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Arbejdstilsynet har nu sendt 17 udkast og påbud om 
at forbedre arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen
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17 pinlige påbud

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Dansk Fængselsforbund

I sidste nummer af Fængselsfunktionæ-
ren kommenterede jeg Arbejdstilsynets
påbud til Anstalten ved Herstedvester og
Statsfængslet i Vridsløselille.

Urimeligt, at det skulle være nødven-
digt, og pinligt, at det skulle nå hertil,
sagde jeg.

Teksten i de to påbud var komplice-
ret, men budskabet var til at forstå: Gør
noget ved det psykiske arbejdsmiljø og
handl i stedet, stod der. 

Jeg var – på linje med mange andre –
harm. Harm over at det overhovedet
skulle være nødvendigt at udstikke
påbud til de to fængsler.

Man fristes til at sige: Det var den-
gang. 

Siden er det gået stærkt. Institution
efter institution har føjet sig til: Påbud til
Statsfængslet ved Horserød, Fængslet
Kærshovedgård, Helsingør Arrest, Køge

Arrest, Statsfængslet Renbæk, Stats-
fængslet på Søbysøgård, Statsfængslet i
Ringe, Statsfængslet i Jyderup, Aalborg
Arrest, Randers Arrest, Århus Arrest,
Vejle Arrest og Odense Arrest og hele to
påbud til Fængslet ved Nørre Snede. 

17 i alt. 
17 markeringer af, at der er noget

helt galt med vores arbejdsplads. 17
beviser på, at vi har voldsomme proble-
mer og ikke bare er klynkemostre. 17
muligheder for, at vores ledelse bliver
meldt til politiet. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad man kan vente sig:
Mon der bliver tale om bøde? Vil en
betinget dom være en mulighed? Eller
skal nogen – ministeren, direktøren, de
lokale ledelser – måske ind og afsone? 

Ordet urimeligt dækker ikke situatio-
nen mere. Det er ud over enhver beskri-
velse pinligt. 

Vi kan ikke leve med det. Og vore
chefer – hvad enten der er tale om direk-
tøren, ministeren eller det Folketings-
flertal, der sætter rammerne for vores
virke – kan ikke blive ved med at byde os
det.

Derfor var vi heller ikke sene til at

informere offentligheden om den kata-
strofale udvikling. Vi fremlagde nøgternt
situationen og opfordrede Christians-
borg til at tage den dybt alvorligt. Vi kan
ikke leve med flere lappeløsninger og
omprioriteringer, sagde vi og tilføjede:
Det koster penge at forbedre arbejdsmil-
jøet. Får vi ikke de penge – så er vi lige
vidt.

Heldigvis tyder meget på, at vores
nødråb er blevet hørt. Retsordførerne 
fra både Venstre, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti og De Radikale lovede
nemlig hurtigt, at de ville arbejde for
flere penge til arbejdsmiljøet i fængsler
og arresthuse.

Jeg tror på politikerne. Jeg er overbe-
vist om, at spørgsmålet vil komme på
dagsordenen, når politikerne skal for-
handle om næste års finanslov. Hvor
meget, hvordan og præcis til hvad står
endnu hen i det uvisse. Men jeg tror på,
at politikerne finder situationen lige så
pinlig som jeg, og at de ved, at det er
sidste udkald for at skabe anstændige
arbejdsvilkår i Kriminalforsorgen – en
helt nødvendig statsinstitution. ■
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Det vælter ind med påbud

Arbejdstilsynet har for alvor

skruet bissen på. Tilsynet har

nu sendt 17 påbud om, at

arbejdsmiljøet skal forbedres

i Kriminalforsorgen.

Herstedvester, Nørre Snede, Ringe, Aal-
borg, Jyderup, Randers, Kærshoved-

gård, Helsingør, Horserød, Odense, Vej-
le, Renbæk, Vridsløselille, Køge, Århus,
Søbysøgård. 

Man skal have fulgt godt med i 
geografitimerne i folkeskolen, hvis man
skal have overblik over alle de påbud,
som for øjeblikket dukker op i post-
kassen hos Direktoratet for Kriminal-
forsorgen. I syd, i nord, i øst, i vest.
Påbudene fra Arbejdstilsynet rammer

fængsler og arresthuse overalt på Dan-
markskortet. 

Fængselsfunktionæren kunne i sep-
tember oplyse, at Arbejdstilsynet har
udstedt to påbud til Kriminalforsorgen
om at forbedre det psykiske arbejdsmil-
jø. I mellemtiden er tallet nu næsten ni-
doblet til 17 påbud eller udkast til på-
bud. 

Det er det største antal påbud, Ar-

Arbejdstilsynets påbud fordeler sig bredt ud over Danmarkskortet.

Aalborg Arrest
Påbud

Randers Arrest
Påbud

Vejle Arrest
Påbud på vej

Statsfængslet 
i Jyderup

Påbud på vej

Køge Arrest
Påbud

Statsfængslet i
Vridsløselille

Påbud

Anstalten ved
Herstedvester

Påbud

Helsingør Arrest
Påbud

Statsfængslet 
ved Horserød

Påbud
Fængselsafd.

Kærshovedgård
Påbud

Århus Arrest
Påbud

Statsfængslet
Renbæk

Påbud på vej

Statsfængslet i
Nørre Snede
Påbud på vej

Statsfængslet på
Søbysøgård

Påbud på vej

Statsfængslet
i Ringe

Påbud på vej

Odense Arrest
Påbud på vej



bejdstilsynet har udstedt til en statslig
arbejdsplads med uniformeret personale
de seneste år. Til sammenligning har til-
synet de sidste tre år ikke udstedt påbud
til Forsvaret og kun et til Politiet.

Arbejdspsykolog i Arbejdstilsynet,
Carl Suwalski, bekræfter, at tilsynet nu
er nødsaget til at bruge det stærkeste
magtmiddel i arbejdsmiljøloven: Mulig-
heden for at udstede påbud.

”Vi har udstedt påbud eller udkast til
påbud til syv arresthuse og til ni fængs-
ler – hvoraf ét fængsel har fået to på-
bud,” siger Carl Suwalski.

Han oplyser, at otte af påbudene i
første omgang er i udkast, mens de sid-
ste ni er endeligt afgjorte.

Direktoratet for Kriminalforsorgen
har fået et år til effektivt at forbedre
arbejdsmiljøet, ellers bliver der indgivet
politianmeldelse eller fremsendt bøde-
forlæg. 

Carl Suwalski forventer dog ikke, at
politianmeldelse bliver nødvendig: ”Det
vil være meget usædvanligt, hvis vi bli-
ver nødt til at anmelde en af Justitsmini-
steriets institutioner til Politiet,” siger
Carl Suwalski.

Der er ikke sket nok

Påbudene kommer efter, at Arbejdstil-
synet gennem de sidste tre år har for-
søgt at få Direktoratet for Kriminalfor-
sorgen til at forbedre det psykiske ar-
bejdsmiljø. Direktoratet har i løbet af
denne periode adskillige gange lovet
bod og bedring i form af forskellige
arbejdsmiljøtiltag. Til trods for dette må
Arbejdstilsynet nu konstatere, at der i 16
fængsler og arresthuse ikke er sket nok
siden tilsynets første besøg i 2003. 

”Tilsynsforløbet har løbet over flere
år, hvor vi har givet Kriminalforsorgen
lejlighed til selv at løse problemerne. Ved
vores besøg i fængsler og arresthuse i
foråret kunne vi se, at der var sket for-

bedringer i nogle institutioner, men i 16
institutioner var der stadig så mange
problemer, at påbud var nødvendigt,”
siger Carl Suwalski.

Problemer i overmål

Arbejdstilsynet peger på en lang række
problemer i Kriminalforsorgen.

Seks problemer går 
igen i mange af påbudene:
(1) alenearbejde; 
(2) arbejdspres; 
(3) risikoen for vold og trusler; 
(4) uklare retningslinier i forbindelse med

volds- og magtanvendelsessituatio-
ner;

(5) uklare krav til arbejdet som fæng-
selsfunktionær 

(6) manglende mulighed for at drøfte og
få støtte til at håndtere psykiske ef-
tervirkninger af traumatiske oplevel-
ser.

Arbejdstilsynet kræver, at Direktoratet
for Kriminalforsorgen bruger en ekstern
rådgiver i de fængsler, hvor der er pro-
blemer: ”Alle fængsler og arresthuse,
der får påbud, skal bruge en autoriseret
rådgiver til løsning af arbejdsmiljøpro-
blemerne,” siger Carl Suwalski.

Rentzmann: Vi mangler penge

I Direktoratet for Kriminalforsorgen
mener direktør William Rentzmann, at
det bliver dyrt, hvis alle Arbejdstilsynets
påbud skal opfyldes. Det fremgik af et
TV2-interview midt i september.
”Hvis vi skal skaffe pengene indenfor
vores budget, så bliver vi nødt til at
spare på personalet, men så bider pro-
blemerne jo sig selv i halen,” siger
William Rentzmann. ■

Af Søren Gregersen
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Påbud til Direktoratet 
for Kriminalforsorgen

Ifølge Arbejdstilsynets påbud skal
Direktoratet for Kriminalforsorgen
træffe effektive foranstaltninger til at
imødegå psykiske arbejdsmiljøbelast-
ninger i fængsler og arresthuse. For
eksempel:

(1) Sætte ind mod alenearbejde, for
eksempel i Statsfængslet på Søby-
søgård. 

(2) Sænke arbejdspresset. Det gælder
for eksempel i Odense Arrest og
Statsfængslet Renbæk.

(3) Minimere risikoen for vold, for
eksempel i Statsfængsel Midtjyl-
lands afdelinger i både Nørre
Snede og Kærskovhovedgård.

(4) Indføre klare retningslinier i for-
bindelse med volds- og magtan-
vendelsessituationer. Det gælder
blandt andet Anstalten ved Her-
stedvester og Statsfængslet i
Vridsløselille.

(5) Indføre klare krav til arbejdet som
fængselsfunktionær, blandt andet
i Statsfængslet ved Horserød og
Anstalten ved Herstedvester.

(6) Give medarbejderne bedre mulig-
hed for at drøfte og få støtte til at
håndtere psykiske eftervirkninger
af traumatiske oplevelser, for
eksempel i form af supervision.
Det gør sig gældende i Statsfæng-
slet i Vridsløselille og Statsfæng-
slet ved Horserød.

Desuden skal Direktoratet for Krimi-
nalforsorgen bruge en ekstern rådgi-
ver til løsning af arbejdsmiljøproble-
merne i alle fængsler og arresthuse.
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Det psykiske arbejdsmiljø

forværres af alenearbejde.

Derfor udsteder

Arbejdstilsynet nu påbud om,

at alenearbejdet skal

begrænses i statsfængslerne

på Søbysøgård, Renbæk og

Midtjylland. 

”Alenearbejde indebærer manglende
kollegial og ledelsesmæssig støtte,” skri-
ver Arbejdstilsynet i sine påbud til stats-
fængslerne på Søbysøgård, Renbæk og
Midtjylland. Tilsynet giver de tre institu-
tioner et års frist til at forbedre det psy-
kiske arbejdsmiljø, blandt andet ved at
sætte ind mod alenearbejdet.

Jan Nielsen, formand for fængsels-
funktionærerne i Statsfængslet på Søby-
søgård, er enig i, at planlagt alenearbej-
de udgør et stort problem i fængslet:
”Det er psykisk meget hårdt, at sidde
alene med helt op til 40 indsatte. Man er
alene, hvis der er konflikter med voldeli-
ge indsatte, og man har ikke nogen at
støtte sig til i dagligdagen. Jeg tror, at
alenearbejdet er en af årsagerne til, at

Arbejdstilsynet 
kritiserer alenearbejde

mange af mine kollegaer lader sig pen-
sionere før tiden,” siger Jan Nielsen.

Vicedirektør Ole Hansen i Direkto-
ratet for Kriminalforsorgen er opmærk-
som på, at alenearbejde er en af de
væsentligste årsager til Arbejdstilsynets
påbud: ”De aktuelle påbud fra Arbejds-
tilsynet drejer sig især om alenearbejde
og generel supervision af det uniforme-
rede personale,” siger Ole Hansen.

Han ønsker dog ikke, at kommentere
på de specifikke påbud til statsfængsler-
ne på Søbysøgård, Renbæk og Midtjyl-
land.

”Jeg kommenterer ikke på konkrete
sager. Direktoratet er i øjeblikket i gang
med at skabe et overblik over, hvilket
omfang disse påbud har og hvad der
skal til for at imødekomme dem,” siger
Ole Hansen. 

Intet sket på to år

Det er ikke første gang, at Arbejds-
tilsynet har peget på, at alenearbejde er
et problem. I Statsfængslet på Søbysø-

gård, kritiserede Arbejdstilsynet allerede
i juni 2004 alenearbejdet: ”Medarbej-
derne skal udføre krævende opgaver i
relation til de indsatte, uden den fornød-
ne støtte fra kollegaer,” skrev tilsynet
dengang og traf afgørelsen om, at der
skulle træffes effektive foranstaltninger
for at imødegå arbejdsmiljøproblemer-
ne.

Knap to år senere, i april 2006, kon-
staterer Arbejdstilsynet, at der stadig er
alenearbejde i større omfang på Søby-
søgård. Tilsynet må endda notere sig, at
alenearbejde i det åbne fængsel nu er
udvidet i forhold til tidligere. ”På grund
af besparelser i 2006 er der mere alene-
arbejde i forhold til tidligere,” skrev Ar-
bejdstilsynet efter besøget i foråret.

Dette bekræfter Jan Nielsen: ”Alene-
arbejdet er i 2006 udvidet på vores afde-
ling for sædelighedskriminelle. De skal
beskyttes mod øvrige indsatte og even-
tuelle udefrakommende. Det kan være
svært, når vi er alene på afdelingen,”
siger Jan Nielsen.

Væk med alenearbejde

Jan Nielsen er tilfreds med, at Arbejds-
tilsynet nu har skåret det ud i pap, at ale-
nearbejde skaber dårligt arbejdsmiljø.

”Arbejdstilsynets påbud må få konse-
kvenser. Hvis det står til mig, skal plan-
lagt alenearbejde væk fra Søbysøgård.
Det vil ikke løse alle problemer, men det
vil være et skridt i den rigtige retning,”
siger Jan Nielsen.

Direktoratet for Kriminalforsorgen
ved ikke, hvor mange penge, der skal til
for at komme alenearbejdet til livs i
Kriminalforsorgen.

”Vi har endnu ikke overblik over,
hvad Arbejdstilsynets påbud kommer til
at koste. Det gælder også problemerne
med alenearbejde,” siger Ole Hansen. ■

Af Søren Gregersen

”Arbejdstilsynet peger på, at planlagt
alenearbejde udgør et stort problem,
blandt andet i Statsfængslet på Søbysø-
gård.

”Det er psykisk meget hårdt, at sidde
alene med op til 40 indsatte, siger Jan
Nielsen, formand for fængselsfunktio-
nærerne i Statsfængslet på Søbysøgård.
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”Flere penge er helt nødven-

digt.” Sådan lød svaret til

TV2 fra en bred kreds af

retsordførere, da de midt i

september blev spurgt om,

hvad de havde tænkt sig at

gøre ved det dårlige arbejds-

miljø i Kriminalforsorgen.

Et politisk flertal på Christiansborg er
parat til at sætte flere penge af på Fi-
nansloven for at rette op på det kritiske
arbejdsmiljø i fængsler og arresthuse.

Reaktionen fra Folketinget kommer
efter, at Arbejdstilsynet har udstedt 17
påbud om, at det psykiske arbejdsmiljø
skal forbedres i Kriminalforsorgen.  

Retsordførerne fra både Venstre, So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti og
De Radikale slår i TV2-Nyhederne til lyd
for, at den nuværende finanslovsbevil-
ling ikke rækker til at forbedre arbejds-
miljøet. 

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti:
”Hvis regeringen ikke er indstillet på at

finde de penge, så må vi tage sagen i
egen hånd i forbindelse med finanslovs-
forhandlingerne og kræve, at der sættes
tilstrækkelige midler af til det her områ-
de.” 

Den holdning tilslutter Morten Bød-
skov fra Socialdemokraterne sig. Han
har ikke overblik over, hvor mange pen-
ge det vil koste at rette op på det dårli-
ge psykiske arbejdsmiljø, men billigt bli-
ver det ikke. 

”Det er en alvorlig sag, at man får så
mange påbud fra Arbejdstilsynet. Nu
skal vi have set på, hvor alvorlig sagen
er, men min fornemmelse siger mig, at
det er rimelig mange penge, vi skal have
fat i. Vi kan ikke have, at medarbejderne
i fængslerne skal tage på arbejde med
helbredet som indsats. Det går simpel-
then ikke,” siger Morten Bødskov.

Justitsministeren 
har sovet i timen

Også de Radikale er med på at finde
pengene. Retsordfører fra De Radikale,
Simon Emil Ammitzbøll, mener, at jus-
titsministeren har forsømt at gøre noget
ved problemerne.

”Justitsministeren har jo tidligere
været i samråd om lige præcis denne her
sag, og derfor er det uacceptabelt, at der
ikke er sket mere på området, end der
er,” siger Simon Emil Ammitzbøll.

Også Venstre bakker op

Det tegner sig flertal udenom regeringen
for at sætte det dårlige arbejdsmiljø på
Finansloven, men selv i regeringspartiet
Venstre er stemningen positiv. Retsord-
fører Birthe Rønn Hornbech melder
blankt ud, at regeringen har et ansvar
for den manglende økonomiske opbak-
ning til Kriminalforsorgen. Hvis det står
til hende, så bør der findes penge.

”I forbindelse med forligsforhand-
lingerne vil jeg i hvert fald lægge et godt
ord ind. Det er helt sikkert. Jeg synes, at
det er for ringe, og det er vores ansvar,”
siger Birthe Rønn Hornbech. ■

Af Carina Lempert

Dårligt arbejdsmiljø 
på Finansloven

”Hvis regeringen ikke er indstillet på at
finde de penge, så må vi tage sagen i
egen hånd i forbindelse med finanslovs-
forhandlingerne,” siger retsordfører
Peter Skaarup, Dansk Folkeparti.

”Min fornemmelse
siger mig, at det er
rimelig mange
penge, vi skal have
fat i. Vi kan ikke
have, at medarbej-
derne i fængslerne
skal tage på arbejde
med helbredet som
indsats,” siger
Morten Bødskov,
retsordfører for
Socialdemokraterne.
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Efter 17 påbud fra

Arbejdstilsynet vil justitsmi-

nister Lene Espersen nu drøf-

te det psykiske arbejdsmiljø

med de politiske partier, der

står bag Kriminalforsorgens

finansiering.

”Vi må i forligskredsen vurdere den nye
situation.” Sådan lyder budskabet fra
justitsminister Lene Espersen (K) i for-
længelse af, at Arbejdstilsynet har stillet
stolen for døren og udstedt 17 påbud
om et bedre psykisk arbejdsmiljø i
Kriminalforsorgen.

Ministeren lover at tage kontakt til de
politiske partier, som står bag flerårsafta-
len for 2004-2007 – den økonomiske
aftale, der er den finansielle baggrund
for Kriminalforsorgen. 

”Det siger sig selv, at vi naturligvis ser
på påbud fra Arbejdstilsynet med stor
alvor. Et godt psykisk arbejdsmiljø er vig-
tigt på alle arbejdspladser, ikke mindst i
Kriminalforsorgen hvor der arbejdes med
et klientel, der kan være vanskeligt. Jeg
vil derfor drøfte situationen, når jeg
næste gang mødes med forligspartierne
bag Kriminalforsorgens flerårsaftale,”
siger Lene Espersen. 

Regeringen indgik i november 2003
aftale med Dansk Folkeparti om Krimi-
nalforsorgens økonomi for perioden
2004-2007. Justitsministeren var deng-
ang godt tilfreds med aftalen, fordi den
blandt andet sikrede flere fængselsplad-
ser, et nyt fængsel på Falster og bedre
arbejdsforhold for de ansatte. Men det
dårlige arbejdsmiljø har tilsyneladende
fået ministeren til at overveje situationen
med forligspartierne igen.

Påbud bliver gransket

Justitsministeren understreger samtidig,

at de mange påbud har vækket
opmærksomhed, og at de bliver gran-
sket nøje.

”Jeg har endnu ikke haft lejlighed til
at gennemgå Arbejdstilsynets rapporter
med Kriminalforsorgens ledelse, men jeg
kan oplyse, at der er iværksat et arbejde
for at lokalisere og løse problemer-
ne,” siger Lene Espersen.

Hun peger på, at Direktoratet for
Kriminalforsorgen allerede har for-
søgt at gøre noget ved det dårlige
arbejdsmiljø.

”Der er iværksat en række ini-
tiativer i Kriminalforsorgen for at
forbedre det psykiske arbejds-
miljø. Det gælder for eksempel
nedbringelse af sygefravær, ned-
bringelse af vold og trusler, ned-
bringelse af det høje belæg og
mere konsekvens over for ind-
satte, som ikke følger regler-
ne. Den indsats har haft
effekt. Og der er også planlagt og
gennemført en række andre initiati-
ver, der skal forbedre arbejdsmiljø-
et,” siger Lene Espersen.

Trods de mange initiativer irri-
terer det flere politikere, at
arbejdsmiljøet alligevel er så
ringe, at Arbejdstilsynet må
skride ind med påbud.

Ifølge formanden for
Folketingets Retsudvalg,
Peter Skaarup (DF), er
Arbejdstilsynets advars-
ler om dårligt arbejds-
miljø blevet overhørt. 

”Der er ikke blevet
lyttet til de indven-
dinger, som Ar-
bejdstilsynet
er kommet
med,” siger
Peter Skaarup. ■

Af Søren Gregersen

”Det siger sig selv, at vi naturligvis ser
på påbud fra Arbejdstilsynet med stor
alvor,” siger Lene Espersen.

Lene Espersen:
Jeg vil drøfte arbejdsmiljøet med forligspartierne
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Placér farlige fanger for sig

selv og skab et ekstra højt

sikkerhedsniveau omkring

dem. Det foreslår en arbejds-

gruppe, som har vurderet sik-

kerheden i Kriminalforsorgen.

I dag er det primært rockere, der anbringes på
særlige afdelinger. Fremover skal voldelige
indsatte, indsatte der truer med at undvige og
indsatte, der har brug for beskyttelse, place-
res på særlige afdelinger med høj sikkerhed. 

Det er et af de forslag, som Justitsmini-
steriets arbejdsgruppe, er kommet frem til,
efter arbejdsgruppen har brugt et år på at
vurdere sikkerheden i Kriminalforsorgen. 

Hvis det står til arbejdsgruppen, skal farli-
ge indsatte udskilles tidligere og de skal i høj-
ere grad placeres på særlige afdelinger. Ideen
er, at et højt sikkerhedsniveau, et stramt regi-
me og tæt personaledækning for en udvalgt
gruppe af indsatte, vil betyde, at sikkerheds-
regimerne i andre afdelinger kan lempes.

Kaj Rasmussen, personale- og sikkerheds-
konsulent i Statsfængslet i Horsens, har siddet
med i arbejdsgruppen: ”De særlige afdelinger
vil forbedre sikkerheden for både indsatte og
personalet. I stedet for, at de farlige indsatte
kører rundt i den almindelige løsdrift, vil man
kunne være særlige opmærksomme på dem.
Det vil samtidig betyde friere ramme for alle
andre indsatte,” siger Kaj Rasmussen.

En anden baggrund for forslagene, er at
bruge mandskabet i fængslerne bedre: ”Dér
hvor vi skal bruge ressourcerne, er over for de
farlige indsatte. Hvis du i alt har tolv medar-
bejdere og tre afdelinger, så er det bedre, at
have seks medarbejdere på afdelingen med
særlige indsatte og tre på de to øvrige afde-
linger med et mildere regime. End at du har
fire medarbejdere på alle tre afdelinger,” siger
Kaj Rasmussen. 

Kun de rigtig farlige

For at forslaget kan lade sig gøre, så kræver
det, at man nøje udvælger de indsatte, som
skal på de særlige afdelinger.

Arbejdsgruppen har en tretrinsraket, som
skal skydes i gang, for at det kan ske: For det

Farlige indsatte 
på særlige afdelinger

første skal alle nyindsatte isoleres op til 48
timer, indtil der foreligger en risikovurdering.
For det andet skal der indføres et risikovurde-
ringssystem, der skal anvendes i forhold til
alle indsatte. Og for tredje skal der oprettes et
register til håndtering af oplysningerne. 

Arbejdsgruppen peger desuden på, at
Direktoratet for Kriminalforsorgens Sikker-
hedsenhed skal have et medansvar for at
udskille og placere særlige indsatte.

Ifølge Kaj Rasmussen skal man overveje
tingene en ekstra gang, inden man sender
indsatte på de særlige afdelinger: ”Man skal
ikke lukke folk ind, som ikke hører til på de
særlige afdelinger. Det er et voldsomt prædi-
kat, man giver disse mennesker. De kommer
til at afsone under nogle hårde forhold. Det er
barskt. Derfor er det også godt, at det er den
centrale sikkerhedsenhed, som træffer den
endelige afgørelse,” siger Kaj Rasmussen.

12 pladser i 
Statfængslet Østjylland

I Statsfængslet Østjylland er det allerede
besluttet, at der skal oprettes en særlig afde-
ling.

Fængslet slår 16. oktober dørene op med
12 pladser i afdeling E for særligt sikrede ind-
satte. Kaj Rasmussen påpeger, at det er
meget vigtigt at få retningslinierne for afde-
lingens regime på plads inden åbningen.

”Det virker lidt som om, tingene foregår i
den forkerte rækkefølge. Forslaget er jo lige
lagt frem og endnu ikke godkendt. Jeg har
kontaktet Direktoratet for Kriminalforsorgen
for at høre hvilke retningslinier vi skal forhol-
de os efter, når afdelingen tages i brug,” siger
Kaj Rasmussen.

10 millioner kroner

Arbejdsgruppen foreslår, at der i alt oprettes
50 nye sikrede pladser. Udover Statsfængslet
Østjylland skal det være i Statsfængslet i
Vridsløselille og i Statsfængslet i Nyborg. 

Arbejdsgruppen vurderer, at det vil koste
10 millioner kroner at etablere de særlige
afdelinger. Dette beløb dækker ikke udgif-
ter til ekstra sikkerhedstiltag og ekstra mand-
skab. ■

Af Søren Gregersen

Det er en god idé
at udskille flere
fanger, men man
skal være påpasse-
lig med at udsætte
indsatte for et
stramt sikkerheds-
regime, mener Kaj
Rasmussen, sikker-
hedskonsulent i
Statsfængslet i
Horsens.

Fem veje til 
bedre sikkerhed

Sikkerheden skal forbedres via fem ho-
vedforslag, hvis det står til Justitsmini-
steriets arbejdsgruppe.

Bedre sikkerhedssystemer, mere hånd i
hanke med mobiltelefoner og compute-
re, strammere kontrolforanstaltninger,
større ledelsesfokus og særlige initiativer i
forhold til farlige indsatte. 

Det er den korte version af forslagene fra
Justitsministeriets arbejdsgruppe, som i
slutningen af september afleverede sin
rapport til Folketingets Retsudvalg.

Rapporten er et resultat af et års arbejde
med at vurdere sikkerheden i Kriminal-
forsorgen. Arbejdsgruppen har blandt
andet ladet sig inspirere af Kriminalvårds-
styrelsen i Sverige, som tog sikkerheden
op til revision efter en række voldsomme
fangeflugter med gidseltagninger.

Arbejdsgruppens forslag er nu i høring i
Kriminalforsorgens fængsler og arresthu-
se. Institutionerne har frist til november
til at komme med bemærkninger til for-
slagene. Herefter vil Direktoratet for
Kriminalforsorgen tage stilling til, hvilke
initiativer der skal iværksættes.

Flere af forslagene kræver lovændringer.
Det gælder blandt andet forslagene om
kriminalisering af mobiltelefoner, skærpet
adgangskontrol og ændrede retningslin-
jer for transport.
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Medlemsmøde i 
Statsfængslet i Horsens

Personalet var vrede og

meget frustrerede, og kritik-

ken mod ledelsen i

Statsfængslet i Horsens var

massiv. Det stod lysende

klart efter et medlemsmøde

den 15. september 2006,

hvor 122 fængselsfunktionæ-

rer var samlet i statsfængs-

lets kantine. 

Alene det, at over 75 % af fængsels-
funktionærerne var mødt op for at drøf-
te de utilfredsstillende arbejdsforhold ta-
ler for sig selv. Lokalet var overfyldt, 
så flere medlemmer måtte opholde 
sig på gangarealet udenfor. Der fremkom
et utal af konkrete eksempler på hvor
dårligt personalet føler sig behandlet af
såvel topledelsen som mellemlederne:

”Vi vil under ingen omstændigheder
acceptere den diktatoriske og truende
ledelsesstil, som ledelsen har haft det
seneste års tid”

”Ledelsen har ingen respekt for deres
medarbejdere”

”Personalets sikkerhed skal prioriteres
væsentligt højere både nu og i fremtiden”

Det er blot nogle af de overskrifter, der
kan sættes på den kritik der kom fra
medlemmerne.

Mange medarbejdere gav udtryk for
deres mange daglige frustrationer over
ledelsens beslutninger og det dårlige
arbejdsmiljø der præger det store, gamle
fængsel.

På medlemsmødet i Statsfængslet i Horsens blev der udtrykt massiv kritik af ledelsesforholdene både i det nuværende fængsel
og i forbindelse med flytningen til det nye Statsfængslet Østjylland.
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Nå ja, kunne man sige, hvor mange
kræfter skal man da bruge på at rette op
på forholdene i et fængsel, der er lige
ved at dreje nøglerne om for sidste
gang?

Men svaret er ikke så enkelt.
Om kort tid flytter Statsfængslet i

Horsens til det nyopførte Statsfængslet
Østjylland og umiddelbart skulle man
tro, at dette var en enestående mulig-
hed for at starte på en frisk i helt nye og
tidssvarende omgivelser med moderne
faciliteter både for indsatte og ansatte. 

Men sådan forholder det sig ikke.
Personalet mener, at det nye fængsel er
blevet et prestigeprojekt der mere hand-
ler om kunstudsmykning, fiskesø og
rundvisninger end om personaleforhold
og sikkerhed, som endnu ikke er i orden.
Det har skabt stor utryghed hos både
medarbejdere og lokalafdelingens
bestyrelse. ”Det er under al kritik, at
ledelsen lægger mere energi i at fremvi-
se det nye fængsel for næsten alle og
enhver, frem for at indgå aftaler med
personalet om de retningslinjer, der om
kort tid skal gælde for os alle,” siger
Connie Thonsgaard, formand for Dansk
Fængselsforbunds lokalafdeling i
Horsens.

”Det er helt absurd, at vi som perso-
nale står med både et gammelt og et nyt
fængsel, hvor vi føler, at intet fungerer
tilfredsstillende nogen af stederne. Det
giver oplevelsen af en dobbelt frustra-
tion og en modløshed blandt mine med-
lemmer, som jeg aldrig før har oplevet,”
siger Connie Thonsgaard. Hun har tidli-
gere oplevet utilfredse medlemmer, men
denne gang adskiller situationen sig på
to væsentlige områder. For det første er
det nu stort set alle medlemmer, der
reagerer på de dårlige forhold og for det
andet er vreden og frustrationerne
vendt til en psykisk og følelsesmæssig
påvirkning hos flere medlemmer. ”Jeg
har det meget dårligt med at se på kol-

leger, der er ved at bryde sammen som
følge af den behandling de oplever fra
ledelsen,” siger Connie Thonsgaard.

På mødet vedtog medlemmerne
enstemmigt en udtalelse, der blev sendt
til fængslets ledelse. Efterfølgende har

lokalafdelingen af Dansk Fængselsfor-
bund drøftet indholdet af udtalelsen
med ledelsen, men dette har ikke umid-
delbart medført en nærmere afklaring af
situationen. ■

Af John Rasmussen

Afdelingsformand Connie Thonsgaard
og den øvrige bestyrelse lagde i over to

timer øre til medlemmernes kritik og
frustrationer over ledelsens ageren,

inden kritikken blev sammenfattet i en
udtalelse.

Uddrag af UDTALELSEN FRA MEDLEMSMØDET

Nogle af de kritikpunkter, der blev rejst var:

• Ledelsens manglende forhandlingsvilje i hensynet til indgåelse af nye lokalaftaler om arbejdets
tilrettelæggelse. 

• Ledelsens gentagne brud på informationspligten i forhold til samarbejdsaftalen. 
• Ledelsens gentagne fastsættelser af retningslinier, der ikke har været gjort til genstand for for-

handling eller hvor ledelsen uden grund eller genforhandling opsiger indgåede aftaler. 
• Ledelsen har fremsat et ”tilbud”, hvor det fremgår at alle har muligheden for 4 månedlige dob-

beltture, men hvor sygdom på disse skal afspadseres. En forringelse af de nuværende 5 måned-
lige dobbeltture, er stik imod ledelsens egne synspunkter, som de fremfører i deres kommen-
tarer til Ementor-undersøgelsen. 

• Medlemmerne vil under ingen omstændigheder være med til at der laves aftaler, som forrin-
ger den nuværende ordning. 

• Derudover vil medlemmerne påpege overfor ledelsen, at de ikke kan tilsidesætte de Vejledende
Bestemmelser på eget initiativ, medmindre der har været indgået aftale om dette med fagfor-
eningen. 

• Alle medlemmer er enige om at de giver deres samtykke og fuldmagt til, at Dansk
Fængselsforbunds Lokalafdeling i Horsens får adgang til Interflex/Vat. 

• Personalet kræver at der indkaldes ekstra personale i forbindelse med samtlige tilfælde af syg-
dom, transporter m.m. Personalet kræver at der øjeblikkeligt indføres en ”minimumsgrænse”
for hvor mange personaler, der kan undværes, når sygdom, transporter m.v. virkelig ikke kan
dækkes med ekstravagter. Overskrides denne minimumsgrænse, kræver personalet at de ind-
sattes fritidsaktiviteter aflyses. 

• Sikkerheden skal prioriteres væsentlig højere end nu, da den høje sikkerhed skaber bedre tryg-
hed blandt personalet. Det er KUN ledelsens ansvar at samtlige poster bliver dækket. 

• Personalet kræver at der øjeblikkeligt indføres en nødprocedure/plan, som træder i kraft når
alarmsystemet er defekt. 

• Personalet accepterer under ingen omstændigheder den diktatoriske og truende ledelsesstil,
som Statsfængslet i Horsens ledelse har haft det seneste års tid. 

• Personalet skal opnå medindflydelse i beslutningsprocesserne. Såvel topledelsen som mellemle-
delsen skal øjeblikkeligt behandle deres personaler med medmenneskelig respekt. Tonen fra
ledelsen er direkte truende, nedladende og diktatorisk. Denne ledelsesstil skaber ekstrem utryg-
hed, mistillid og forringer arbejdsmiljøet markant, hvorfor personalets krav om at blive mødt
med respekt skal indfries nu! Ellers må topledelsen genvurdere mellemledernes evner til at lede,
og Direktoratet for Kriminalforsorgen må genvurdere fængslets topledelses evne til at lede. 

• Personalet kræver at der skal findes en afklaring omkring de fysiske forhold på Statsfængslet
Østjylland. 

• Personalet accepterer ikke de utallige eksempler på at ledelsen har en usædvanlig lang og fuld-
stændig uacceptabel behandlingstid på lokalafdelingens henvendelser på vegne af sine
medlemmer. Dette må høre op øjeblikkeligt! 

• Alle medlemmer er enige om at ”Login” til Interflex skal placeres inden man går ind til person-
scanning på Statsfængslet Østjylland. Medlemmerne vil ikke acceptere at de skal betale af
deres fritid, for at blive scannet. 

• Alle medlemmer vil indskærpe for ledelsen at de på mange områder overskrider arbejdsmil-
jølovgivningen i forbindelsen med opførslen og indretningen af Statsfængslet Østjylland. 
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Med regeringens og forligs-

partiernes aftale om fremti-

dens velfærd lægges der op

til ændringer på bl.a. efter-

lønsområdet. Indtil videre

har vi kun aftaleteksten, og

før den er omsat i love og

bekendtgørelser, kender vi

ikke detaljerne og kan derfor

heller ikke sige præcis, hvad

det kommer til at betyde for

hvert enkelt medlem.

Det er regeringens og forligspartiernes ønske
at forlænge den tid, vi alle er på arbejdsmar-
kedet. De unge skal hurtigere igennem ud-
dannelsessystemet, en større del af indvan-
drere skal i beskæftigelse, og vi skal alle blive
længere på i arbejde. 

Det betyder bl.a., at tidspunktet for at
kunne gå på efterløn gradvist hæves fra 60 til
62 år. Personer, der er 48 år eller mere ved
udgangen af 2006, berøres ikke af ændring-
erne, og kan gå på efterløn når de fylder 60
år. 

Efterlønsalderen hæves med 1⁄2 år i hen-
holdsvis 2019, 2020, 2021og 2022, så man
den 1. januar 2022 skal være 62 år for at
kunne gå på efterløn. Folkepensionsalderen
hæves tilsvarende fra 65 til 67 år, så det fort-
sat er muligt at få efterløn i 5 år. Folkepen-

sionsalderen hæves med 1⁄2 år i henholdsvis
2024, 2025, 2026 og 2027. 

Viser det sig, at danskernes gennemsnitli-
ge levealder fortsætter med at stige, vil efter-
lønsalderen og folkepensionsalderen blive
hævet yderligere fra 2025. Efterlønsalderen
og folkepensionsalderen kan maksimalt
hæves med 1 år ad gangen fra 2025, og
ændringerne sker med et varsel på 10 år. Der
tages beslutning om regulering af efterlønsal-
deren og folkepensionsalderen hvert 5. år,
første gang i 2015.

Forligspartiernes ønske er, at vi kan mod-
tage efterløn og folkepension i omkring 19 1⁄2
år.

Efterlønsbidrag i 30 år

Der bliver ikke ændret i efterlønnens størrelse,
men fremover skal medlemmer, som i dag er
under 30 år, indbetale efterlønsbidrag i 30 år
i stedet for de 25 år, som er gældende i dag. 

Der vil være en overgangsordning for
medlemmer, som den 31. december 2006 er
mellem 31 og 47 år. Disse skal betale efter-
lønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar 2008 og
frem til efterlønsalderen – dog maksimalt i 30
år.

Medlemmer, som er fyldt 48 år inden
udgangen af 2006, bliver heller ikke her
omfattet af ændringerne, og skal betale efter-
lønsbidrag efter de gamle regler.

Fortrydelsesordning

For medlemmer med lang tids tilknytning til
arbejdsmarkedet indføres en fortrydelsesord-
ning, så de kan komme ind i efterlønsord-

ningen, selvom de i første omgang har fra-
valgt denne. Det drejer sig om personer, som
har et ubrudt a-kassemedlemskab fra det 24.
år. Disse kan tilmelde sig efterlønsordningen
indtil 15 år før efterlønsalderen. For personer,
der er over 34 år ved udgangen af 2006, er
kravet a-kassemedlemskab siden 1.januar
1997. 

Den mulige efterlønsydelse nedsættes
med 2 % af dagpengemaksimum for hvert år,
de mangler at betale efterlønsbidrag – i for-
hold til den normale bidragsperiode på 30 år.
Satsen for den skattefri præmie nedsættes til-
svarende med 4 % for hvert års manglende
betaling.

Der vil ikke blive ændret i muligheden for
at fravælge efterlønsordningen. Ønsker man
ikke længere at være tilmeldt efterlønsord-
ningen, er det fortsat muligt at få sit indbetal-
te efterlønsbidrag overført til sin pensionsord-
ning.

Lempet fradrag 
for arbejdsindtægter

Med de nuværende regler har efterlønsmod-
tagere med en lav timeløn en forholdsvis
beskeden økonomisk gevinst af supplerende
arbejde i efterlønsperioden. Der skal derfor
gennemføres en målrettet lempelse af fradra-
get for arbejdsindkomst i efterlønnen, så
efterlønsmodtagere med en relativ lav time-
løn får mindre fradrag pr. arbejdstime, mens
fradraget er uændret for efterlønsmodtagere
med en relativ høj timeløn. Med de ny regler
vil en timeløn, der er lavere end den gælden-
de omregningssats - 173, 24 kr. i 2006- bety-
de et lavere fradrag i efterlønnen.

Der sættes en grænse for det beløb, der
kan optjenes til lempelig modregning på
30.000 kr. årligt.

Indtil videre har vi som nævnt kun aftale-
teksten for velfærdsforliget, og først senere
når folketinget har vedtaget de enkelte love
og bekendtgørelser, kender vi detaljerne på
området. STA deltager gerne i møder om vel-
færdsforliget på arbejdspladserne og i lokale
afdelinger. ■

Af Søren Bertelsen
Arbejdsløshedskassen STA

Velfærdsreformen hæver 
efterlønsalderen til 62 år

Fakta om efterlønsbidrag

48 år pr. 31.12.2006         : uændret
31 - 47 år pr. 31.12.2006 : der vil komme overgangsregler for betaling af

efterlønsbidrag
29 – 30 år pr. 31.12.2006 : 30 års efterlønsbidrag, start senest ved 32 år
- 28 år pr. 31.12.2006     : 30 års efterlønsbidrag, start senest ved 30 år

Medlemmer, som før 2008 har indbetalt bidrag inden det 35. år, får et antal
bidragsfri perioder, så de har samme samlede bidragsbetaling som medlemmer,
der først er begyndt at betale bidrag fra det 35. år.



Renteforhøjelse

I forbindelse med Nationalbankens forhøjelse af diskontoen i juni med 0,25 % og i august
med yderligere 0,25 %, hæves låneforeningens udlånsrente med 0,25 % med virkning fra
01. september 2006.

Udlånsrenten er herefter 6,0 % p.a.
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Udlånsrenten har fra 01.01.2006 til 15.03.06 været 5,25 % p.a. og resten af halvåret har udlånsrenten
været 5,75 %.
Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden omkostninger.

Der har været en stigning i det halvårlige udlån på ca. 43,6 mill. kr. svarende til 24 %, men det samlede
udlån er kun steget med ca. 37 mill.kr, hvilket skyldes at der fortsat sker store indfrielser af lån. 
Den store stigning i antallet af nye lån skal ses i sammenhæng med at 1. halvår 2005 var præget af en
nedgang, som dog blev opvejet af en tilsvarende stigning i 2. halvår af 2005.
Halvårets udlån på 222,4 mill.kr. er dog rekord for låneforeningen.

Halvårets resultat er påvirket af en negativ udvikling på foreningens fondsbeholdning af fortrinsvis obli-
gationer, hvor der i perioden har været en del kursfald. Dette resultat opvejes dog af en nedgang i afskriv-
ningerne og hensættelserne.

For året som helhed forventes et overskud på cirka 5 mill. kr.

Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov for et billigt
og hurtigt forbrugslån, og der er ingen begrænsninger på lånets anvendelse.

Tjenestemændenes Låneforening

HALVÅRSMEDDELELSE 2006

Hovedtal 1. halvår 2006 1. halvår 2005
Antal lån 2.520 2.152

mill. kr. mill. kr.

Udlånssum 222,4 178,8

Samlet udlån 732,8 695,4

Omkostninger 4,7 4,2

Tab og hensættelser 0,5 2,1

HALVÅRETS RESULTAT 1,0 0,8

Egenkapital 184,6 179,0
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Indlæg til næste nummer af bladet skal være 

redaktionen i hænde senest den 14. oktober 2006

Lidt om personalepolitik
eller mangel på samme

Af fængselsfunktionær 
Dorthe Guling, 
Statsfængslet i Jyderup.

Sygefraværet i Statsfængslet i Jyderup er
ekstremt højt. Det ved alle, men alle
undrer sig også.

I 4 1⁄2 år har jeg været samboende/gift
med en mandlig kollega og vi har begge
forrettet tjeneste i hovedvagten på
fængslet, uden nogen bemærkninger fra
skiftende ledere. Det samme har andre
ægtepar/nært beslægtede også uden
indberetninger om problemer. Nogen
har ligefrem søgt til fængslet fordi deres
ægtefæller var der og det har aldrig
været et problem.

Den 14. juli 2005 hørte jeg rygter om
at nært beslægtede ikke måtte forrette
tjeneste på samme afdeling mere. Dette
kunne jeg også læse i et referat fra et
møde i samarbejdsudvalget (på foran-
ledning af lokalafdelingen af DF). Man
måtte kun være i samme vagt såfremt
fængslet havde brug for det; eksempel-
vis ved sygdom, magtanvendelse, urin-
prøver og lignende. Så hørte vi ikke
mere, men rygterne gik.

Den 9 marts 2006 blev min ægtefæl-
le og jeg så kaldt til afdelingslederen, og
fik besked om at en af os skulle forrette
tjeneste på en anden afdeling. Vi måtte
endda selv bestemme hvem af os det
skulle være. Der blev brugt 5 minutter af
vores frokostpause til denne information
under et kursus i ETIK OG MORAL!! Da
vi mente at det var en ledelsesbeslutning
at tvangsflytte en af os, mente vi samti-
dig at det var et ledelsesansvar at place-
re os et andet sted - så det bad vi om
skete. Da det skulle gælde fra den 1.
oktober 2006 ville vores afdelingsleder
finde ud af det, inden vores sommerferie

i juli. Yderligere fortalte afdelingslede-
ren, at vi ikke var et problem og at man
havde vedtaget at dem det berørte,
kunne søge dispensation for reglen og
altså være der på tålt ophold (mine ord).
Da jeg havde tænkt lidt over dette og
mente at der skete mange brud på per-
sonalepolitikken og almindelig opførsel,
skrev jeg et brev til vores daværende
inspektør den 11. marts 2006, hvori jeg
bad om en uddybning, da jeg var ufor-
stående for problemet og meget frustre-
ret. Den 20. marts 2006 gik jeg hjem
som sygemeldt pga. en arbejdsskade
som ikke er godkendt, da den blev
anmeldt 5 år for sent til arbejdsskadesty-
relsen (men det er en anden historie).
Jeg havde intet hørt og sidst i maj
måned skrev jeg til vores personalechef
med kopi af brevet til inspektøren.
Denne gang gik der kun otte dage,
hvorefter jeg fik et brev, hvori der stod,
at han ville tage problematikkerne op til
revurdering i PPU og jeg ville få besked
snarest. Tiden gik og jeg hørte intet. Den
17. august 2006 ringede jeg til persona-
lechefen og fortalte at mit ben nu var i
orden, hvorfor jeg atter kunne starte på
job, og spurgte om hvor jeg skulle for-
rette tjeneste – tænk sig; det havde man
ikke lige fået styr på (det var jo også kun
vigtigt for mig, da de andre havde opgi-
vet), men jeg ville høre noget i løbet af
en uge. Skønt! Der var også kun gået et
halvt år fra brevet og et år fra rygterne
startede (og jeg har endnu ikke fået en
besvarelse af mine spørgsmål). Alt dette
er ikke ”bare” fordi jeg er mavesur eller
ikke kan arbejde uden min mand, men
det er princippet i måden det gøres på,
og at man bliver dømt kollektivt uden ret
til at forsvare sig, samt at det kun gælder
for tjenestegørende personale.

Den 22. august 2006 blev min mand
kaldt til sygefraværssamtale (fire måne-
der efter at han var meldt rask), efter at
han var gået psykisk ned på grund af

manglende opbakning fra ledelsen i en
magtanvendelsessag (vidnesag) mod en
indsat der var foregået i april 2005.
Imens han var syg, ringede en overvagt-
mester efter 2 dage (flot, de skal først
ringe efter 4 dage) men glæden/opbak-
ningen var kort og da han af min mand
fik at vide, at det var psykisk, var hans
eneste kommentar, at han forbeholdt sig
retten til at ringe igen. FLOT - det kan
kaldes personaleomsorg/pleje. Nu efter
3 uger har han stadig ikke modtaget
notat fra samtalen. 

Der har også været situationer efter
magtanvendelser, hvor nye kollegaer af
afdelingslederen har fået besked på, at
de havde grebet situationen forkert an,
mens gamle kollegaer intet hørte om
det. Det er da virkelig opbakning til de
unge. Der var også en situation, hvor en
kollega efter en magtanvendelse efter-
lyste debriefing, hvorpå overvagtmeste-
ren sagde til hende, at såfremt man skul-
le debriefe for sådan noget, kunne man
ikke bestille andet! Flot menneskeind-
sigt. Og sådan er der flere eksempler. 

Vi har i Jyderup fået rigtig mange nye
kollegaer inden for de sidste 2 år. De kla-
rer sig rigtig rigtig godt, men mange
siger at de er forvirrede og forundrede
over holdningen i fængslet. 

Det sidste er en gammel kollega (som
har været ansat i 18 år) der har søgt
adskillige dagjob i fængslet. Hun kan
ikke bruges. Men når man mangler
diverse afløsere, så er hun ”god nok.”
Den seneste stilling blev således besat af
en langtidsledig efter at kollegaen havde
virket i stillingen i cirka 3 måneder.

Hvis man læser ovenstående behøver
man vel ikke undre sig over, at så mange
holder op. Ej heller at ”gamle” bliver
syge og nedslidte, da der bliver kæmpet
nogle kampe, hvor vi i stedet kunne
bruge krudtet på at passe vores arbejde.
Til udtalelsen fra afdelingslederen om
”At god ledelse kræver gode medarbej-
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dere” er det min påstand, at en god
leder skaber gode medarbejdere, og til
udtalelsen om ”at hvis ikke man er en
del af løsningen, er man problemet,” er
det min påstand, at man skal kende pro-
blemet for at være med til at lave løs-
ningen.

Jeg har intet hørt fra min arbejdsplads
i det halve år jeg har været syg, ud over,
når jeg har kontaktet dem (godt det ikke
var psykisk betinget, for så var jeg nok
ikke kommet i gang igen). Det fortæller
måske lidt om interessen for mig som
medarbejder.

Den 23. august 2006 fik min mand så
et brev med hjem, hvori der bliver orien-
teret om, hvor jeg skal forrette tjeneste.
Man kontakter mig ikke engang person-
ligt/telefonisk om så vigtig en ting for
mit fremtidige virke.

Uanset udfaldet af dette, mener jeg,
at behandlingstiden er uretfærdig lang
og tænker om det også havde været ok,
hvis det var en indsat man behandlede
på den måde. Det tror jeg næppe, men
nu er vi jo også bare ansatte. På trods af
alt, er jeg utrolig glad for mit job, men
det er godt gjort, at det næsten er på
”gangene” man skal hente overskud-
det. ■

VORES LØN

Af Jim Steenfeldt, 
Arresthuset i Aalborg.

I skrivende stund hører vi dagligt om
hvordan kommuner mangler penge til
både det ene og det andet, og som sæd-
vanligt skal det gå ud over servicen for
den enkelte borger. Noget af det jeg
hæftede mig meget ved var hvordan
mange kommuner ikke havde råd til at
hyre håndværkere, til at reparere på sko-
lerne pga. af de MEGET stigende hånd-
værkerpriser. Alene i første kvartal i år
skulle håndværkerpriser på landsplan
være steget med 3,75 %.

Så meget fik vi ikke engang i vores
sidste overenskomst, og prøv at tænk
på, at håndværkerpriserne også er steget
for mig som privatperson, når jeg skal
bruge en sådan. Men det er min løn
ikke. Jeg mener, at vi i flere år har haltet
gevaldigt efter på lønningsmarkedet og
samtidig hører vi fra politikerne, at det er
masser af penge i statskassen. Måske
man burde kigge lidt på vores lønninger
og smide nogle penge den vej, da vi,
som håndværkerne, også har haft mere
at se til de sidste år - her tænker jeg især

på det høje belæg som har fyldt meget
rundt omkring.

Jeg mener, det er jo lige før man er
flov over at sige, man KUN får 20.629
kr. i løn om måneden, og når man spør-
ger folk hvad de tror man får for at passe
på de mennesker, som er for farlige til at
gå ude i samfundet, ja så ryger deres
bud hurtigt op på 30.000 kr. Nåhh ja, så
har vi jo vores tjenestemandspension,
som der jo desværre er alt for mange,
der får alt for tidligt.

Det er også meget godt med den,
men det er nu engang nu mens jeg sta-
dig er rimelig fit for fight, at jeg skal
bidrage til samfundets udvikling.

Mit råb til vores fagforening vil da
klart være, at nu skal der kroner på bor-
det. Vi skal ikke længere være dem der
altid trækker det korteste strå. Det gæl-
der både i den faste løn og ikke mindst i
vores tillæg. ■

NAVNE

Ralf Andersen havde den 1. oktober 2006
været ansat i kriminalforsorgen i 25 år.

Han startede sin karriere på Vestre
Fængsel i 1981.

Ralf er en glad og positiv mand.
Ligeledes er hans hukommelse meget god
og han fortæller os, at han stadig kan
huske den første indsatte han åbnede dø-

ren for. Han startede i Arresthuset i
Nykøbing Falster den 1. april 1993.

Her i arresten er det Ralf, der har styr
på arbejdsdriften, så dette fungerer til alles
tilfredshed. Når Ralf har fri får han tiden til
at gå med at cykle lange ture og vandre
både i indland og udland.

Ralf Andersen, du ønskes hjerteligt til-

lykke med jubilæet. Vi glæder os til at fejre
dagen sammen med dig i dit hjem, og ser
frem til de næste mange år i dit behageli-
ge selskab. ■

På personalets vegne
Frede Gammelgaard

25 års Jubilæum Ralf Andersen, Arresthuset i Nykøbing Falster



Er du sikker på din 
ret til efterløn?

Hvis du, din ægtefælle eller nogen du kender er usikre
på, hvad der sker med efterlønnen når Velfærdsreformen
vedtages, så få mere at vide i STA.

Vi vil på nogle møder fortælle, hvad vi ved om efterløn-
nens fremtid og har foreløbig planlagt møder i:

STA København 9. og 21. november
STA Århus 16. november

STA Middelfart 23. november

Alle møder starter kl. 17.30 og slutter kl. ca. 19.30.

Du kan ringe og tilmelde dig og de du gerne vil have
med på Telefon: 7012 3782 eller Mail: sta@sta.dk
Når vi har modtaget din tilmelding vil du høre fra os.

Hvis der er behov, deltager vi også gerne i afdelingsmø-
der, fyraftensmøder på arbejdspladserne mv., så kontakt
os om eventuelle arrangementer.

www.danskfaengselsforbund.dk

Dansk Fængselsforbund
Vestre Kirkegårds Allé 3

2450 København SV
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