”Jeg oplever større respekt og forståelse

for mit job fra vidt forskellige mennesker. Det,

der har overrasket folk mest, er råheden. Jeg

er sågar blevet stoppet på gaden af folk, der

gerne ville snakke om det, de har set i udsen-

delserne. Men det hele har været positivt,”

siger hun.

Rasmus Tambour er dog skuffet over

nogle af reaktionerne på udsendelserne.

Ifølge ham burde det ikke komme bag på

politikerne, hvordan fængslet fungerer – og

slet ikke på ledelsen i Horserød.

”Jeg mener, der har været for lidt fokus

på, hvor stor og omfattende indsats, vi faktisk

gør for at minimere både stoffer og mobilte-

lefoner i fængslet. Det ville jeg gerne have, at

vi fik anerkendelse for. I stedet for får vi hele

tiden at vide, at vi kan gøre det bedre,” siger

Rasmus Tambour.

DR er velkommen igen
Både Susanne Vik og Rasmus Tambour er

positive over for at lukke DR ind igen. Sam-

arbejdet har været en succes.

”Holdet fra DR har været enormt profes-

sionelle. De var gode til at få den tillid fra

både indsatte og fængselsbetjente, som de

skulle bruge for at lave udsendelserne. Og de

har ikke misbrugt tilliden,” siger Susanne 

Vik. ■

Af Kristian Westfall Jensen

DRs serie om hverdagen i Statsfængslet ved Horserød har haft seertal på over 700.000 om ugen

(fotos fra DR).
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Ny forening 
vil diskutere straf

Politikerne diskuterer med

følelserne frem for fornuften,

når fængsler og straf er på

dagordenen. En ny tænke-

tank mener, at det er en dår-

lig idé både menneskeligt og

økonomisk. 

Mere end halvdelen af alle de stram-
ninger, skærpelser og ændringer, der er
sket i straffeloven siden 1930, er sket de
sidste ti år.

Sådan lyder det fra tænketanken
Forsete, som blev etableret i august i år. 

Formand Ole Ingstrup siger: ”Tallene
taler deres tydelige sprog: Retssystemet i
Danmark er strammet uforholdsmæssigt
meget de sidste ti år - og er ude af trit
med danskernes ønsker for straf.” 

Ole Ingstrup er tidligere direktør for
kriminalforsorgen i Canada og stifter af
Forsete. Tænketanken tæller cirka 30
medlemmer, som alle har praktisk og 
teoretisk erfaring inden for de juridiske
områder. Blandt andre formand for Det
Kriminalpræventive Råd, Eva Smith og
professor i retsfilosofi Jesper Ryberg.

Forsete er oprindelig navnet på ret-
færdighedsguden i nordisk mytologi,
som dømte med omtanke. Foreningen
ønsker det samme. For eksempel ved at
sætte fokus på mere alternative straffor-
mer.

”Man kan straffe på mange måder
udover fængsel. De andre straffe er min-
dre skadelige, mere meningsfyldte og
mere genoprettende. Og i længden me-
get billigere. Det gælder for eksempel
samfundstjeneste og ordningen med
fodlænker,” siger Ole Ingstrup.

Kynisk politik
At straffene er ude af trit med dansker-
nes retfærdighedssans bliver bakket op

af en undersøgelse, som retssociolog
Flemming Balvig har udarbejdet.

”Undersøgelsen konkluderer klart, at
jo mere danskerne ved om den enkelte
forbrydelse, der er blevet begået, jo mil-
dere straffe er de tilhængere af,” siger
Ole Ingstrup.

Han understreger, at det ikke er
befolkningen, der er skyld i misinforma-
tionerne. Derimod mener han, at politi-
kerne, uanset partifarve, bærer en stor
del af ansvaret.

”Partierne i Folketinget har stort set
alle sammen talt for strengere straffe.
Når der så er kommet klar dokumenta-
tion for, at længere straffe ikke virker, er
det blevet afvist med stor arrogance.” 

Især stramningerne under Lene Es-
persen ser Ole Ingstrup som helt hen i
vejret og kun af symbolsk betydning. 

”De stramninger var unødvendige.
Det er kynisk og uansvarligt at bruge
straffesystemet som et politisk instru-
ment på den måde”.

Og så er det dyrt 
Der er dyrt at straffe hårdt. Både men-
neskeligt og økonomisk.

Og hvis det ikke har nogen som helst
indvirkning på kriminalitetskurven, er
det ifølge Ole Ingstrup både dyrt og
dumt. 

”Ved længere straffe slider man
fængsler, fængselsbetjente og indsatte
ned. Alle ved, at man sjældent bliver et
bedre menneske af at komme i fængsel,
og derfor vender alt for mange tilbage til
kriminalitet – uanset hvor lange straffe-
ne er. Det er utrolig dyrt for samfundet,”
siger Ole Ingstrup.

Stor opbakning
Der er stor opbakning til Forsete. Alle,
der er blevet spurgt, har sagt ja til at
være med i tænketanken.

”Det ligger tilsyneladende mange
fagfolk på sinde, at gøre debatten om

straf og kriminalitetsbekæmpelse i Dan-
mark mere nuanceret,” siger Ole Ing-
strup. 

En af dem, der har sagt ja til at delta-
ge, er fængselsinspektør i Statsfængslet i
Ringe Bodil Philip. Hun håber, at hun
med sine 40 år i kriminalforsorgen – 20
af dem som fængselsinspektør – kan
være med til at oplyse politikerne og be-
folkningen om konsekvenserne af de
længere straffe.

”Det er relevant med de faglige
stemmer i debatten om straf, for forsk-
ningen viser, at danskeren generelt tror,
at vi straffer mildt i Danmark. Men det
gør vi ikke. Og de lange straffe har nogle
klare konsekvenser. Og så er det spørgs-
målet, om de konsekvenser man får, er
dem man vil have,” siger hun.

Foreningens medlemmer ser nu frem
mod den kommende valgkamp. Der er
tradition for en overbudspolitik, jo tæt-
tere vi kommer på valget, og her vil fore-
ningen gerne spille en aktiv rolle.

”Vi er ikke partipolitiske, så uanset
hvem af partierne der overbyder hvem i
valgkampen, vil Forsete holde fokus på
konsekvenserne. Det er vigtigt for os, at
politikerne diskuterer sagligt og overhol-
der de internationale konventioner –
også selvom det ikke høster stemmer,”
siger Ole Ingstrup. ■

Af Kristian Westfall Jensen

Ole Ingstrup har været direktør for
Kriminalforsorgen i Canada. Nu har han
stiftet foreningen Forsete, der vil sætte
fokus på straf, der virker. (Arkivfoto)
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Alle kan læse bedre 
Mange voksne danskere kan ikke læse
en børnebog for deres børn eller børne-
børn. Derfor kan de have svært ved at
leve op til arbejdsgivernes krav. I dag
skal alle kunne læse og skrive for at
kunne klare sig på arbejde, i privatlivet
og i samfundet generelt. Ellers er det
svært at forstå en introduktion til en ny
maskine eller kontakte offentlige myn-
digheder på en computer.

Faktisk er det hver femte voksne dan-
sker, der har problemer med de små
bogstaver.

SCKK har sat kampagnen i gang for
at fortælle statens medarbejdere, at alle
kan blive bedre til at læse, stave og skri-
ve, og at medarbejderne kan deltage i
undervisning i arbejdstiden. 

Hjælp til læsesvage
”Læsevanskeligheder er et dybt tabuise-
ret område. Så vi er virkelig ude at spar-

Fokus på læsning 

- Læsekampagne på 
statens arbejdspladser

Læsebussen fra VUC Sønderjylland har været en stor succes, blandt andet fordi det var nemt for medarbejderne at blive testet
når bussen kom ud på arbejdspladsen og fordi de fik svaret med det samme.

ke døre ind. Læsning er en meget basal
færdighed. Med ”Fokus på læsning” vil
vi pege på, at nogle medarbejdere på
statens arbejdspladser har udfordringer
omkring de basale færdigheder: Det kan
hæmme deres videre kompetenceudvik-
ling og gøre, at de ikke påtager sig nye
opgaver. Vi fortæller selvfølgelig også
om de muligheder, der er for at tage
hånd om vanskelighederne,” siger
SCKKs direktør Hanne Dorthe Sørensen.

Budskab bredt ud
DSB og Statens Serum Institut har været
foregangsmænd på området. Her er de
ansatte blevet læsetestet og har fået til-
budt kurser. Siden er bl.a. Skov- og Na-
turstyrelsen, Forsvaret og senest er
Kriminalforsorgen også kommet med,
idet Københavns Fængsler er ved at
sætte læseaktiviteter i gang.  

Omdrejningspunktet i kampagnen er
tillidsrepræsentanter og HR-medarbej-

dere på statens institutioner, de faglige
organisationer og samarbejdsudvalg.
Netop fordi disse grupper er i dialog med
kollegerne på arbejdspladser og ved
hvor skoen eventuelt trykker.

Læsebus på tur i Syddanmark
For at komme så bredt ud som muligt
opsøger SCKK de statslige arbejdsplad-
ser. Det er blandt andet sket ved at
SCKK i begyndelsen af november kørte
en læsebus ud til en række statsinstitu-
tioner i Syddanmark. I læsebussen fik
medarbejdere fra Skov- og Naturstyrel-
sens forskellige distrikter, Forsvaret, Fly-
vestation Skrydstrup og en række prov-
stier testet deres læsefærdigheder og
svar på hvilken undervisning de skal
have. Testen, der var anonym, blev fore-
taget af VUC Sønderjylland, der har stor
erfaring med at foretage læsetests. 

Busturen var en stor succes, blandt
andet fordi det var nemt for medarbej-
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derne at blive testet når bussen kom ud
på arbejdspladsen og fordi de fik svaret
med det samme. SCKK planlægger en
tilsvarende tur i Midt og Nordjylland til
foråret. ■

På www.læsgodt.nu kan 
du finde meget mere om, 
hvordan du kommer i gang. 

Hør andres historier og få at 
vide, hvem du skal tage fat i. 
Vi ser frem til at møde dig på 
hjemmesiden..

læsgodt.nu

20% af Danmarks befolkning har svært ved at læse - det kan du gøre noget ved. Tag fat i din tillidsmand 
- eller din HR-ansvarlige. Du kan deltage i undervisning i din arbejdstid - og det ganske gratis. 
Se meget mere på læsgodt.nu, så er du godt på vej til at hjælpe dig selv, dine kolleger og din familie.

LÆR AT LÆSE - OG HJÆLP DINE KOLLEGER, DIN FAMILIE OG DIG SELV!

“…mine kolleger 
har været utrolig 
hjælpsomme  
og støttet mig”
Svend-Erik Siig, Mekaniker, Driftsværksted Øst, DSB

"....mine kolleger  har været utrolig hjælpsomme og støttet mig”. Ordene kommer fra Svend-Erik Siig. Han er mekaniker på
DSBs driftværksted Øst og har deltaget i læseundervisning. Svend-Erik Siig deltager også i Statens Center for Kompetence- og
Kvalitetsudvikling, SCKKs kampagne ”Fokus på læsning”, der går ud på at sætte en læseindsats i gang på statens arbejdsplad-
ser.

Læs om ”Fokus på læsning” på SCKKs hjemmeside se
www.sckk.dk. Her kan man også se filmen med Svend-
Erik på www.læsgodt.nu.

CFU: Nødvendigt at kunne læse 

Flemming Vinther, formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg og
Hærens Konstabel- og Korporalforening siger: 
"Gode læsefærdigheder er en forudsætning for, at man kan efter- og videreuddan-
ne sig. Det gælder både de, som skal tilbringe mange år i forsvaret, og de, som
skal tilbage til en civil arbejdsplads.  Situationen er jo reelt, at det om ganske få år,
vil være nærmest umuligt overhovedet at få et job, hvis man ikke er i stand til at
læse. Jeg er glad for, at de lokale samarbejdsudvalg nu får et godt materiale, som
kan skabe grundlag for en grundig og seriøs snak om, hvordan man lokalt vil tage
fat i denne opgave. Får vi først de lokale tillidsfolk og chefer til at bakke op om
dette projekt, kan vi virkelig gøre en positiv forskel for rigtig mange mennesker."

Danskere har 
læseproblemer:

• Hver femte dansker har svært
ved at læse (ifølge den seneste
PISA- undersøgelse)

• Knap fem procent af alle voks-
ne danskere er ordblinde

• 48 procent af alle danskere
læser ikke godt (ifølge OECDs
kriterier)



16 Fængselsfunktionæren · 12/1.2010-2011

Nu skal vi lære et nyt navn,

et nyt logo og en ny formand

at kende. 

Fra den 1. oktober 2010 hedder Fæng-
selsfunktionærernes Idrætsforbund Kri-
minalforsorgens Idrætsforbund – forkor-
tet KRIFO. Navneskiftet og forbundets
nye logo blev besluttet på forbundets
ordinære repræsentantskabsmøde 1. ok-
tober. Et enigt forretningsudvalg indstil-
lede til navneskiftet i forbindelse med
forbundets 40 års jubilæum for at have
et navn som er mere favnende og un-
derstreger at alle ansatte i Kriminalfor-
sorgen kan optages som medlemmer i
forbundets foreninger. 

Ny formand
På mødet skete også en anden stor æn-
dring, idet arrestforvarer Steen Væver
gik af som formand. Steen Væver har
siddet 20 år i foreningens forretningsud-
valg og været formand siden 1996. I
årenes løb har Steen forhandlet mange
gode resultater med direktoratet, og han
har altid været på forkant med udvik-
lingen, både nationalt og i forhold til for-
bundets samarbejde med de øvrige nor-
diske idrætsforbund. 

Et enigt forretningsudvalg valgte der-
for at udnævnte Steen Væver til æres-
medlem pga. af hans store arbejde for
forbundet. 

Steen Væver afløses af Ellen Lundbak
fra Pensionen Engelsborg. Ellen har væ-
ret medlem af forretningsudvalget siden
2000. 

Jubilæum
Dagen efter, den 2. oktober, blev for-
bundets 40-års jubilæum fejret med
reception og fest. Der var inviteret gæs-
ter fra de øvrige nordiske forbund og fra
nær og fjern i Kriminalforsorgen.  

Ved receptionen holdt blandt andre
Kim Østerbye tale, hvor han understre-
gede KRIFO’s vigtige arbejde for at
samle medarbejdere på tværs af fag-
grupper og institutioner i uformelle sam-
menhænge. 

Forbundets første formand, Frede
Kruse-Christiansen, holdt tale på vegne
af æresmedlemmerne og lykønskede
forbundet med det nye navn, som afløs-
te det navn, han var med til at vælge, da
forbundet blev stiftet. 

Naturvandring og teambuilding
Efter receptionen med lækker brunch var
der om eftermiddagen dømt hygge og
konkurrence for alle fremmødte.

En hel del tog på vandring i området
ved Vingstedcentret, hvor en naturvejle-

Nu hedder vi KRIFO  

Den nye formand, Ellen Lundbak, holder tale for afgående formand Steen Væver og
udnævner ham til æresmedlem af forbundet.

Kim Østerbye med Fængselsforbundets
gave til KRIFO: 50 spillerdragter. 
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der fortalte meget levende om alt det,
der i tidernes morgen var foregået i om-
rådet.

Der havde været internering af tyske-
re ude i skoven – der var stadig enkelte
rester af husene, et andet sted en gam-
mel boplads med offerfigurer som ligger
ved en af de små søer.

En lille pause var indlagt, hvor der
blev serveret en lokal bitter snaps fra en
gammel købmandsgård der ligger i nær-
heden, nærmere betegnet i Bindeballe –
købmandsgården fremstår i dag, nøj-
agtig som i 50-erne.

Der blev fundet svampe og snakket
om spiselige eller ej – der var dog ingen
der turde prøve, så ingen dårlige maver
– hvis der var, så var det nok noget
andet der var blevet indtaget…

En anden stor del af deltagerne ville
lege og konkurrere i Vingsted Rally, som
består af en række sjove udfordringer og

opgaver, hvor nøgleordet er kreativitet,
samarbejde og højt humør.

Der blev grinet og konkurreret – alle
gik seriøst til opgaverne som bestod af 
f. eks. Vandbærerne – en kop stilles på
toppen af en pæl, som skal balanceres til
”målet” ved hjælp af snoretræk – der
var enkelte der blev lidt våde.

Andre opgaver var Tårnbygning, en
kreativ kartoffel, kuglekast og cykelrace
– der udleveres en 3-hjulet cykel, en
cykel som de der bruges i børnehaver,
der køres så på skift slalom ned til enden
af banen hvor man henter et spørgsmål
og kører op med det, der skal så svares i
fællesskab – masser af grin når de store
drenge fik klemt sig ned på den hårde
cykelsadel og skulle have gang i benene.

Alt i alt en forrygende eftermiddag
hvor lattermusklerne blev trænet op til
der skulle festes om aftenen. 

En velkomstdrink blev serveret i kæl-

deren – hvor Lars Sund havde fået sat et
power point show op, med billeder lige
fra starten af FI, til og med den første
dag i KRIFO’s tid, der var nostalgi i
manges øjne og der blev snakket – kan
du huske ?

Festmiddagen kunne der ikke klages
på, derefter spillede orkestret Xanadu op
til dans og der blev danset i alle stilarter,
Vild med dans – come on - indtil natma-
den blev sat frem, mange kunne have
fortsat til den lyse morgen.

Et jubilæums arrangement som helt
igennem var vellykket, det kan den
”gamle” formand godt være stolt af – et
flot punktum for hans store arbejde i FI
– nu KRIFO.

Forbundet ønsker hermed at sende
en tak til alle der deltog og gjorde repræ-
sentantskabsmødet og jubilæet til en
festlig weekend, samt til de mange som
skænkede forbundet gaver, herunder i-
sær til Fængselsforbundet for de 50 nye
spilledragter der blev skænket i anled-
ning af jubilæet. ■

Naturvejleder fortæller om fortiden ved Vingsted.

Samarbejdsøvelse på Rally-banen.

Fakta om KRIFO

• Fængselsfunktionærernes 
Idrætsforbund blev stiftet 
den 3. oktober 1970 på
Søbysøgård af 
Frede Kruse-Christiansen. 

• KRIFO har i dag 2100 aktive
medlemmer, fordelt på 26 lokale
foreninger. 

• Forbundet optager medlemmer
fra alle faggrupper i
Kriminalforsorgen.

• Du kan læse mere om KRIFO 
på forbundets nye hjemmeside
www.krifo.dk
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Der var stor koncentration og engagement omkring byggeklodserne.

Den afgående formand, arrestforvarer
Steen Væver, blev udnævnt til æres-
medlem efter 20 års arbejde i idræts-
foreningens forretningsudvalg.
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Rygepolitik anno 2010

Af Mogens Poulsen, 
Arresthuset i Kolding.

Man kan undre sig over, hvorfor det sta-
dig er tilladt at udsætte flere tusinde
medarbejdere i Kriminalforsorgen for
passiv rygning, når det nu ikke er tilladt
andre steder i samfundet. Det jeg efter-
lyser, er en klar udmelding fra DFK samt
Forbundet omkring hvad deres holdning
er til spørgsmålet. Ydermere ønsker jeg
generelt spørgsmålet debatteret – det
kunne jo være, at der fandtes kolleger,
der stiltiende går rundt med samme
holdning og undren som jeg. Vi er tilsy-
neladende ”glemt” her.

Mig bekendt findes der ingen steder i
Kongeriget, hvor rygning er tilladt (ud
over beværtninger under 40 kvm). Og
hvorfor er vi (medarbejderne, der lægger
helbred til) ikke blevet spurgt? Eller
kompenseret? 

Ja, der er forlydender om, at de ind-
satte ikke er her frivilligt, hvorfor det skal
være dem tilladt at ryge på egen celle,
hvor der er udluftning – jow jow, men så
vidt jeg er oplyst, ændrer udluftningssy-
stemer samt ”emhætterygning” ikke på
det faktum, at giftstofferne florerer ove-
ralt, hvor der bliver røget!  Jeg vil blot
gerne vide om jeg tager fejl i dén på-
stand? Jeg er her ganske vist frivilligt,
men betyder dét, at hvis jeg ikke finder
det i orden at udsætte mig selv, samt
min familie (giftstofferne sidder jo også i
min uniform mm) for den stærkt kræft-
fremkaldende påvirkning, så må jeg for-
lade mit arbejde og søge nye græs-
gange? (hvis jeg ikke kan li’ lugten i
bageriet osv.). Er der nogen fra DKF eller
Forbundet, der vil dæmpe min frygt eller
i det mindste fortælle mig at min frygt er
stærkt overdrevet? Det vil næppe være
vanskeligt at finde dokumentation for at

passiv rygning er ligeså farligt som aktiv
rygning.

Der vil sikkert blive ballade, hvis vi
indfører rygeforbud i fængslerne – JA,
det vil der givetvis – i hvert fald i en
overgangsperiode. Men er det fangerne
der bestemmer, eller er det stadigvæk
os, betjentene? Jeg føler mig ikke så for-
kælet, at jeg samtidig føler, at jeg skylder
at donere mine lunger til fangerne.

Jeg finder det tankevækkende, at selv
virksomheder, hvor medarbejderne på
demokratisk vis, erklærer sig tolerante
over for rygning, IKKE kan opnå kom-
pensation for fortsat rygning. Et lille
eksempel: 3 ingeniører i et lille ingeniør-
firma, hvor de 2 er rygere og den 3. ac-
cepterer, at de ryger på deres egne kon-
torer. Den dag Arbejdstilsynet kigger
forbi, bliver der omgående pålagt dem
at rygningen stopper prompte! Ellers ko-
ster det ved kasse 1 og på sigt dét, der
er værre. Og igen – jeg er ikke en gang
blevet spurgt – skal jeg bare sidde stilti-
ende tilbage og acceptere at jeg udsæt-
ter mig selv – og mine nærmeste - for en
øget risiko for rygerlunger, lungekræft
plus diverse andre kedelige følgesyg-
domme? Et andet lille eksempel: Et han-
dicappet menneske, der bor i egen lejlig-
hed og selv betaler husleje, men har
behov for hjælp af plejepersonale – må
hun ryge i egen lejlighed – NEJ! Perso-
nalet har nemlig rettigheder. Jeg kan do-
kumentere begge eksempler, hvis nogen
skulle være i tvivl. 

Men skal jeg måske opfatte det som
et privilegium, at vi i Kriminalforsorgen
ikke er underlagt de regler der gælder i
resten af Den Vestlige Verden? Måske
skyldes det, at man ikke opfatter os som
mennesker på lige fod med andre ansat-
te i offentlige og private virksomheder,
der ikke alene har RET til, men simpelt-
hen SKAL færdes i et totalt røgfrit miljø?

Mit indlæg i Fængselsfunktionæren
virker måske kluntet, men skyldes, at

argumentationerne for at indføre et
rygeforbud (forbud lyder altid så ækelt –
med mindre det er for at sikre et længe-
re og bedre liv) er så uoverskueligt
mange. I hvert fald håber jeg at mine
vellønnede overordnede fra de røgfrie
miljøer i DFK samt på Christiansborg
sover godt om natten velvidende at de
hver dag udsætter tusindvis af fængsels-
betjente for en særdeles veldokumente-
ret og indiskutabelt forhøjet risiko for
tidlig død samt et dårligt liv. Jeg ønsker
at der bliver taget hånd om problemet
HURTIGST muligt, da jeg skal møde på
job igen i morgen i et miljø, hvor jeg er
udsat for en uhyggelig høj kræftrisiko.
Hvor længe skal vi vente? Forbundet og
DFK har forhåbentlig anstændighed nok
til at melde deres holdninger ud. Hvis
svarene er uklare ”politikersvar”, ønsker
jeg hellere tavshed.

Løsningen er jo enkel og endda billig:

Stop det og vis os respekt, tak! ■

Svar til Mogens Poulsen

Af specialkonsulent Anette Løndahl,
Straffuldbyrdelseskontoret, 
Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Lovgivningen om røgfrie miljøer
Udgangspunktet i rygeloven er at to-
baksrygning ikke er tilladt i statslige in-
stitutioner. Rygeforbuddet er dog ikke
absolut – der gælder visse undtagelser.

Kriminalforsorgens fængsler, arrest-
huse og pensioner er i rygelovens for-
stand én blandt flere typer af ”særlige
arbejdspladser”, der er karakteriseret
ved, dels at være hjem for de indsatte/
beboerne, dels at være en arbejdsplads
for ansatte. Denne dobbeltfunktion in-
deholder samtidig dilemmaet mellem: På
den ene side hensynet til at beskytte an-
satte mod ufrivilligt at blive udsat for

DEBAT
Indlæg til næste nummer af bladet skal være

redaktionen i hænde senest den 14. januar 2011
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passiv rygning, på den anden side hen-
synet til at borgere ikke udsættes for
unødige restriktioner inden for deres
egen private sfære (privatlivets fred).

På plejehjem og i lignende institutio-
ner kan den enkelte beboer selv beslut-
te, om der må ryges i det værelse eller
den bolig, der tjener som den pågælden-
des private hjem (§ 11 i rygeloven). Det
kan pålægges beboeren ikke at ryge i
værelset/boligen i det tidsrum, hvor per-
sonalet opholder sig der. Tilsvarende
gælder i private hjem, hvor der modta-
ges en offentlig serviceydelse, fx hjem-
mehjælp. Her kan det som en forudsæt-
ning for levering af ydelsen pålægges
beboeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor
hjemmehjælperen opholder sig i boligen
(§ 12 i rygeloven).

Rygelovens § 14 tillader, at indsatte
ryger på deres eget opholdsrum (i egen
celle). Det skal foregå for lukket dør,
medmindre institutionen tillader andet
under helt særlige omstændigheder. 

I rygelovens forarbejder kan man
læse, at baggrunden for indsattes tilla-
delse til at ryge er et hensyn til, at insti-
tutionerne – i hvert fald for en periode –
må betragtes som de indsattes hjem.
Lovgiverne har med loven i dens nuvæ-
rende form valgt at vægte hensynet til,
at man som indsat/beboer skal have
mulighed for selv at bestemme, om der
må ryges i det opholdsrum, som pt. er
den indsattes hjem.

Af forarbejderne fremgår det ligele-
des, at individuelle besøgsrum, som an-
vendes af en enkelt indsat og dennes
besøgende, skal sidestilles med ”eget
opholdsrum” i den periode, hvor besø-
get foregår. 

I bekendtgørelse om begrænsning af
indsattes ret til at ryge i eget opholdsrum
mv. er det fastsat, at det af hensyn til de
ansatte i institutionen ikke er tilladt at
ryge i deres eget opholdsrum i det tids-
rum, hvor personalet opholder sig der,

f.eks. for at afholde en samtale med den
indsatte. Tilsvarende er det heller ikke til-
ladt at ryge, hvis et besøg er overvåget
af personale. Indsatte kan ikendes disci-
plinærstraf ved overtrædelse af disse
regler.

I forarbejderne til rygeloven er det
endvidere forudsat, at der kan opstå
situationer, hvor medarbejderne vil være
nødsaget til at indfinde sig på indsattes
opholdsrum uden varsel, således at
medarbejderne i visse situationer må tåle
røg i forbindelse med, at der lige er røget
i indsattes opholdsrum. Det vil typisk
være i forbindelse med cellevisitation
eller i magtanvendelsessituationer.

Folketinget besluttede den 26. maj
2010 ved lov at udskyde tidspunktet for
en revision af rygeloven til folketingsåret
2011-12. Af regeringens lovprogram for
2009-2010 fremgik forud for vedta-
gelsen af loven ”at den gældende lov-
givning m.v. på rygeområdet virker efter
hensigten”.  Der er derfor ikke udsigt til,
at rygelovgivningen vil blive ændret in-
den for den allernærmeste fremtid.  

Når Indenrigs- og sundhedsministe-
ren påbegynder arbejdet med en revi-
sion af loven, må det forventes at de
berørte statslige institutioner vil blive
inddraget i revisionsarbejdet i forbin-
delse med en høringsrunde vedrørende
de hidtidige erfaringer med lovgivning-
en. Kriminalforsorgen vil til den tid også
få lejlighed til at gøre opmærksom på
eventuelle utilsigtede virkninger af lo-
ven. ■

Fastholdelse af 
ældre medarbejdere

Af fængselsbetjent 
Bettina Malmberg, 
Københavns Fængsler

I følge en undersøgelse fra "Lederne"
om generationsforskelle, har de ældre
medarbejdere den bedste arbejdsmoral.
I undersøgelsen har 1483 ledere medvir-
ket og over halvdelen mener, at de ældre
har bedre arbejdsmoral. Men dette syns-
punkt deles tilsyneladende ikke af leder-
ne i Kriminalforsorgen, i hvert fald ikke
på Københavns Fængsler!

I 2007 foreslog Det Økonomiske Råd
at give op til 100.000 kr. mere årligt til
de ældre, der bliver et år mere på ar-
bejdsmarkedet i form af skattefradrag -
de ældre skal have økonomisk gevinst
ved at blive, fordi der er brug for disse
medarbejdere. Men ikke på Københavns
Fængsler, på trods af ansættelsesstop 
og utallige besparelser, er det tilsynel-
adende bedre at udbetale overtidsbe-
taling til yngre medarbejdere end at 
beholde de ældre, der ønsker at fortsæt-
te!

I følge Finansministeriets Hvidbog om
statens fremtidige arbejdspladser, bliver
arbejdskraftudbuddet væsentligt mindre
fremover, da antallet af personer på
pension i den offentlige sektor de næste
10 år vil stige med 200.000, mens unge,
der skal begynde på arbejdsmarkedet vil
falde med 50.000.

Det er muligt at finde masser af stati-
stikker og politiske udtalelser om vigtig-
heden af, at de ældre bliver på arbejds-
markedet så længe som muligt.

Samtidig har man på København
Fængsler bebudet, at der grundet be-
sparelser, i hvert fald vil være ansættel-
sesstop frem til år 2012. Men beholde
de ældre - det vil man tilsyneladende

DEBAT
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heller ikke, i hvert fald ikke på Køben-
havns Fængsler!

Man kan undre sig over, at man på
Blegdamsvejens Fængsel, der er en del
af Københavns Fængsler, vælger at afvi-
se en 63 årig fængselsbetjent, der opfyl-
der de betingelser Fængselsforbundets
formand nævner i sidste blad: Man kan
fortsætte i tjeneste, "efter ansøgning,
hvis helbredet kan holde til det og sik-
kerheden tillader det". I dette tilfælde
drejer det sig om en fængselsbetjent, der
har 35 års erfaring i Københavns Fæng-
sler, og som både psykisk og fysisk er
mere egnet end gennemsnittet. 

Alligevel har den lokale ledelse ikke
ville ulejlige sig med at indsende ansøg-
ning om et ekstra år på arbejdspladsen til
Direktoratet, med den begrundelse at
der er ansættelsesstop. Uanset med hvil-
ke øjne man ser på det, kan jeg ikke for-
stå, at man kan kalde det en (ny) ansæt-
telse, når manden har været ansat i mere
end 35 år. Det kan vel heller ikke være,
fordi der er for mange ældre - langt de
fleste fængselsbetjente forlader jobbet
før 63 år. Faktisk kunne vi læse i sidste
nummer af Fængselsfunktionæren, at
kun 4 ud af 10 bliver i jobbet indtil 63 år.

Der er derfor stor undren og stor
skuffelse over, hvorfor man ikke ønsker
at beholde een af vores bedste kollega-
er, der har været med til at oplære de
fleste af os og som besidder en erfaring
og viden, der ikke ses hos mange andre.
Det kan ikke være politisk korrekt, at en
offentlig institution ikke skal følge de
retningslinjer, der er udstukket af politi-
kerne; at beholde de ældre, der kan og
vil, så længe på arbejdspladsen som mu-
ligt.

Kan det være korrekt, at lokale ledere
skal have så store beføjelser, at de træf-
fer en afgørelse, der skulle træffes i
Direktoratet? ■

Svar til 
Bettina Malmberg

Af fængselsinspektør 
Peter Vesterheden, 
Københavns Fængsler.

Det er lidt svært at svare helt konkret på
indlægget fra Bettina når der er ”anony-
miseret”. Men på KF er vi helt enige i
det positive i muligheden for at fasthol-
de fængselsbetjente ud over den pligtige
afgangsalder på 63 år. Som det lidt ind-
irekte fremgår af indlægget har vi så
også i den konkrete sag sidste år for-
længet med et år. Da vi skulle vurdere en
yderligere forlængelse i sommers måtte
vi desværre afslå, da Københavns Fæng-
sler var i et relativt betydeligt personale-
overskud. Vi havde altså ikke pengene.
Det er rigtigt beklageligt ikke at kunne
udnytte god erfaring, hvis parterne er
enige om at fortsætte samarbejdet. 

Så vi er altså helt enige om det princi-
pielle – men vi skal også have lønkroner-
ne. ■

Afskedigelse af fæng-
selsbetjentelever

Af Klaus Hansen 
og Georg Pedersen, 
Statsfængslet Østjylland, 
på vegne af tidligere 
fængselsbetjentelever

Omkring 1. september i år blev 3 fæng-
selsbetjentelever afskediget på Stats-
fængslet Østjylland – alle 3 havde næs-
ten 11⁄2 års ansættelse i bagagen, og alli-
gevel blev de alle erklæret uegnet på
trods af, at de følte sig godt tilpas og

trygge ved deres arbejde. De mente selv,
at de var egnet på baggrund af deres
nyligt overståede skoleophold, deres
opbakning fra kolleger samt en arbejds-
indsats, de mente de godt kunne være
bekendt. Ledelsen på fængslet havde
dog en helt anden opfattelse – selv om
der var tale om elever, der ikke kunne
forventes at have erfaring som de fast-
ansatte betjente. Og på samme tids-
punkt var der tilfældigvis et stort overbe-
læg af fængselsbetjente på institutionen
med en presset økonomi til følge.

Via det af ledelsen præsenterede ma-
teriale har eleverne kunnet konstatere,
at ledelsen aktivt har opsøgt materiale
på dem, der kunne virke belastende for
deres ansættelse. Intet sted fremgår det,
at der er forsøgt dannet et helhedsind-
tryk af den enkelte elev eller positive til-
kendegivelser taget i betragtning – tvær-
timod er selv den mindste detalje medta-
get, der har kunnet underbygge en kon-
klusion af uegnethed. Og tilfældigvis er
dette materiale blevet leveret af kolleger,
de 3 elever har haft et mere eller mindre
belastende forhold til – som ledelsen tid-
ligere er blevet gjort opmærksom på. I
en tidligere på året gennemført tilfreds-
hedsundersøgelse af et eksternt konsu-
lentbureau for arbejdsmiljøet på institu-
tionen er episoder med nogle af disse
kolleger i enkelttilfælde netop blevet
nævnt som baggrund for f.eks. mobning
m.v.

De 3 elever sidder nu tilbage, med
deres drømmearbejde taget fra dem.
Udnyttet, ydmyget af ledelsen under de
respektive afhøringer og med et savn til
kolleger og arbejdet. Kan det tænkes, at
disse – belejligt for institutionens økono-
mi – gennemførte afskedigelser har haft
et formål andet end begrundelsen for
den enkelte elevs uegnethed? Hvor
mange elever er de seneste år blevet
opsagt umiddelbart før deres 11⁄2 års
ansættelse og dermed har været lettere
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at komme af med, end hvis de havde
overskredet denne tidsgrænse?

Endelig ønskes Fængselsforbundet at
forholde sig til den undren, eleverne har
haft over lokalafdelingen og hovedfor-
bundet. Tillidsmanden hjalp ikke elever-
ne i denne situation. Hovedforbundet
ønskede ikke at involvere sig i et lokalt
anliggende ved henvendelse fra elever-
ne. Hvad gavn har elever af at være
medlem af Fængselsforbundet, når de
ikke kan regne med opbakning i sådan
en sag, hvor de føler sig misbrugt og
udstillet? Når eleverne påberåber sig
usaglig opsigelse, kan de så ikke forven-
te mere end hovedrysten, løftede skul-
dre og opgivenhed fra deres fagfor-
ening? Hver enkelt ansatte fængselsbet-
jent(-elev) bør nøje overveje, om ikke de
er bedre tjent med at have en anden
fagforening til at repræsentere sig, men
hvad skal man så bruge Fængselsfor-
bundet til – som netop skulle være
eksperter på dette specielle arbejdsom-
råde? ■

Svar på indlæg om
afskedigelsessager på
Statsfængslet Østjylland.

Af tillidsrepræsentant 
Carsten Aagaard, 
Statsfængslet Østjylland.

Først vil jeg konstatere at jeg, på grund
af min tavshedspligt, ikke kan gå ind i en
debat om de konkrete sager.

Jeg vil nøjes med at opridse hvad til-
lidsmandens pligter er i forbindelse med
afskedssager.

Tillidsmanden skal først og fremmest
påse at alle regler overholdes. Dette kan
han blandt andet gøre ved at være til
stede ved de tjenstlige samtaler.

Han skal påse at eleven får mulighed

for at svare på de notater der danner
grundlag for afskedigelsessagen, og at
elevens rettigheder i forbindelse med
høring, varsel og lignende overholdes.

Tillidsmanden skal som udgangs-
punkt ikke begynde at stille spørgsmål
ved om de notater der er fremlagt er rig-
tige eller ikke rigtige, men sikre, at med-
arbejderen får lejlighed til at udtale sig
om indholdet. 

Notater og bedømmelser er udfærdi-
get af erfarent personale - som hovedre-
gel praktikvejleder og uddannelsesover-
vagtmester.

En elev bliver i øvrigt aldrig afskediget
på grund af et notat fra en enkelt kolle-
ga, med mindre det er meget alvorlige
anklager, men i sådanne situationer er
der jo helt andre regler, der træder i
kraft.

Jeg må på det skarpeste afvise, at
afskedigelser af elever sker som et led i
en sparerunde. Hvis jeg fik blot den
mindste mistanke om noget sådant, ville
jeg straks reagere. 

Det er aldrig sjovt for nogen parter at
skride til afskedigelse af elever, hverken
for eleven selv eller for tillidsmanden og
helt sikkert heller ikke for institutionen. ■

Svar til Klaus Hansen 
og Georg Pedersen

Af forbundssekretær 
Jannie Hallø, 
Fængselsforbundet.

Det er naturligvis altid beklageligt når
elever afskediges og især når de er kom-
met et langt stykke hen i uddannelsen.
Særligt ærgerligt bliver det, når eleverne
ikke er enige i de bedømmelser der bli-
ver lagt til grund for afskeden. Det er
dog sådan, at de første 3 år er man ansat
som elev på prøve og såfremt man i den
3 års periode bliver erklæret uegnet til
forsat ansættelse/fastansættelse, bliver
man afskediget. Og det er ikke ”lettere”
at afskedige en elev der har under 1 1⁄2 år,
end en der har over 1 1⁄2 år af uddan-
nelsen. Det afgørende for ”letheden” er
om man er i en prøveperiode.

Det er svært for Fængselsforbundet
at forestille sig at fængslerne skulle
afskedige prøvebetjente som en del af
en besparelsesplan. Det koster faktisk
fængslerne penge at have elever og
gevinsten kommer først når eleven er
fastansat.

Vi får indimellem henvendelser fra
elever der har fået dårlige bedømmelser
eller på anden måde har brug for vejled-
ning og vi henviser altid disse til den
lokale afdeling/tillidsmand. Det er ude
lokalt man har fingeren på pulsen og har
mulighederne for at undersøge sagerne
til bunds. Såfremt tingene ikke kan løses
lokalt henvender tillidsmanden sig til
hovedforbundet og sammen aftaler vi
hvordan en sag kan løses. ■
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Staten vil forhøje 
pensionsalderen

Af pensioneret fængselsbetjent 
Mogens Lind, 
Grønbækvej 20, 2610 Rødovre.

En sådan overskrift skurer i mine øjne og
øren. Men det står i Fængselsfunktionæ-
ren nr. 11. Og det er selvfølgelig en glad
kvinde på en ca. 40 - 50 år, med et job,
som direktør for Personalestyrelsen. Hun
har læst sig til sin viden, igennem mange
år, men hvad kan dette dog bruges til?

Hun udtaler at hun ønsker pensions-

alderen sat op til 65 år i første omgang,
og derefter til 70 år. Uden at skele til, at
på grund af dårlig ledelse og besparelser,
er der en pæn procentdel der har forladt
etaten før eller som 60 årige, på grund
af nedslidning.

Hun taler også om lokalløn. Det er
allerede i gang, og jeg vil tillade mig at
kalde det Fedter.. løn, da stigninger i løn,
altid kommer til dem i de højeste løn-
rammer, og ikke personen på gulvet. Og
det er ikke det samme, som at det er
givet efter fortjeneste!

Så, det er ”en ommer” efter min op-
fattelse. Ellers må fru Lisbeth Lollike tage
og sætte sig ind i de fængslende proble-

mer, der findes indenfor Kriminalforsor-
gen.

Der kan jeg se, at fru Maria Glargaard
fra Branchearbejdsmiljørådet har sat sig
bedre ind i problemerne; hvor hun 
nævner nedslidningen indenfor landets
fængselsbetjente.

Jeg vil ønske (som efterlønner og fra-
træden efter 41 år ved Københavns
Fængsler, som 63 årig) for mine gode
kollegaer, at arbejdspladserne indenfor
Kriminalforsorgen kan blive noget hvor
uniformen bæres med rank ryg, og ikke
med skam. ■
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Fængselsforbundets
HERSTEDVESTER AFDELING

afholder ordinær generalforsamling samt valg af TR

Onsdag den 23. marts 2011 kl. 14.30 
i personalehuset på Larsens Plads

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest onsdag den 9. marts 2011.

På bestyrelsens vegne
John Rasmussen

TR/Formand.

Ordinær generalforsamling
herunder TR valg 

Lokalafdelingen i Nyborg

Fredag den 11. marts 2011 kl. 19.00 i personalehuset

Fra bestyrelsens side håber vi, at så mange som 
muligt møder op og giver deres mening tilkende. 

Indflydelse koster en indsats!

Vel mødt.

På foreningens vegne
Tillidsrepræsentant/Lokalafdelingen i Nyborg

Bo Sørensen - tlf. 23 41 05 26

GENERALFORSAMLINGER



      

 
 
 
Nyt fra Tjenestemændenes Forsikring 

 
Få din forsikringsoversigt i eBoks. Det er godt for miljøet og sparer udgifter til 
administration. 
 
Din forsikringsoversigt venter på dig i eBoks 

Som noget nyt, tilbyder Tjenestemændenes Forsikring alle kunder at få den årlige 
forsikringsoversigt i eBoks allerede den 1. december 2010.  
 
Sådan gør du 

Har du allerede en eBoks, men er ikke tilmeldt Tjenestemændenes Forsikring/Tryg, er 
forsikringsoversigten blot et klik væk. Tilmeld på eboks.dk. 
 
Har du ikke oprettet en eBoks, kan du let gøre dette på eboks.dk. Tilmeld dig herefter 
Tjenestemændenes Forsikring/Tryg og du får adgang til din forsikringsoversigt.  
 
Hvis du er tilmeldt Tjenestemændenes Forsikring/Tryg via eBoks, får du automatisk 
besked om, at din forsikringsoversigt ligger klar. 
 
Andre modtager senere… 

Forsikringsoversigten vil blive sendt med posten til dem, der ikke benytter eBoks, i 
slutningen af december 2010. 
 
Vores fælles omkostninger 

Tjenestemændenes Forsikring tilbyder attraktive og konkurrencedygtige forsikringer. Det 
kan bl.a. lade sig gøre, fordi vi holder vores administrationsomkostninger lave. Du kan 
hjælpe med dette, ved at tilmelde dig eBoks, så sparer vi alle udgifter til porto og 
kuvertering.  
Læs mere på tjm-forsikring.dk eller eboks.dk 
 
 
 
Tid til hjulskift  

Nu begynder vejtemperaturen at falde. Ved 7°C er det tid til at tænke på skift til 
vinterdæk. 
 
Har du Udvidet Tryg Vejhjælp? 

Husk, med bilforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring og tillægsdækningen Udvidet 
Tryg Vejhjælp, kan du frit få skiftet hjul to gange om året. 
 
Sådan bestiller du hjulskift 

Ring til vores skadeafdeling på tlf. 7033 2828. Skadebehandleren kontakter et værksted fx 
i nærheden af din bopæl eller dit arbejde. Herefter tager værkstedet fat i dig og aftaler 
tid. Læs mere på tjm-forsikring.dk 
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