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ALLE HAR FÅET NOK
Det er op ad bakke i Kriminalforsorgen i øjeblikket. Og hvis man 
skulle være i tvivl, skal man bare læse nogle af de indlæg, som vi 
har fået fra vores medlemmer til dette blad.

”Er jeg en form for slave?” lyder en af overskrifterne.

”Hvorfor behandler arbejdsgiver sine ansatte sådan,” lyder en anden.

Mens en tredje indledes med sætningen: ”Set fra min plads, gennem 
de sidste 37 år, er Kriminalforsorgen ved at begå selvmord.”

Man må sige, at der er krisestemning. 

Vi har nu på tredje år personalemangel uden reel udsigt til bedring. 
Vi oplever et kæmpe belægspres, som heller ikke har udsigt til at 
blive bedre. Vi har en arbejdsgiver, som har mere end svært ved at 
få deres struktur ti l at fungere, og vi har en medarbejdergruppe, der 
er i knæ på grund af arbejdspres.

Jeg forstår godt, at kollegaerne farer i blækhuset. 

Og hvis det ikke skulle være problemer nok i sig selv, står vi over for 
institutionslukninger. Det virker helt skævt, når man tænker på de 
overfyldte fængsler og arresthuse. Men problemet er, at der ikke er 
betjente til holde tilstrækkelig med kapacitet åben.

I skrivende stund ved vi ikke, hvor og hvem der bliver ramt. 

Fængselsforbundet har på forhånd fremsendt krav på vores medlem-
mers vegne om, hvordan eventuelle lukninger bør håndteres. 

Det siger sig selv, at vi har krav på at blive orienteret i ordentlig 
tid. Vi skal nødigt ud i en situation, som vi så med Kærshovedgård, 
hvor offentligheden blev orienteret om lukningen før medarbejderne. 
Eller som i Vridsløselil les tilfælde, hvor lukningen kom som en tyv 
om natten. Det var amatøragtigt og uprofessionelt.

Det går for alvor den gale vej, hvis Kriminalforsorgen ikke er i stand 
til at inddrage sine medarbejdere i væsentlige beslutninger. 

Tiden er derimod inde til at give friheden tilbage til ledere og 
medarbejdere. Nok har vi store udfordringer, men det hjælper 
ikke, hvis vi samtidig bliver tromlet. 

A f K im Østerbye, 
formand for 
Fængse ls forbundet 
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I årets to første måneder har alle Kriminalforsorgens 
celler konstant været i brug. Den gennemsnitlige 
belægning l igger på 100 procent.

Der kan med andre ord ikke klemmes f lere fanger 
ind, men det bl iver man nødt t i l  at  gøre al l igevel . 

Ved deadl ine for dette blad har ikke færre end 
32 fængsler og arresthuse et belæg på over 100 
procent.  Inst itut ionerne er altså fy ldt op over 
deres kapacitetsgrænse.

I  Næstved Arrest l igger belægget eksempelvis på 
117 procent.  I  Søbysøgård Fængsel på 108 procent 
og i  Københavns Fængsler på 106 procent

Det er ellers besluttet fra politisk side, at belægget 
maksimalt  må l igge på 95 procent i  arresthuse og 
96 procent i  fængsler for at s ikre f leksibi l i tet,  men 
den f leksibi l i tet er ikke t i l  stede i  øjebl ikket. 

I  Næstved Arrest s idder de indsatte for eksempel 
sammen to og to på arresthusets 11  kvadratmeter 
store cel ler.  De sover på gulvet på madrasser 
el ler i  gamle køjesenge fra Vr idsløsel i l le Fængsel , 

KRIMINALFORSORGEN ER 
FYLDT TIL RANDEN

A F S Ø R E N  G R EG E R S E N

fortæller Fængselsforbundets områdeti l l idsrepræ-
sentant Henning Mørck.

” I  øjebl ikket handler det om ren overlevelse. 
Personalet kæmper med at få hverdagen t i l  at 
hænge sammen,” s iger han.

Bi l ledet gentager s ig over hele landet.

I  Vestre Fængsel er der eksempelvis dobbeltbelæg 
i 30 celler i vestf løjen og i fængslets kvindeafdeling. 

Forbundets t i l l idsrepræsentant David Jensen er 
stærk kr it isk over for s ituat ionen.

”Det er fuldstændig grotesk,  at vi  skal  bl ive ved 
med at have dobbeltbelæg. Man driver rovdri ft  på 
det uniformerede personale i form af ekstratjenester 
samtidig med, at vi  har et personaleunderskud på 
50 medarbejdere,” s iger han.

PERSONALEMANGEL

Personaleunderskuddet,  som David Jensen peger 
på, er en af årsagerne t i l  kapacitetsproblemerne. 
Der er nemlig ikke nok folk ti l at åbne f lere pladser.

FÆNGSLER OG ARRESTHUSE ER OVERFYLDTE. DER 
MANGLER BETJENTE TIL AT ÅBNE FLERE PLADSER.

P E R S O N A L E M A N G E L

Kriminal forsorgen har store rekrutter ings-
problemer.  Siden 2016 er antal let af 
fængselsbetjente fa ldet med 114 årsværk 
fra 2.372 t i l  2.258. Samtidig er antal let 
af indsatte øget med 222 personer fra et 
dagl igt gennemsnit  på 3.421 t i l  3.642.

Antal let af betjente fa lder altså samtidig 
med, at antal let af indsatte st iger.

Kr iminal forsorgen forsøger derfor at 
forstærke rekrutteringsindsatsen. Ifølge 
uddannelseschef Anne Bunimowicz er 
målet at ansætte 175 nye betjente i  år. 
Det vi l  man opnå ved en ny offensiv 
rekrutter ingsindsats med brug af sociale 
medier,  deltagelse på karr ieremesser, 
åbent-hus-arrangementer og deltagelse 
på Folkemødet med videre.

Hun lægger op t i l ,  at  Kr iminal forsorgen 
skal  være langt bedre t i l  at  fortælle om 
det arbejde, der bl iver udført.

”Det kan godt være, at vi har været vant 
til, at den der lever stil le, lever godt. Den 
tid er forbi. Den målgruppe vi skal ud at 
have fat i som kommende kol legaer,  har 
brug for at mærke den organisat ion, 
som de bl iver en del af.  Vi  har masser af 
grunde til at være stolte af vores arbejde, 
og den opgave vi  løfter for samfundet,” 
s iger Anne Bunimowicz.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, 
hi lser indsatsen velkommen, men peger 
på, at Kr iminal forsorgen er alt  for sent 
ude.

”Vi betaler i øjeblikket prisen for, at man 
var tilbageholdende med at ansætte folk 
i  2014 og 2015. Nu forsøger Kriminalfor-
sorgen at indhente det tabte, men selvom 

FÆRRE OG FÆRR E BETJEN T E PASSER 
PÅ FLERE  OG FLER E  I N DSAT T E

2016 2017 2018

det lykkes at ansætte 175 nye i år, dækker 
det ikke behovet.  Man skal  huske, at der 
årligt er over 100 betjente som forlader 
Kr iminal forsorgen. Vi  v i l  a ltså stadig 
være underbemandede om et år.”

I mellemtiden forsøger Kriminalforsorgen 
at løse de aktuel le problemer.  Man vi l  fri-
gøre betjente til at varetage den primære 
opgave i  forhold t i l  de indsatte.  Det man 
kalder den direkte postbesættelse.  Der 
er mange forslag i spil som for eksempel 
at nedlægge arbejdsdri ft ,  droppe kurser 
og lukke de indsatte inde længere t id ad 
gangen.

LUKNINGER?

Og selvom det virker forkert i  øjebl ikket, 
overvejer man også at lukke et fængsel . 

Som led i den politiske aftale for Kriminal-
forsorgen blev det aftalt at lukke et fængsel 
ud over Vridsløsel i l le for at t i lpasse kapa-
citeten. Forventningen var nemlig,  at 
antal let af indsatte vi l le fortsætte med 
at fa lde, som man så i  perioden 2013 t i l 
2015,  hvor det dagl ige antal  af indsatte 
fa ldt fra 4 .000 t i l  c irka 3.400. Siden er 
antal let dog begyndt at st ige igen og 
l igger som nævnt nu på 3.642. 

”Kr iminal forsorgen har i  a l le de år,  hvor 
jeg har været formand for Fængsels-
forbundet haft  store vanskel igheder ved 
at styre sammenhængen mel lem belæg 
og personale.  Det må snart være på t ide 
med mere kontrol  over dette område. 
Det virker tåbel igt at lukke fængsler sam-
tidig med, at der er dobbeltbelæg andre 
steder.  Det er s impelthen ikke en måde 
at opføre s ig på over for de ansatte,” 
s iger Kim Østerbye.

2.372 2.320 2.258

3.421 3 .450

3.642

Kilde: Kriminalforsorgen

FÆNGSELSBETJENTE

INDSATTE
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ET ÅR EFTER:

FLERTALLET AF 
BETJENTENE ER GLADE 
FOR RYGEFORBUDDET 

AF KRISTIAN WESTFALL

SELVOM RYGEFORBUDDET FOR INDSATTE HAR 
GIVET EN MERE BØVLET HVERDAG I  FÆNGSLER 
OG ARRESTHUSE, ER MANGE FÆNGSELSBETJENTE 
GLADE FOR, AT RØGEN ER VÆK.

 

D er sku l le  gå  t i  å r  f ra  den førs te  ryge lov 
kom i  2007,  f ø r  f ængse l sbe t j en tes 
arbe jdsmi l jø  b lev  omfattet  a f reg lerne .

Det  skete  1 .  apr i l  s idste  år. 

Nu v iser  en  ny  undersøgelse  lavet  a f Fængse ls -
forbundet ,  a t  forbuddet  er  populært  b landt 
fængse lsbet jentene.  Ud a f forbundets  2 .800 
medlemmer  har  767  svaret  på  undersøgelsen .

På  spørgsmålet  ”Er  du overordnet  pos i t iv  e l le r 
negativ over for rygeforbuddet?” svarer 59 procent 
a f fængse lsbet jente ,  a t  de er  pos i t ive .  Mens  41 
procent  er  negat ive .

B landt  de pos i t ive  går  samme begrundelser  igen. 
Det gælder især mul igheden for endel ig at arbejde 
i  e t  røgf r i t  mi l jø . 

En  skr iver :  ”Kan kun anerkende et  så  omfattende 
t i l tag for  persona lets  f ys i ske  arbe jdsmi l jø .”

En  anden skr iver :  ”Jeg v i l  gerne arbe jde uden at 
bl ive udsat for gi ftstoffer i  den luft ,  jeg indånder.”

En  t red je  skr iver  kor t  og godt :  ”Meget  bedre 
indek l ima.” 

Dermed ser  det  ud t i l ,  a t  formålet  med ryge-
forbuddet  er  b levet  indf r iet . 

Samlet  set  vurderer  74  procent  i  undersøgelsen , 
a t  indendørsk l imaet  i  mindre  e l le r  hø j  grad er 
forbedret  e fter  rygeforbuddet .  Det  svarer  a l tså 
t i l  t re  ud a f f i re .

Den ho ldn ing formuleres  på  denne måde i  under-
søgelsens  kommentar fe l t :  ”Man kan k la r t  mærke 
det ,  når  man t ræder  ind på en a fde l ing.”

41 PROCENT ER NEGATIVE 

Der  er  dog også  en betydel ig  andel ,  der  er 
negat ive  over  for  rygeforbuddet .

Mange begrunder  det  med,  at  der  bruges  u for -
ho ldsmæss ig  mange ressourcer  på  det .

”Det  er  jo  sygt ,  a t  v i  ska l  bruge så  meget  t id  på 
at  jagte  c igaretter  og l ightere  og idømme st ra f -
ce l le .  Det  var  bedre  at  bruge t iden på re lat ions-
arbe jde,  som v i  i  den grad har  behov for  i  de 

R Y G E S T O P

åbne fængs ler,  hvor  v i  ska l  værne om den dyna-
miske  s ikkerhed.”

En anden svarer: ”Det er totalt spild af ressourcer. 
Alt  det unødige og l igegyldige arbejde, der følger 
med at skul le skr ive rapporter og inddrage smøger 
-  he l t  ær l igt ! ”

En  anden begrundelse ,  der  går  igen,  er,  a t  for -
buddet  er  svært  at  håndhæve.

”Det  er  l igegy ld igt ,  de indsatte  ryger  a l l igeve l  på 
egen ce l le  ud a f v induet .  Der  er  s let  ingen konse-
kvenser,”  svarer  et  medlem.

En de l  mener,  a t  forbuddet  indskrænker  de ind-
sattes  f r ihed.  For  eksempel  svarer  en :  ”Rygefor -
buddet  er  et  for  s tor t  indgreb mod en person, 
som i  forve jen  er  i  en  presset  s i tuat ion .”

KONFLIKTNIVEAU ER STEGET

Selvom den største  andel  a f bet jente  er  over -
ordnet  pos i t ive  over  for  forbuddet ,  mener  mange 
bet jente ,  a t  konf l i k tn iveauet  er  s teget  på  deres 
afdel ing efter indførslen af forbuddet.  Det vurderer 
49  procent  i  undersøgelsen.

Et medlem taler for et totalt  forbud for at mindske 
konf l i k terne over  de lov l ige c igaretter.

”Jeg er  i  modtagelsen på Københavns  Fængs ler, 
og rygeforbuddet giver voldsomt mange konf l ikter 
og reparat ioner.  Et  tota l forbud havde været  langt 
bedre ;  i kke  denne mel lemløsn ing.”

Et  andet  medlem svarer  om konf l i k tn iveauet .

”Rygeforbuddet i  s ig selv er en god t ing. Men det 
blev indført uden tanke om hvi lke konsekvenser og 
konf l i k ter,  det  kunne medføre .  Sankt ionerne er  så 
r inge,  a t  det  i kke  har  betydn ing for  den enke l te 
indsatte og skaber kun personlige konflikter mellem 
indsatte  og ansatte .”

59%

PO S IT IV

41%

NEGAT IV

HVAD ER  D IN  H OLDN I N G 
T I L RYGEFORB UDDET?

Kilde: Fængselsforbundets 
spørgeundersøgelse

Man kan k lar t 
mærke  det ,  når 

man t ræder  ind på 
en a fde l ing . ””
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I SCREAM, YOU SCREAM, 
WE ALL SCREAM 
FOR ICE CREAM!

Nyborg Fængse l  dropper  tø jk lemmerne. 
Fremover  b l iver  i sprodukt ion  et  a f fængs lets 

beskæft ige lsest i lbud.

K O R T  N Y T K O R T  N Y T

STADIG LEDIGE UGER
Forbundets fer iebol ig i  Spanien er stort 
set booket for sæsonen, men der er fortsat 
led ige uger  på  Lo l land og i  Vest jy l land i 
forår  og e fterår.  T jek  vores  h jemmes ide.

45%
Så  s to r  ande l  a f  dømte  –  med 
s t ra f  unde r  sek s  måneder  – 
a f sone r  med  fod læ nke .  De t 
op lyse r  j u s t i t sm in i s te r  Sø ren 
Pape (K) i et svar til Folketingets 
Retsudva lg .

DET FØRSTE FÆNGSEL
Aarhus  Un ivers i tets for lag har 
udgivet en bog om fængslernes 
h is tor ie ,  Det  førs te  fængse l . 
Beretn ingen,  som er  sk revet 
a f h i s tor ikeren Johan Heinsen, 
tager  s in  begyndelse  i  1620, 
hvor  landets  førs te  fængse l 
s tod færd igt . 

BILLÅN VIA FORBUNDET
Som medlem af Fængsels forbundet  kan du 
fremover låne penge t i l  en bi l  i  Arbejdernes 
Landsbank på favorable  v i lkår.  Oprette lsen 
er  grat i s .  Det  k ræver  kun en udbeta l ing på 
10  procent .  Og renten er  lav.  Læs mere på 
fængse ls forbundet .dk

HAN HAR JO IKKE NOGET TØJ PÅ!
Tre  indsatte  i  Enner  Mark  Fængse l  har  indsp i l le t 
H .C.  Andersens  eventyr  om ke jserens  nye k læder 
på lydbog. Init iat ivet kommer fra Fængselsmuseet i 
Horsens :  ”Jeg havde e l le rs  a ldr ig  forest i l le t  mig , 
a t  jeg sku l le  læse godnath is tor ier,”  s iger  24-år ige 
Osama t i l  Horsens  Fo lkeblad.

KUNSTIGE VAGINAER 
TILBYDES
Wepshop Make Love har  henvendt 
s ig  med et  t i lbud om at  sælge 
kunst ige vaginaer t i l  de indsatte: 
”Måske kan det  medvi rke  t i l  a t 
færre  indsatte  gr iber  t i l  vo ld 
mod Kr imina l forsorgens  ansatte ,” 
sk r iver  webshoppen. 

NYKØBING FÆNGSEL

Navnet  g iver  måske indtryk  a f 
prov inshygge,  men Nykøbing 
Fængsel ,  som åbner  t i l  jun i , 
b l iver  et  tops ikret  fængse l 
t i lpasset  t idens  krav.  Der  v i l 
blandt andet være dronesikring, 
overdækning af gårdtursarealer 
og ekst ra  hegn.

Fængslet får i begyndelsen plads 
t i l  30 indsatte fra arresthuse 
rundt  om i  landet .  I  første 
omgang overf lyttes indsatte f ra 
arresthusene i Vejle og Holbæk. 
Der er således håb for bedre 
a fson ingsforhold  for  de to 
indsatte ,  som i  marts  sov i 
værkstedet  i  Ve j le  Ar rest  på 
grund a f p ladsproblemer.

Kr imina l forsorgen håber  at 
rekruttere  persona le  f ra  loka l -
området  t i l  det  nye fængse l . 
Man samarbejder  b landt  andet 
med Odsherred Kommune.

Fængs let  ska l  i  øvr igt  også 
fungere  som uddannelses-
fængse l  for  nye bet jente .

ARRESTEN FALDER SAMMEN
Næstved Arrest  er  så  propfy ldt ,  at  huset  nu  er  ved at 
fa lde sammen.  F lere  steder  har  muren dybe sætn ings-
skader,  og et vindue er ved at skvatte sammen af presset. 
”Bare  ro l ig .  V i  f i kser  det ,”  s iger  inst i tut ionschef Nie ls -
Ebbe Jensen t i l  av isen S jæl landske.

HUSK AT 
MELDE 
FLYTNING
Forbundskontoret 
b l iver  i kke  under-

rettet ,  hv is  du  f ly tter  og har  en 
beskyttet  adresse .  Skr iv  det  der -
for  gerne t i l  os  -  e l le rs  modtager 
du ikke  b ladet .
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D et kan være en personlig tragedie, når 
en fængselsbetjent kommer til skade i 
t jenesten. Heldigvis er der en række 
erstatningsmul igheder,  der træder i 

kraft, når det sker. 

Fra 1. august 2017 til 31. januar 2018 er der blevet 
tilkendt erstatninger til fængselsbetjente for mere 
end 61 mill ioner kroner. Det viser en gennemgang af 
de arbejdsskadesager, som Fængselsforbundet har 
ført i perioden. 

Tallet er en opgørelse af de samlede udgifter ti l 
erstatning og tilskadekomstpension for de 23 berørte 
medlemmer; såvel de penge, der udbetales nu og 
her og dem, der udbetales løbende frem til folke-
pensionsalderen.

Bo Yde Sørensen er en af tre forbundssekretærer, der 
arbejder med arbejdsskadesagerne på centralt hold 
i Fængselsforbundet. Ifølge ham er de 61 mill ioner 
kroner i erstatninger både positivt og negativt.

”Vi er selvfølgelig glade for at medlemmerne får 
erstatninger for de alvorlige skader, som de har 
fået af at gå på arbejde i fængsler og arresthuse. 
Men i en perfekt verden vil le der ikke være brug 
for ti lskadekomstpensioner og erstatninger for 
erhvervsevnetab. Det allerbedste vil le jo være, at 
ingen medlemmer blev syge af jobbet,” siger han.

Han understreger, at udregningerne er et øjebliks-
billede, og at tallene er konservativt beregnet.

”Det er vigtigt for os at vise et konkret tal for en 
given periode. På den måde kan vi sammenligne en 

61 MILLIONER KRONER 
HENTET HJEM TIL 
MEDLEMMERNE 

A F K R I S T I A N  W E S T FA L L

udvikling over tid, når vi regner næste periode ud. 
Vi har med vilje trukket en del erstatninger ud af 
regnestykket, da der er usikkerhed om den endelige 
erstatnings størrelse,” siger forbundssekretæren.

TILSKADEKOMSTPENSIONEN TRÆKKER LÆSSET

Det er især tilskadekomstpensioner, der gør det til 
en bekostelig affære, når fængselsbetjente bliver 
syge.

47 ud af de 61 mill ioner kroner kommer fra tilskade-
komstpensioner. Hvis et 32-årigt medlem får ti ldelt 
denne pension på 210.000 kroner årligt, løber den 
samlede udgift for eksempel op i over 7 mill ioner 
nutidskroner, inden han fylder 67 år og bliver folke-
pensionist.

Desuden står erstatninger for erhvervsevnetab for en 
stor andel af udgifterne. Når man samler udgifterne 
til engangsbeløb og de penge, der udbetales løbende 
frem til folkepensionsalderen, drejer det sig om godt 
12 mill ioner kroner ud af de 61 mill ioner kroner.

Endelig udbetales der også erstatning for mén. Denne 
post udgør 1,6 mill ioner kroner i de 23 sager.

FREMTIDEN SER VÆRRE UD

Mange arbejdsskadesager tager år at udrede, og 
derfor afspejler erstatningerne alvorsgraden af 
arbejdsskader de seneste fem til otte år.

I lyset af arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen vil en 
lignende opgørelse i 2019 eller 2020 formentlig lande 
på et højere erstatningsbeløb end de 61 mill ioner 
kroner.

FÆNGSELSFORBUNDET HAR SIKRET ERSTATNINGER I ARBEJDSSKADESAGER 
TIL MANGE MILLIONER KRONER I LØBET AF DET SENESTE HALVE ÅR. 

E R S T A T N I N G E R

3.453.301 
kroner 

Erstatning for 
erhvervsevnetab. 

Udbetalt som engangs-
beløb til tre medlemmer.

1.647.891 
kroner 

Erstatning for varige mén. 
Udbetalt som engangsbeløb 

til 18 medlemmer.

9.016.128 
kroner 

Erstatning for 
erhvervsevnetab. 
Udbetales frem til 

folkepensionsalderen 
til f ire medlemmer.

47.040.000 
kroner 

Udgift til tilskadekomst-
pension. Udbetales frem 
til folkepensionsalderen 

til 10 medlemmer. 



 Fængse ls funkt ionæren /  apr i l  /  2018   13

O V E R E N S K O M S T

O M  D E T E N D E R  M E D  KO N F L I K T O G  E F T E R F Ø L G -
E N D E  L O C KO U T S TÅ R  H E LT Å B E N T V E D  D E A D -
L I N E  F O R  D E T T E  B L A D,  M E N  S I K K E RT E R  D E T, 
AT D E T I S Æ R  E R  L Ø N S P Ø R G S M Å L E T,  D E R  E R 
ÅRSAGEN T I L OVERENSKOMSTSAMMENBRUDDET.

Statens  ansatte  ønsker  en  samlet  lønst ign ing på 
8 ,2  procent  over  de næste t re  å r.  Arbe jdsg iveren, 
i  fo rm a f Modern iser ingsstyre lsen ,  v i l  kun  g ive 
6 ,7  procent . 

Det  svarer  t i l  1 ,3  mi l l i a rder  lønkroner  over  de 
næste t re  å r.

Dermed kan par terne ikke  nå  h inanden.  Og der for 
udsendte de s tats l ige  fagforbund i  s ta r ten  a f 
marts  et  s t re jkevarse l  for  15 .000 ansatte  med 
star t  4 .  apr i l .

Det  f i k  s tatens  forhandler,  Sophie  Løhde (V) , 
t i l  a t  sende varse l  om lockout  a f 120.000 stats -
ansatte  f ra  den 10.  apr i l .

Sammenbruddet  bredte  s ig  hur t igt  t i l  reg ioner 
og kommuner,  så ledes  at  he le  den o ffent l ige 
sektor  s tår  på  tærsk len  t i l  s t re jker  og lockout . 
For l igs inst i tut ionen forsøger  dog at  f inde et 
kompromis ,  som a l le  kan  leve med.

I følge Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, 
er  den t ruende konf l i k t  i  hø j  grad innovat ions-
min is terens  for t jeneste .

”Sophie  Løhdes  manglende fors tåe lse  for  den 
danske model  og et  embedsværk ,  der  ser  det 
som sin opgave at skabe bi l l igere overenskomster, 
e r  en  s tor  de l  a f problemet .  Modparten s iger  i 
fu ldt  a lvor,  a t  når  v i  få r  en  k rone mere i  løn ,  ska l 
det  modsvares  a f,  a t  v i  a f leverer  noget ,  der  har 
samme værdi ,  som for  eksempel  goder  og rett ig-
heder,”  s iger  K im Østerbye om forhandl ingerne.

Se lvom fængse lsbet jente  og andre  t jenestemænd 
er  undtaget  f ra  en  lockout ,  b l iver  konf l i k ten  i kke 
’bus iness  as  usua l ’.  Der  er  neml ig  mange andre 

Selvom bioanalytiker Ali Rasul og 
fængselsbetjent Søs Lykke Blidvang 
arbejder forskellige steder i den 
offentlige sektor, er de enige om, 
at lønnen er for lav.

medarbe jdere  i  Kr imina l forsorgen,  der  b l iver  ramt 
a f en  lockout .

”Vi  skal  som udgangspunkt arbejde, som vi  plejer, 
samt  ho lde f r i  og fer ie  som van l igt .  V i  må se lv fø l -
ge l ig  i kke  påtage os  s t re jkeramt  arbe jde f ra  de 
a f vores  ko l legaer,  som st re jker  e l le r  lockoutes ,” 
s iger  K im Østerbye.

SPISEPAUSEN OG LÆRERNES ARBEJDSTIDSAFTALE

Selvom lønnen er  den he l t  s tore  knast  i  fo rhand-
l ingerne,  er  sp isepausen for  o ffent l ig  ansatte  et 
andet  e lement ,  der  s tår  i  ve jen  for  en  a fta le .

Modern iser ingsstyre lsen mener,  a t  den beta l te 
sp isepause for  de s tats l ige  medarbe jdere  i kke  er 
en  overenskomsts ik ret  ret ,  men der imod en loka l 
kutyme på de enkelte arbejdspladser. Det betyder, 
a t  a rbe jdsg iveren ikke  foretager  s ig  noget  over -
enskomstst r id igt ,  hv is  a rbe jdsg iveren en dag 
vælger  at  s lø j fe  den beta l te  sp isepause.

I følge Kim Østerbye er det absurd at f jerne lønnen 
under  sp isepausen i  Kr imina l forsorgen,  da  man 
stad ig  er  på  job og en de l  a f bemandingen.

” Ingen a f vores  medlemmer  kan  admin is t rere  over 
s in  egen t id  i  sp isepausen.  Hv is  der  sker  noget , 
hvor  en  ko l lega ska l  h jælpes ,  er  v i  jo  s tad ig  en 
de l  a f s i kkerheden.  Ingen kan gå ud og nyde 29 
minutter i  f r iheden med sin medbragte rul lepølse-
mad,  så  det  er  kun r imel igt ,  a t  v i  i kke  beta ler  for 
pausen,  hv is  den da overhovedet  ho ldes ,”  s iger 
han .

Udover  sp isepausen er  a rbe jdst idsa fta len  for 
lærerne en v i ta l  br ik  i  pus lesp i l le t  om OK18. 

Fra starten af forhandl ingerne for offentl igt ansatte, 
var  der  neml ig  en  a fta le  -  en  såka ldt  musketer -ed 
-  mel lem de fag l ige organ isat ioner  om,  at  der 
i kke  ska l  l andes  en a fta le  uden at  lærerne f i k  en 
egent l ig  overenskomsta fta le  om deres  arbe jdst id . 
Lærerne f i k  t rukket  en  lov  om arbe jdst id  ned over 
hovedet  i  2013  ved et  reger ings indgreb. 

LØNKAMP PÅ TVÆRS AF 
DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Af Kr is t ian  West fa l l
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NØRRE SNEDE FÆNGSEL HAR ET BESKÆFTIGELSES-
PROJEKT,  SOM V IRKEL IG  RYKKER .  O G D ET ER 
IKKE  BARE  NOGET,  SOM D E  A N SATTE  PÅSTÅR . 
D E N N I S  PÅ 46  Å R  E R  OV E R B E V I S T O M ,  AT 
P R OJ E K T E T H A R  R E D D E T H A N S  L I V.

Umiddelbart ser den gamle skolebygning fredelig 
ud i det snedækkede landskab. Men indenfor hersker 
der en helt anden varm og hektisk stemning.

Vi er trådt direkte fra vinterkulden ind i en spinning-
time i Nørre Snede Fængsel.

Musikken banker højt og fugten hænger så tungt i 
lokalet, at man ikke kan se ud af vinduerne. Det er 
umuligt at tage et foto, uden at det ligner noget fra 
en sauna. 

Fængselsbetjent Christopher Gardner er i færd med 
at sætte tempoet for et felt af fem indsatte i fængslets 
bevægelsesprojekt Motus. 

Projektet har været så stor en succes, at enhedschef 
Hans Kristian Vemmelund opfordrede fagbladet til at 
skrive en artikel: ”Midt i krisetider i Kriminalforsorgen, 
bandekonflikter, mangel på fængselsbetjente og 
værkmestre, foregår der fortsat mange positive 
indsatser. Vi har i Nørre Snede i en årrække haft et 
projekt, hvor kost og hård fysisk træning er blevet 
en kæmpe succes for stærkt udadreagerende indsatte. 
Det projekt råber på anerkendelse,” skrev han.

Og da bladet møder ham efter spinningtimen, er 
han ikke sen til at fortsætte af samme spor: ”Det er 
vigtigt, at vi fortsat har kontakt med de indsatte. 
Det nytter ikke noget, at vi bare låser de indsatte 
inde. Hvis vi skal rykke på de indsatte - bliver vi 
nødt til at rykke på vores relationer med de indsatte.”

Det er netop det, fængslet forsøger at gøre for ti 
indsatte, som hver morgen mødes til en kop kaffe, 
inden de går i gang med hård træning i form af 
spinning, boksetræning, boldspil og så videre.

JEG VAR NOK 
DØD, HVIS JEG 

IKKE VAR KOMMET I 
FÆNGSEL
AF SØREN GREGERSEN

Målet er at skabe et sammenhold, der gør det muligt 
for den enkelte at bryde negative mønstre og sætte 
en positiv udvikling i gang.

Det har fængslet foreløbig gjort for 50 indsatte 
under ledelse af fængselsbetjentene Bettina 
Daugaard og Christopher Gardner.

HAR IKKE FORTRUDT BESLUTNINGEN

En af de indsatte er 46-årige Dennis, som netop er 
trådt ned fra spinningcyklen.

”Jeg hørte om det fra andre. At der var en masse 
motion og socialt samvær. En mulighed for at gøre 
noget godt,” siger han, mens han tørrer sveden af 
panden.

Et halvt år senere har han ikke fortrudt beslutningen. 
Tværtimod: ”Jeg er blevet meget mere positiv indstillet. 
Jeg var nede i et hul, da jeg kom. Jeg tror, at hvis 
jeg ikke var kommet i fængsel, var jeg nok død. Det 
er helt klart Motus, som har fået mig tilbage på sporet.”

Han har, siden han var 16 år, været i en eller anden 
form for misbrug, og afsoner i øjeblikket en dom på 
ti år.

”Jeg har haft brug for at blive presset til at være 
social efter mange års afsoning. Projektet er med til, 
at jeg ikke bare er lukket. Vi lærer at motivere hinan-
den. Til l iden kommer via træning. Har du ro i sindet, 
så behandler du også andre ordentlig,” siger Dennis 
og fremhæver de gode effekter af at komme i form: 
”Man får bedre appetit og sover bedre. Man opdager 
faktisk, at hovedet sidder fast på kroppen.”

Dennis roser også de to betjente for deres store 
indsats: ”Bettina og Christopher er to ildsjæle, som 
gør en forskel. I gamle dage på slottet var det de ind-
satte mod betjentene. Her er det helt anderledes,” 
siger han med henvisning til Horsens Statsfængsel.

Nu varer det ikke længe, før han skal på fri fod igen, 
og det bliver med en bedre ballast end ved sidste 
løsladelse: ”Jeg er vokset i fængslet i stedet for bare 
at sidde og forsumpe på en afdeling,” siger han.

DEN BEDSTE UDGAVE AF S IG SELV

Fængselsbetjent Bettina Daugaard er ikke i tvivl om, 
at projektet har haft en stor indflydelse på Dennis: 
”Projektet åbner en mulighed for, at man kan være 
den bedste udgave af sig selv. Det er det, det handler 
om,” siger hun.

Hun understreger sammen med Christopher Gardner, 
at projektet er en fælles succes for alle fængslets 
ansatte. Og de er med på, at de har fordele i forhold 
til de andre afdelinger.

”Vores indsatte har meldt sig frivil l igt. Det gør en 
stor forskel,” siger Christopher Gardner.

R E S O C I A L I S E R I N G

”

Det er helt klart 
Motus, som har fået 

mig tilbage på sporet, 
siger Dennis.”

Det er fængselsbetjent 
Christopher Gardner og 
Bettina Daugaard, som 
står for projektet.
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D Y N A M I S K  S I K K E R H E D

FÆNGSELSBETJENTE  ER  GODE T I L AT TALE 
AGGRESS IVE  INDSATTE  T I L RO.  DET F IK  MAN 
ET FØRSTEHÅNDS INDTRYK AF PÅ EN ARBEJDS-
M I L JØDAG,  HVOR DER BLEV TAGET UDGANGS-
PUNKT I  F I LMOPTAGELSER FRA KØGE ARREST.

”Det er fucking løgn! Vagten pisser på mig.” 

Tilhørerne på arbejdsmiljødagen for Område Sjælland 
har l ige sat sig til rette med en kop kaffe på Park 
Hotel i Glostrup. Alligevel er de havnet i den rå 
hverdag i en af Kriminalforsorgens institutioner.

Forskellige episoder fra Køge Arrest bliver blæst op 
på hotellets store lærred. Første emne på dagsordenen 
er nemlig relationskompetence, og for at sætte scenen 
begynder dagen med optagelser fra arresthusets 
kropskameraer.

Episoderne viser en skærende kontrast mellem 
overspændte indsatte og beherskede betjente, 
som hverken hidser sig op eller lader sig provokere.

Som da en indsat ryger op i det røde felt, fordi han 
ikke selv må bestemme, hvor han skal på gårdtur. 

Betjenten fortæller roligt, at han enten kan vælge 
det område, som bliver udpeget til ham eller gå 
tilbage til sin celle. Den indsatte vælger det sidste 
og når at fyre en del ukvemsord af undervejs.

Ifølge oplægsholder Susanne Broeng er der grund-
læggende to veje at gå kommunikationsmæssigt: 
Den åbne og den lukkede. Betjentene fra Køge er 
gode eksempler på det første, mener hun.

DEN ÅBNE OG DEN 
LUKKEDE SAMTALE
AF SØREN GREGERSEN

”Det gælder om at gå den vej, hvor vi skaber en 
åben dialog. Det er nemlig konfliktnedtrappende. 
I modsætning til den lukkede dialog, som hurtigt 
ender i en situation, hvor vi skal forsvare os selv og 
angribe den anden,” siger konsulenten, der er cand. 
scient. soc. fra Aalborg Universitet og inviteret ti l 
dagen af fængselsforbundets områdetil l idsrepræsen-
tant Henning Mørck.

Hun hæfter sig ved en af episoderne fra Køge Arrest, 
som begynder med en meget oprevet indsat, men 
ender med forsoning.

”Vi klarede det samme, siger den indsatte i videoen. 
Han er altså opmærksom på, at han er lykkes med 
noget. Der er på denne måde lagt en sten, som vi 
kan arbejde videre med.”

VÆR DIG SELV

I følge Susanne Broeng er der ikke en fast manual for, 
hvordan man sikre den åbne samtale. Det vigtigste 
er at tage udgangspunkt i sig selv.

”Det er ikke et spørgsmål om at lære nogle bestemte 
sætninger. Det bliver gennemskuet med det samme. 
Vi bliver derimod nødt til at stå ved, hvem vi er. Det 
kan godt være, at andre har en anden måde at tale 
på. Det kan vi ikke bruge til noget. Vi skal i stedet 
være nysgerrige på vores egen måde at kommunikere 
på. Hvornår er der noget, som trigger hos mig? Det 
er det, som vi skal udvikle i vores relationsarbejde.”

Deltagerne på mødet var enige i Susanne Broengs 
pointer, men det blev også understreget, at det ikke 
altid virker at være imødekommende i et fængsel.

”Jeg tror samtlige betjente, er eksperter i det, 
du siger, men uanset hvor meget relationsarbejde 
vi laver i forhold til den hårde gruppe af bande-
indsatte, så hjælper det ikke,” siger Nina Odgaard 
fra Jyderup Fængsel.

Selvom man som betjent stil ler et åbent spørgsmål, 
kan det altså godt være, at man får et lukket svar.

RELATIONSKOMPETENCE
Fængselsbetjentens evne til at være autentisk, 
afstemme sin adfærd og møde den indsatte på 
vedkommendes egne præmisser uden at han 
eller hun går på kompromis med sit profes-
sionelle ansvar.

Deltagerne på arbejdsmiljødagen 
spillede på skift rollen som indsat 
og betjent. På den måde f ik de 
mulighed for at afprøve deres 
evner til åbne og lukkede samtaler.



K V I N D E F Æ N G S E L

I  mødeloka let  beskrev  N,  a t  hv is  han så 
en indsat overfalde dig, vil le han instinktivt 
og uden at  tænke nærmere gr ibe ind for 
at beskytte dig. N’s vi l je t i l  at  forsvare d ig 
demonst rerer  den ansee lse ,  du  har  og 
den agte lse ,  han har  for  d ig ,  d in  person-
l ighed og den måde,  du udfører  d i t  job 
på .  Jeg oplevede N som en,  der  t r ives 
og udv ik ler  s ig  under  d i t  lederskab,  og 
det  g jorde det  k la r t  for  mig,  a t  du  v i r -
ke l ig  er  et  eksempel  på posit iv magtud-
øvelse og embedsførelse.  

Du har haft  enorm indf lydelse på min 
tankegang med hensyn t i l  k r imino logi , 
og om hvordan fængs ler  kan  fungere  i 
en  mul t i ku l ture l  kontekst ;  den indf lydelse 
vi l  ikke ændre s ig.  Tidl igere havde jeg et 
overdrevent  etnocentr i sk  perspekt iv  på 
fængs ler  og fængse lsbet jentes  ro l le .  Jeg 
tænkte ,  a t  k r imine l le  sku l le  s t ra ffes ,  og 
at  de sku l le  f ra tages  deres  rett igheder 
som mennesker,  ford i  de havde udv is t 
manglende evne t i l  netop at  være men-
nesker.  Du underst regede,  hvor  v igt igt 
rehabi l i ter ing er i  forhold t i l  gengældelse; 
i  mi t  s ind f i k  de to  begreber  ny  værdi 
og betydn ing.  Du er  for  mig ans igtet 
på  de mest  pos i t ive  e lementer  a f de 
skandinav iske  fængs ler,  og det  b lev 
du også, selvom du fortalte,  at ikke al le 
relat ioner mel lem indsatte  og bet jente 
er  så  g ivt ige som jeres .  Jeg har  i kke 
en  na iv  forest i l l ing om,  at  det  danske 
system fungerer perfekt.  Det har også fej l .

Vi er alle mennesker; din evne til at vedgå, 
a t  der  er  r i s i ko  for  fe j l  e l le r  for  utyde l ig-
heder inden for din egen profession g jorde 
et  s tærkt  indt ryk  på  mig og formede fun-
damentet  for,  hvordan jeg s tuderede de 
skandinav iske  retssystemer  i  de  fø lgende 
måneder.  Dét  v i rker  for  a l le ,  som der 
s tår  i  a r t i k len .  Tak  for  a t  du  brugte  t id 
på  os  og for  d i t  engagement  i  a t  skabe 
et  ve l fungerende retssystem.

Med ven l ig  h i l sen
Caro l ine  Welch

”DU ER ANSIGTET 
PÅ DE MEST POSITIVE 
ELEMENTER AF DE 
SKANDINAVISKE 
FÆNGSLER”

EN AMER IKA N SK KR IM IN O LOGSTUD E-
RENDE BESØGTE S ID STE  Å R  J YD ERUP 
FÆ N G S E L .  M Ø D E T M E D  FÆ N G S E L S -
B E TJ E N T J E A N E T T E  H O L M S T R Ø M 
EFTERLO D ET STORT IN DTRYK .  D ET 
FREMGÅR A F D EN STUD EREN D ES  BREV 
T I L BETJEN TEN,  SO M FAGBLA D ET H AR 
FÅET LOV T I L AT BR IN GE.

Kære fængse lsbet jent  Jeanette

I september besøgte min klasse jeres åbne 
fængsel, og på det  besøg lærte  du mig 
noget  a f det  v igt igste ,  jeg endnu har 
lært  i  k r imino logi .  Når  jeg ser  t i lbage, 
handlede det  om,  hvad autor i tet  bør 
være,  hvordan den kan være med t i l  a t 
få  et  fængse l  t i l  a t  fungere  bedre og 
hvordan indbegrebet  a f denne autor i tet 
er  væsens forske l l ig  f ra  det ,  jeg indt i l  da 
havde fors tået  autor i tet  som.  Du a fspe j -
lede noget  a f det  bedste  ved de skan-
d inav iske  retssystemer  samt id ig  med,  at 
du  anerkendte ,  a t  d isse  systemer  også 
kan  have fe j l .  Jeg gen læste  for  ny l ig  en 
ar t i ke l  f ra  Wash ington Post med t it len ” I 
Danmark behandles indsatte ikke som fanger 
- og det er godt for alle”. Den forklarer, 
hvordan danske fængselsbetjente arbejder 
ud f ra  et  grundlæggende humanis t i sk 
udgangspunkt og hvordan mange betjente 
- som du - først og fremmest fokuserer 
på at pr ior itere de indsattes værdighed 
og normal i tet  snarere  end at  være 
optaget af deres egen autoritet og af 
de indsattes respons  på  autor i teten .

Art ik len  v iser,  hvor  v igt igt  det  er  a t
acceptere  mul igheden for  fe j l  i  så 
komplekst  et  mi l jø  som fængs let ;  både 
hos  indsatte  og hos  s ig  se lv.  Jeg er 

opdraget  i  en  amer ikansk  tankegang 
og g ik  der for  ud f ra ,  a t  bet jente  v i l le 
få  s tørst  respekt  f ra  indsatte  (uanset 
hv i l ken  ku l tur  de var  f ra ) ,  hv is  bet jentene 
var  t ruende,  robot-agt ige og over legne. 
På  mange måder  t roede jeg,  a t  f rygt  var 
det ,  der  v i l le  v i rke  på  indsatte ,  og der for 
a t  f rygt vi l le være optimalt  i  et fængsel . 
Du, Jeanette,  ændrede den tankegang 
for  a l t id .  D in  væremåde og den måde 
jeg så  dig interagere med den indsatte ’N’, 
lærte mig,  a t  autor i tet  i kke  handler  om at 
in t imidere .  Jeg gætter  fakt i sk  på ,  a t  N ’s 
u f rav ige l ige respekt  for  d ig  var  insp i re-
ret  a f d in  ven l ighed og t i lgængel ighed. 
Du f remstod ikke  som et  væsen f ra  en 
anden verden,  som andet  end et  menne-
ske ,  der  gør  s i t  a rbe jde.  Du ignorerede 
ikke  N’s  menneskeværdighed og hans 
s jæl ;  for  eksempel  bankede du på døren 
i  s tedet  for  b lot  a t  brase  ind hos  ham, 
og du respekterede hans  person l ige 
grænser,  da  I  ta l te  med vores  k lasse .  D in 
menneske l ighed v is te  s ig  endda i  d ine 
smi l .  Når  v i  ta l te  om nogle  a f de fe j l ,  N 
har  begået  i  s i t  l i v,  f i k  du  ham ikke  t i l  a t 
l igne et  ondt  væsen og lod ikke  som,  at 
fe j lene betød hans  endel igt  som menne-
ske .  Du nævnte også ,  a t  på  ve jen  mod at 
b l ive  bedre har  han snublet . 

I  a r t i k len  s tår  der,  a t  ”ud a f de 60.000 
udgange,  som indsatte  i  Danmark  har 
hvert  å r,  e r  det  kun 3  procent  der  bryder 
v i l kårene e l le r  lader  være med at  komme 
t i lbage t i l  fængs let”.  L ivet  i  je res  åbne 
fængsel oplevede jeg som et, der var ti l at 
holde ud at  leve for  indsatte ,  som bor 
der,  og som fængs let  søger  at  rehabi -
l i te re .  De havde he l t  k la r t  fået  f ra taget 
deres  f r ihed -  det  fors tår  jeg som grund-
læggende for  det  åbne fængse l  -  men 
deres  l i v  b lev  i kke  g jor t  mere t røstes løst 
eller barskt, end det burde eller behøvede 
at  være.  Jeg t ror,  a t  det  også  er  med 
t i l  a t  gøre  d ig  så  respekteret  b landt  de 
indsatte  og med t i l  a t  gøre  dig t i l  det 
mest imponerende eksempel på  e ffekt iv 
autor i tet ,  jeg endnu har  op levet . 

B R E V  F R A  A M E R I K A
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HVORFOR BEHANDLER 
ARBEJDSGIVER SINE 
ANSATTE SÅDAN?
A F M I C H A E L K N U D S E N ,  N Y B O RG FÆ N G S E L

KOMMENTAR FRA KIM ØSTERBYE, 
FORBUNDSFORMAND:
Jeg er rystet over, at et medlem - som får 
sparket tænderne ud ved et særdeles groft 
overfald - er blevet behandlet sådan. For 
forbundet er det sådan set l igegyldigt, om 
Kriminalforsorgen senere får penge tilbage, 
når der ikke er tvivl om handlingsforløbet. Jeg 
synes faktisk, de skal skamme sig og komme 
til lommerne i den slags sager, fremfor at spise 
medlemmet af med en eller anden latterlig, 
juridisk spidsf indighed for at undgå at betale.

SVAR FRA TINE V IGILD, 
CHEF FOR KONCERN HR:
Jeg forstår ti l fulde den frustration, der 
kommer til udtryk i Michaels indlæg. Det er 
meget trist, når en af vores medarbejdere 
kommer til skade i tjenesten. Det er endnu 
mere ærgerligt, når den tilskadekomne 
oplever, at man skal bruge unødige kræfter 
på at få betalt behandlingen af skaderne, 
fordi det er vanskeligt at få de forskellige 
myndigheders regler ti l at spille sammen. 

Kriminalforsorgen kan ikke selv vurdere 
tandlægernes behandlingsplaner og behand-
lingsudgifter, når der er tale om en anmeldt 
arbejdsskade. Vi er afhængige af en afgørelse 
herom fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - 
tidligere Arbejdsskadestyrelsen. De skal, efter 
reglerne, komme med en afgørelse inden for 
tre måneder, hvis det er en tandskade. Det 
skete desværre ikke i denne sag trods f lere 
rykkere fra Kriminalforsorgen. På baggrund af 
sagen vil vi imidlertid se på størrelsen af det 
beløb, som forsikringsenheden selv kan afgøre, 
som i dag er op til 10.000 kroner.  

Den nuværende sundhedsordning er ti l akut 
opståede skader og henvisning til rette 
behandling i det offentlige sundhedssystem. 
I den konkrete sag er der tale om et varigt 
behandlingsbehov, og det er desværre ikke 
omfattet af Kriminalforsorgens sundheds-
ordning.

Vi har siden 2015 haft stort fokus på nedbring-
else af vold og trusler samt håndteringen af 
medarbejdere, der har været udsat for vold-
somme hændelser. Dette arbejde vil fortsat 
have høj prioritet, og der er flere læringspunkter 
i Michaels indlæg, som er relevante for kom-
mende indsatser. Tryghed på jobbet handler 
også om at hjælpe vores medarbejdere på den 
rigtige måde, når skaden desværre er sket.

J eg blev tilbage i august 2014 overfaldet af en 
indsat, som medførte brækket næse, syns-
forstyrrelser, hjernerystelse og siden massiv 
hovedpine. Ligeledes f ik jeg beskadiget nogle 

tænder.

Efter sygemelding og langsom opstart på et værk-
sted startede jeg i uniform igen i foråret 2015.

Jeg gik løbende til tandlægebehandling for lindrende 
behandling af gener og smerter i tænderne, hvilket 
Nyborg Fængsel betalte uden problemer. I februar 
2016 blev der lavet et overslag på, hvad behandling 
af tænderne vil le koste, men da det var over 10.000 
kroner, var det ud over den ramme, Nyborg måtte 
dække, og sagen gik til områdekontoret i Kolding.

Områdekontoret svarede tilbage, at direktoratet 
(DfK) havde sagt, at jeg skulle få udfærdiget en 
erklæring ved tandlægen, og at jeg kunne påbegynde 
behandling, da afgørelsen ved Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring (AES) jo godt kunne tage noget tid.
Jeg tænkte, at så var alt godt, men som tandlægen 
sagde, f jerner man jo ikke to tænder for sjov. Man 
venter til generne bliver værre. Da generne tog til, 
kontaktede jeg i september 2016 den person i DfK, 
der havde udtalt, at jeg kunne påbegynde behand-
ling.

Personen i DfK vil le rykke AES for en afgørelse, og så 
skulle vi afvente. Jeg sagde, at jeg havde på skrift i 
en mail, at jeg kunne påbegynde behandling. Personen 
sagde, at det var ikke sådan, det skulle forstås. Per-
sonen sagde, at denne var jurist, og at staten jo var 
selvforsikret. Jeg var mildest talt målløs.

M ICHAEL KNUDSEN BLEV OVERFALDET AF EN INDSAT I  2014 . 
FØRST TRE ÅR SENERE F IK HAN GRØNT LYS T IL AT FÅ DÆKKET 
TANDLÆGEREGNINGEN. HAN OPFORDRER KRIMINALFORSORGEN 
TIL AT VÆRE BEDRE TIL AT HJÆLPE T ILSKADEKOMNE MEDARBEJDERE.

Siden overfaldet har jeg gået til fysioterapi en gang 
om måneden, fordi jeg har problemer med nakken. 
Hvis ikke jeg får de behandlinger, udløser det hoved-
pine. Efter Aleris-Hamlet har taget over, kan man 
kun få seks behandlinger. Så er det slut. Hos Sund-
hedsdoktor, der stod for den tidligere ordning, blev 
behandlingerne løbende godkendt, da det jo er en 
varig skade.

Jeg har kontaktet både områdekontoret og Aleris-
Hamlet, men der er ikke noget at gøre. Tænk på 
hvad en sygedag koster på grund af hovedpine 
kontra en behandling hos en fysioterapeut?

Hvis Kriminalforsorgen vil være en moderne virksom-
hed, er det på tide, at de hjælper deres tilskadekomne 
medarbejdere bedre.

Dette læserbrev er skrevet for at undgå, at andre 
skal igennem et sådan bureaukratisk system. Volden 
og skrammerne er, hvad det er, men det andet er 
faktisk det værste.

De ansvarlige må kigge på de procedurer, der er for 
kollegaer, der kommer til skade i tjenesten. Også når 
beløbet overskrider deres grænser. Det andet 
er simpelthen ikke godt nok.

Jeg vil gerne sige tak til forbundet og advokat Stine 
Gry for hjælp og rådgivning. Samt tak til Tjeneste-
mændenes Forsikring for deres indsigelse til AES.

Pas på hinanden og jer selv derude.

Jeg f ik efterfølgende uden yderligere forklaring 
tilsendt diverse vejledninger og regelsamlinger 
vedrørende tandskader.

AES afgjorde arbejdsskadesagen i oktober 2016. 
Afgørelsen var, at arbejdsskaden var anerkendt, 
men at der ikke kunne ydes økonomisk dækning 
for tandlægebehandling. Jeg syntes, at det var en 
mærkelig afgørelse, men tænkte, at så vil le arbejds-
giver nok dække udgifterne.

Jeg kontaktede igen den samme person i DfK. Denne 
sagde, at når de skrev sådan, havde arbejdsgiver 
ikke pligt ti l at betale for behandlingen. Jeg sagde, 
at det er muligt, men at det kan da ikke passe, at 
arbejdsgiver ikke vil dække, så må noget da laves 
om. Det havde personen ikke nogen kommentarer ti l.
Jeg kontaktede nu forbundet, og de satte mig i 
forbindelse med en advokat, der rådede mig til at 
søge eget forsikringsselskab. Forsikringsselskabet 
meddelte, at de ikke vil le betale (det var jo ikke 
sket i fritiden), men at selskabets tandlæger havde 
vurderet, at skaden bestemt var behandlingskrævende, 
og at man på mine vegne havde klaget til AES over 
afgørelsen.

Efter klagen fra forsikringsselskabet kom AES med 
deres nye afgørelse i april 2017. AES vil le nu godt 
dække udgifterne i forhold til det overslag, der var 
blevet lavet tidligere.

Jeg begyndte i foråret 2017 på behandling af de 
to tænder, men det er en lang proces. Det mest 
frustrerende er, at arbejdsgiver ikke af sig selv 
betaler behandlingen, men at man i stedet skal vente 
så længe på en afgørelse.
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KÆRE ANONYME 
KOLLEGA
Jeg synes, du i dit indlæg viser den dybeste foragt 
for min og vores kollegaers sikkerhed. Hvordan kan 
det være svært at forstå, at vi alle skal kunne anvende 
selvforsvar, greb og magtanvendelse?
 
Husk, du er også en del af dine kollegaers sikkerhed. 
Jeg vil nødigt gå sammen med en kollega, som ikke 
er opdateret til fængselsbetjent anno 2018. Hvem 
skal komme og hjælpe mig, hvis min nærmeste kollega 
er rusten i sine greb? Har du så tænkt dig at bruge 
din stemme til at stoppe et eventuelt overfald på din 
kollega? 

”Kære, klient. Vil du ikke nok være rar at lade være 
med at slå min kollega i hovedet med det stoleben”. 
Det tror jeg simpelthen ikke vil have den ønskede 
effekt. 

Jeg er helt på det rene med, at vi skal kunne det 
hårde, men vil le det bløde. En læresætning som jeg 
husker fra min uddannelse for 14 år siden. Men jeg 
må også konstatere, at klientellet har ændret sig på 
de år, jeg har været i systemet. At tro vi kan løse alle 
konflikter på samme måde som for bare 5-6 år siden, 
vidner i min verden om en opfattelse af virkeligheden, 
som kun Morten Korch kunne have skildret den. 

Om man er i dårlig form, er blevet ældre eller ikke 
bryder sig om fysisk udfoldelse og tæt kontakt med 
andre mennesker, skal vel ikke være skyld i, at du 
eller dine kollegaer kommer til skade på jobbet? 

Med hensyn til om man bliver kaldt ti l sygesamtale 
grundet et afbud til konflikthåndtering, kan jeg kun 
sige, at det er ikke min oplevelse. Jeg har selv måtte 
melde afbud en enkelt gang grundet sygdom, men 
blev blot ti lmeldt næste kursus. 

”ERFARING ERKENDES IKKE” 

Jeg er sikker på, at dine kollegaer og ledere erkender 
din erfaring. Det er jo den, der gør, at du i mange 
tilfælde kan undgå konfrontationer med vores indsatte. 

ER JEG EN FORM FOR 
SLAVE?
Jeg skriver, fordi jeg føler ekstrem afmagt. Som over-
skriften indikerer, føler jeg, at jeg blot er en moderne 
form for slave, som Direktoratet for Kriminalforsor-
gen, områdekontorer og ledelsen kan (mis)bruge, 
som det passer dem. 

Jeg arbejder i Nyborg, og er glad for det. Jeg har 
fantastiske kollegaer og en dagligdag, der byder på 
mange forskellige udfordringer.

Jeg føler jeg mig dog oftere og oftere som en brik, 
der skal passes ind, uanset hvad de menneskelige 
konsekvenser er. Senest har vi modtaget en sms fra 
vores arbejdsgiver, der lyder således: ”Kære Alle, 
Der er ca. 20 for mange, der ønsker ferie i ugerne 29 
+ 30 + 31 samt 15 for mange i uge 36. Hvis du frivil-
l igt vil f lytte din ferieønsker, er der plads i ugerne 18 
til 24 + ugerne 26 + 27 + 33 +34 + 35, samt ugerne 37 
til 39. For dem som frivil l igt f lytter uge 36 skal den 
ligge i ugerne fra og med uge 18 - 24 eller fra og 
med uge 37 - 39. Hvis der ikke indkommer tilstræk-
kelige frivil l ige bytninger, vil resten blive f lyttet efter 
lodtrækning.”

Det kan læses som, at vores ledelse nu blot vil 
ti lpasse vores ferieønsker, som det passer dem. 
Vi har tidligere haft mulighed for at planlægge 
sommerferie på de enkelte afdelingers personale-
møder. Det virkede. Folk var ti lfredse. Den mulighed 
har man f jernet, og alt styres centralt. 

Der er mange, der har børn, og har et behov for at 
have ferie, mens institutionerne holder lukket. Det 
bliver svært, når man som nu risikerer, at ens ferie 
bliver ændret.

Det handler jo i bund og grund om rettidig omhu. 
Man har ikke i rette tid indset, at der ikke er perso-
nale nok, hvilket Østerbye også pointerer i sin leder 
i fagbladet. 

Det er den erfaring, der gør, at du skil ler dig ud fra 
en nyansat. Vær dog glad for, at du har det ekstra 
værktøj i din værktøjskasse og brug det for Guds 
skyld så ofte som muligt. Og din erfaring er jo netop 
det, der gør, at vi ikke er ens alle sammen. Jeg er 
sikker på, at du har unge kollegaer, der kigger på dig 
og tænker ”Sådan vil jeg også være som betjent”. 
De er bare ikke samme sted endnu, men når det 
forhåbentligt, når de har været i systemet i l ige så 
mange år som du.
 
Dit helbred kan jeg af naturlige årsager ikke udtale mig 
om. Jeg ved jo ikke, hvem du er. Men hvis det virke-
lig er så dårligt, at du ikke ved, hvordan de sidste år 
af din karriere skal gå, burde du måske overveje at få 
hjælp af forbundet med at f inde en skånepost, så du 
kan slutte din karriere af på en god måde. 

Du foreslår, at der oprettes særlige hold for ældre 
kollegaer og gerne med lav intensitet. Jeg ved, at 
instruktørerne ALTID gør et stort nummer ud af at 
sige, at vi maksimum skal køre med 10-20 procent 
intensitet. Min personlige holdning er, at alt under 
det anbefalede niveau, vil være nyttesløst. 

De bedste kollegiale hilsner 

Søren Sommer, 
Fængselsbetjent i Helsingør Arrest

Hvis dette så havde været eneste oplevelse af, at vi 
bliver (mis)brugt, vil le vi nok kunne skuldre det. Men 
når vi gang på gang på gang, bliver pålagt nye tiltag 
som ekstra visitering, mere registrering, yderligere 
besparelser, og vi får mindre og mindre indflydelse 
på vores tjenesteplanlægning, bliver det svært. 
Vi bliver ikke hørt. Ledelsen ignorerer vores forslag, 
fordi man hellere vil have et konsulentf irma til at 
pege på besparelser (hvor meget var det, det 
kostede at have dem til at rende rundt?). Vi arbejder 
langt ud over, hvad man kan forlange af os. Kort sagt 
bliver vi brugt som bill ig arbejdskraft, der bare skal 
rette ind til højre, uden at der bliver taget hensyn til 
det menneske, der er inde bagved. 

Den form for ledelse som praktiseres pt., er f lere 
gange blevet klandret for, at være en direkte årsag 
til stress, dårlig arbejdsmiljø og fejl i opgaverne. 
Jo mere frustreret og presset en medarbejder er, 
desto større er risikoen for fejl.

Jeg arbejder i en arrest, og har oplevet, hvordan 
man har fjernet vores socialrådgiver med argumentet: 
Vi har for højt serviceniveau i Nyborg. Behandlingen 
skal være den samme i alle kategori 2 arresthuse. 
Det er nok det dummeste, jeg nogensinde har hørt.

Vi har pt. et belæg på 125 procent. Hvor mon jeg 
skal f inde tid til alle de registreringer, visitationer 
og samtaler, som der kræves af os? Hvornår skal 
jeg kunne sætte resocialiserende ind? Hvor er min 
kontakt ti l de indsatte, ud over når jeg skal fortælle, 
at vi ikke har tid til at behandle deres sager? 

Listen over problemer er lang. Og vores evner til 
at blive ved med at se løsninger, bliver presset ud 
over grænsen. Vi kan ikke mere. Vi har ikke mere at 
give. Vi vil også gerne have familielivet ti l at hænge 
sammen.

Hjælp os til at hjælpe dem. Giv os tid, rum og frihed 
til at udføre vores opgave. 

På forhånd tak.

Dan Hansen
Fængselsbetjent i Nyborg

Giv  os  t id ,  rum 
og  f r ihed t i l  a t 

udføre  vores  opgave .  ”
SØREN SOMMER ER UENIG I  INDLÆGGET 
”V I  BL IVER BEHANDLET SOM LUDOBRIKKER ,” 
SOM VAR MED I  FAGBLADET I  DECEMBER. 
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ET OPRÅB 
T IL TOPLEDELSEN 
I  KR IMINALFORSORGEN 

Det er godt, at I prøver at aflaste vores over-
belagte arresthuse. Men når det er sagt, synes 
jeg, at det er under al kritik, at I vælger at 
gøre det ved at åbne lukkede afdelinger. 

Afdelinger, som vi ikke har bemandingen til. Afdelinger, 
som skal bemandes med overarbejde. 

Betjentgruppen er i forvejen i knæ. Primært på grund 
af at man ved opstart af den nye struktur, har kigget 
på tørre tal og bemandingsstatistikker i stedet for 
at høre på de mennesker, som har hænderne dybt be-
gravet i de enkelte institutioner. I områdekontorerne 
mente man, at vi havde rigeligt med betjente, når vi 
rent faktisk manglede betjente! 

Kunne man forestille sig, at man kunne have imødegået 
vores belægsudfordringer i arresterne ved at have 
været mere opmærksom på, hvad der sker i politiet? 
Det giver god mening, at når politiet får frigivet flere 
ressourcer til at fange kriminelle, så vil det med 100 
procent sikkerhed sprede sig som ringe i vandet og 
før eller siden ramme os i Kriminalforsorgen! 

Når vi nu står i suppedasen og kun med nød og næppe 
kan få bemandingssituationen til at hænge sammen, 
så havde det måske været en mulighed, at område-
kontorerne indkaldte færre til afsoning i en periode, 
for på den måde at skabe flere pladser i fængslerne, 
uden at det behøvede at have helt så stor effekt på 
den i forvejen udfordrede bemandingssituation. Man 
kunne også starte en dialog med de medarbejdere, 
som udfører jeres beslutninger i praksis. Måske havde 
de nogle forslag til, hvordan problemet kunne løses.
I lyset af de udfordringer vi har med manglende 

SELVMORD?

Set fra min plads, gennem de sidste 37 år, er Kriminal-
forsorgen ved at begå selvmord!

Selvmordet begyndte og fik fuld fart på, da Johan 
Reimann tiltrådte som direktør. Siden februar 2013 er 
der ikke sket noget positivt på min arbejdsplads. Vi er 
blevet besparet som aldrig før, og vi er blevet belæsset 
med merarbejde og bombet tilbage til en ukendt tid. 
Vores dynamiske sikkerhed er i den grad forsvundet, så 
den i dag er næsten ikke eksisterende. Alle de positive 
tiltag jeg havde i forhold til fangerne er sparet væk, 
så der nu kun står visitationer, indberetninger, Puma, 
indstillinger og tid bag skærmen tilbage. 

Netop den dynamiske sikkerhed er bare så vigtig, når 
vi i forvejen er skåret langt ned i personale. Samtidig kan 
jeg læse på vores intranet, hvor tre nyansatte er blevet 
interviewet, at deres grund til at søge ind netop er, 
at kunne gøre noget for mennesker. De bliver slemt 
skuffede, desværre.

Personalepleje og arbejdsmiljø er kørt helt og aldeles 
ud på et sidespor. Aldrig har man været så ligeglad 
med sit personale som nu. Her på min arbejdsplads er 
der stoppet så mange gode kollegaer, og det virker 
som om, vores øverste leder er fuldstændig ligeglad 
med det. Man holder begge hænder for øjnene og 
håber på, ”at det går jo nok”.  

Hvorfor kan man ikke forstå, at det at gøre noget for 
sit personale, giver så meget tilbage i form af arbejds-
glæde og en aktiv indsats fra medarbejdernes side? Se 
jer omkring på de arbejdspladser, der gider interessere 
sig for deres medarbejderes ve og vel. Det er nogle af 
vort lands bedste og mest indtjenende firmaer. 

personale grundet et langvarigt og dårligt planlagt 
ansættelsesstop, ser vi nu et boom af prøvebetjente. 
Det er jo i sig selv en positiv ting. Men er der over-
hovedet nogen, som tænker på, at vi oven i alle de 
andre udfordringer, også skal bruge en del af vores 
ressourcer på at lære de nye betjente op? Vi har i 
Nyborg Fængsel afdelinger, hvor prøvebetjentene 
slet ikke må forrette tjeneste. De må heller ikke gå 
ledsaget udgange, sidde ved sikringscelle og obs-
celle-anbringelser med mere. Og så vil I, ledelsen, 
trække endnu flere indsatte ind.

Man kan spørge sig selv, om I er klar over jeres 
beslutningers rækkevidde? Det er jo ikke bare at 
åbne nogle ekstra afdelinger baseret på overarbejde, 
det er også ekstra af alle de andre opgaver, og alt 
sammen skal passes af personale, vi ikke har. Perso-
nale som i forvejen er så hårdt spændt for, at vi i de 
sidste par år har set et sygefravær, der er tæt på at 
sprænge rammerne. Hvordan I overhovedet kan finde 
på at tænke tanken om at åbne flere pladser, som skal 
bæres af overarbejde, er mig en gåde? Jeg synes, at 
Kriminalforsorgens ledelse mangler at følge deres 
egen motto ”med rettidig omhu”, et motto skrevet af 
A.P. Møller som i sin fulde form hedder ”Intet tab skal 
os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges”.  

Her på falderebet vil jeg tillade mig at foreslå ledelsen 
at læse bogen ”livsfarlig ledelse” af Christian Ørsted, 
en bog som sætter de forskellige måder at lede på 
i et helt nyt lys. 

Med venlig hilsen
Christina K. Laursen, Nyborg

Her får man bare af vide, at kan man ikke lide lugten 
i bageriet, så kan man jo bare fordufte. Eller som 
Reimann sagde på et af hans første møder: ”Her står 
vi på perronen, og dem der ikke vil med på toget, ja 
de…” Jeg forstår da godt, at vi skal være omstillings-
parate og så videre, men der er altså en grænse for 
alting. Sidste nye tiltag: Puma, eller måske Puha!, ja, 
orker næsten ikke at skrive om det, men sikkert en god 
ide med det Puma, men det er bare så indviklet, og at 
man overhovedet ikke får nogen oplæring i at bruge 
systemet, er rystende. Det er bare skide frustrerende 
at få noget kastet i hovedet, som man ikke kan finde 
ud af, og som giver så mange problemer, når man ikke 
arbejder med det hver dag.

Summa summarum, så er der rigtig mange kollegaer, 
der har ansøgninger ude i det private erhvervsliv og 
stille og roligt, så forsvinder de ud af Kriminalforsorgen.

Lige nu er der et stort datacenter i Odense, der søger 
vagtpersonale, og de har oprettet en hel ny gruppe af 
nuværende fængselsbetjente, der søger dertil. Det må 
da give lidt stof til eftertanke.

Der sidder så mange ”høje damer og herrer” i både 
områdekontoret og direktoratet, at det må være på 
sin plads at forlange, at vi får vores gode arbejdsplads 
tilbage. Den har jeg faktisk været rigtig glad for (og 
er det vel også endnu) at være ansat i. Det koster ikke 
alverden at behandle sit personale på en anstændig 
måde!

Med venlig hilsen fra en snart forhenværende 
fængselsbetjent

Svend-Erik Møller, Søbysøgård

Man holder  begge  hænder 
for  ø jnene og  håber  på ,  a t 

de t  går  jo  nok .  ”
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N A V N E N A V N E

ÆRESNÅL TIL 
JESPER DALBYE

T irsdag den 30. januar havde t i l l ids-
folkene på Sjælland møde i  Jyderup, 
og t i l l idsmand Jesper Dalbye på det 
nu lukkede Vridsløsel i l le Fængsel 

deltog for sidste gang. Stor var Jespers forbav-
selse, da områdeti l l idsmand Henning Mørck 
tog ordet og holdt en tale for Jesper Dalbye.

Jesper Dalbyes gamle bestyrelse havde g jort 
forbundet opmærksom på, at Jesper Dalbye 
blev valgt ind i  den gamle betjentforening på 
Vridsløselil le Statsfængsel i  2001.  Jesper avan-
cerede t i l  næstformand og udgjorde i  f lere år 
en stærk duo med afdel ingsformand Michael 
Kaj .  Da Michael Kaj  blev forbundssekretær på 
forbundskontoret i  2007, blev Jesper Dalbye 
ny afdel ingsformand og t i l l idsmand.

40 ÅRS JUBILÆUM: 
JAN KNUDSEN
Fængselsbetjent Jan Knudsen har 40 
års jubi læum i  statens t jeneste. Han 
begyndte i  Kr iminalforsorgen 1.  januar 
1981 i  Horsens Statsfængsel.  Siden var 
han på Kærshovedgård frem ti l  1987, 
Si lkeborg Arrest frem ti l  1994 og igen 
på Kærshovedgård Fængsel t i l  2016. 
Nu arbejder Jan i  Nørre Snede Fængsel. 
Han har også været aktiv i  Fængsels-
forbundet både som till idsrepræsentant 
i  Si lkeborg Arrest og som afdel ings-
formand på Kærshovedgård. 

Ti l lykke med jubi læet!

MINDEORD FOR 
HELLE LYSGAARD-
MADSEN
Det er med stor sorg, at vi  lørdag den 
20. januar mistede vores gode kol lega 
Helle Lysgaard-Madsen, tjenestenummer 
1955, efter længere t ids sygdom.

Hel le startede på Københavns Fængsler 
1 .  marts 1987.

Hun havde st i l l ing i  DCA på Københavns 
Fængsler og var en elsket og respekteret 
kol lega. Hun satte en ære i  at gøre s it 
arbejde ordentl igt,  og var alt id k lar t i l 
at  hjælpe og rådgive, hvis man som ny 
kol lega var usikker på en opgave.

I sin fritid var Helle passioneret fodbold-
fan, en ægte FCK-fan. Hel le havde alt id 
styr på kampe og resultater i  både den 
danske som i de udenlandske turneringer. 
Hun havde selv en lang og succesfuld 
karr iere på fængslets fodboldhold IKF.

Hel le vi l  bl ive husket for s in fantast iske 
t i lgang t i l  l ivet. 

Hun var et forbi l lede for os al le,  og 
trods alvorl ig sygdom, beklagede hun 
sig aldr ig,  men fandt på forunderl ig vis 
a lt id en posit iv vinkel .

Helle vil altid være savnet, men de mange 
gode minder om en elsket kol lega kan 
ingen tage fra os!

Hel le blev 52 år og efter lader s ig s in 
ægtefælle Br igitte.  Vores tanker går t i l 
hende og Hel les famil ie.

Æret være hendes minde.

På vegne af kol legaer på Københavns 
Fængsler og DCA

Ti l l idsrepræsentant DCA
Søs Lykke Bl idvang

MINDEORD FOR 
HENRIK QUAADE
En kær ven og god kollega er pludselig revet 
bort. Henrik Quaade, også kendt som Q , er om 
morgenen den 24. januar 2018 pludselig død.

Henrik startede i Kriminalforsorgen tilbage 
i  2002. Han g jorde t jeneste f lere steder 
blandt andet i  Vestre,  AH og på Grønland, 
inden han fandt s in store kærl ighed i  Nord-
jyl land. Derfor f lyttede Henrik t jenestested 
t i l  Kragskovhede Fængsel i  2011.

Henrik var meget vel l idt blandt kol legaer 
og indsatte. Han satte en stor ære i at hjælpe 
med at lave arrangementer,  som g jorde 
hverdagen anderledes for de indsatte.  Det 
kunne være et fodboldstævne, hvor Henrik 
trak på sin store erfaring som fodbolddommer 
el ler op mod jul ,  hvor der skul le pyntes op 
på afdel ingerne. Her trak Henrik også gerne 
et par dage ud af kalenderen for at hjælpe 
t i l  med at f inde sponsorater,  ju lebage og 
f lette julehjerter. Alt dette var med til at gøre 
en travl dag positiv, sjov og spændende.

Henrik fortalte med glæde, om de mange 
gode oplevelser han havde med blandt DEBAT

Ind læg sendes  t i l  redakt ion@faengsels forbundet .dk .
Fø lg  også debatten på Facebook,  Twitter  og Instagram.

HUSK AT FØLGE OS

Som tak for Jespers mange år som fagl ig 
aktiv i  Fængselsforbundet har forbunds-
ledelsen t i ldelt  Jesper Dalbye Fængsels-
forbundets æresnål .  I  s in tale t i l  Jesper 
Dalbye citerede Henning Mørck indstill ingen 
fra t idl igere afdel ingskasserer Morten 
Johansen: ”Jesper har med stor f l id vare-
taget medlemmernes interesser og lagt et 
s tort  engagement  i  s i t  hverv  som formand 
i  lokalafdel ingen på Vridsløse og  s om t i l -
l i d s rep ræs en tan t .  Han  h a r  kæmpet en del 
kampe lokalt ,  dog er ikke al le vundet.  Men 
han har aldrig været bange for at kæmpe for 
en sag.”

Med lukningen af Vridsløselil le Fængsel 
stopper en f lot fagl ig karr iere for Jesper. 
Forbundet ønsker ham held og lykke med 
hans nye stilling på Storstrøm.

andet histor ier f ra hans ophold på Grønland 
el ler ture t i l  USA, hvor han var på besøg i 
f lere fængsler.

En anden af Henriks store passioner var 
fæl lesskabet omkring specialøl ,  glæden ved 
at stå bag en bardisk og servere godt øl  t i l 
andre og få en god snak om øl let.  Henrik 
fortalte,  det var l igesom at få ny strøm på 
de brugte batter ier.  Jeg har selv haft  for-
nøjelsen f lere gange at stå i  samme bar 
som Henrik,  hvor vi  har haft  mange gode 
t imer.  Henrik og Ditte blev s idste sommer 
færdig med at bygge t i l  i  deres hus i  Hjør-
r ing. Henrik var meget stolt  over dette byg-
geri ,  som han selv havde været en meget 
stor del  af med hjælp fra kol legaer,  venner 
og famil ie.  Hen talte t i t  om, hvor meget han 
glædede sig t i l  at  skul le fejre 90 års fødsels-
dag sammen med Ditte.

Henrik,  du er og vi l  a lt id være savnet.  Dit 
smil ,  glæde og latter er forstummet, men vi l 
leve videre i  a l le,  som du har berørt på din 
vej .  Din t id hos os blev alt  for kort,  men tak 
for at du blev en del af os.

Ven og kol lega
Michael Hej lesen-Schacht
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og hør mere om 
vores forsikringer

 Attraktive forsikringer til konkurrencedygtige priser

 Solide rødder i de faglige organisationer

 Danmarks mest tilfredse forsikringskunder

Tjenestemændenes 
Forsikring hedder nu  
TJM Forsikring

Tiden er løbet fra vores gamle navn. I dag skal du ikke 
være tjenestemand for at blive kunde hos os, men 
blot medlem af en faglig organisation, vi samarbejder 
med, eller barn af et medlem, som er kunde hos os.

Vi er stolte af vores rødder i fagbevægelsen og vil 
gerne beholde et bånd til vores historie. Derfor 
hedder vi nu TJM Forsikring. Vi har også fået nyt logo 
og et mere moderne udtryk, som du bl.a. møder på 
vores nye hjemmeside tjm-forsikring.dk.

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Men dine forsikringer, priser og fordele ændrer vi 
ikke ved. Vi er stadig selskabet med:


