
FAKTA OM DET 
UNIFORMEREDE 

PERSONALE I 
KRIMINALFORSORGEN

MARTS 2022



TI ÅRS 
NEDGANG 
I BEMANDINGEN
Anta l let  a f fængse lsbet jente  fa lder 
år  for  å r.  I  2021  var  der  i  gennemsni t 
1 .981  bet jente ,  hvor  der  i  2012  var 
2 .646.  Der  er  a l tså  over  600 bet jente 
færre  nu  end for  t i  å r  s iden.

T i lbagegangen er  i  gennemsni t  på 
74  bet jente  år l igt .

Note: Fuldtidsstillinger. Kilde: Kriminalforsorgen

SAMMENDRAG
Dette notat samler forskellige fakta om det uniformerede personale i 
Kriminalforsorgen.

I begyndelsen af 2022 er antallet af fængselsbetjente faldet til under 
2.000, samtidig er der over 4.000 indsatte. Normeringen på fæng-
selsgangene er dermed historisk ringe.

Det tilsvarende gør sig gældende i Kriminalforsorgens værksteder. 
Tidligere var der 450 værkmestre til at stå for beskæftigelse og ud-
dannelse. Nu er kun 300 tilbage.

Antallet af transportbetjente er dog øget. I 2021 var der i gennem-
snit 173 transportbetjente mod 159 året før.

Statistikken for arbejdsmiljøet viser et fortsat højt sygefravær. Fæng-
selsbetjente er syge tre gange mere end statens øvrige ansatte. 
Også risikoen for PTSD og nedslidning er fortsat meget høj.

FÆNGSELSFORBUNDET

2.600

2.700

2.500

2.400

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FÆNGSELSBETJENTE



FLERE FANGER 
TIL HVER BETJENT
Når antal let af indsatte st iger,  og antal let 
af betjente falder,  så skal  den enkelte 
medarbejder løbe hurt igere.

I  2015 var der 1 ,4 indsatte pr.  betjent. 
I  2021 var der 2,1  indsatte pr.  betjent. 

Note: Indsatte/fuldtidsansatte. 
Kilde: Kriminalforsorgen
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INDSATTEREKORDMANGE 
INDSATTE
Mens antal let af fængselsbetjente 
falder,  st iger antal let af indsatte.  I 
2021 sad der dagl igt 4 .169 indsatte i 
landets fængsler og arresthuse. Det 
er højeste antal  i  dette århundrede.

Note: Gennemsnitligt dagligt belæg. 
Kilde: Kriminalforsorgen
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50 % RINGERE 
NORMERING I 
VÆRKSTEDERNE
Til trods for at der er rekordmange indsatte, er 
der ikke kommet flere værkmestre til at stå for 
beskæftigelse og uddannelse.

I 2008 var der 451 værkmestre til 3.531 indsatte.

I 2021 var der 294 værkmestre til 4.169 indsatte.

Normeringen i værkstederne er dermed for-
ringet med cirka 50 procent i løbet af denne 
periode.

Note: Fuldtidsstill inger. Tallet for 2020 er til og 
med oktober. Kilde: Kriminalforsorgen
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OVERFYLDTE 
FÆNGSLER OG 
ARRESTHUSE
At der  er  mange indsatte ,  er  ikke 
et  problem,  hv is  der  var  ansatte 
og p lads  t i l  dem,  men det  er  der 
ikke .  Det  er  a fta l t  po l i t i sk ,  at  man 
maks imal t  må be laste  96  procent  a f 
fængs lernes  kapac i tet  og 95 procent 
a f a r resthusenes  kapac i tet .  Kr imina l -
forsorgen lever  ikke  op t i l  denne 
målsætn ing.  S iden 2018 har  den 
gennemsni t l ige  be lægningsprocent 
l igget  på  omkr ing 100 procent .

Note: Gennemsnitlig belægningsprocent. 
Kilde: Kriminalforsorgen
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FLERE 
TRANSPORT-
BETJENTE
Kr imina l forsorgen overtog i  2018 
opgaven med at  t ransportere  ar re-
stanter  f ra  po l i t iet .  I  den forb indel -
se  b lev  der  oprettet  en  ny  st i l l ing 
i  Kr imina l forsorgen –  jobbet  som 
t ransportbet jent  –  t i l  a t  løse 
opgaven.

I  2021  var  der  i  gennemsni t  ansat 
173  t ransportbet jente .  Det  er  14 
f le re  end året  før.

Note: Fuldtidsstillinger. 
Kilde: Kriminalforsorgen
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21 SYGEDAGE 
OM ÅRET  
Sygefraværet er stadig meget højt blandt fæng-
selsbetjente. Gennemsnittet lå på 21 dage i 2021. 
Til sammenligning er statens øvrige medarbejdere 
i gennemsnit syge 7 dage om året (2020) ifølge 
Økonomistyrelsen. 

Fængselsbetjente er altså cirka tre gange så me-
get syge, som deres statslige kollegaer. Sygefra-
været for opsynspersonalet er dog faldet markant 
i forhold til 2019, hvor det lå på 26 dage.

Note: Sygefravær blandt opsynspersonale. 
Kilde: Kriminalforsorgen
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STOR RISIKO 
FOR PTSD
VIVE undersøgte i  2020 omfanget 
a f PTSD b landt  fængse ls -  og pol i t i -
bet jente .  I fø lge undersøgelsen har
11,4 procent af nuværende og tidligere 
fængse lsbet jente ,  værkmestre  og 
t ransportbet jente  en d iagnose for 
en  reakt ion på en svær be lastn ing 
herunder  PTSD. 

Hos  pol i t ibet jente  har  3  procent  en 
d iagnose og b landt  de 26 .000 danske 
so ldater,  som blev  udsendt  f ra  1992 
t i l  2009,  er  ta l let  2 ,9  procent .  Der  er 
altså væsentl igt f lere fængselsbetjente 
som rammes af PTSD end pol it ibetjente 
og udsendte so ldater.

Kilde: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd.
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UDSENDTE 
SOLDATER

MANGE 
NEDSLIDTE
Risikoen for at blive ramt af nedslidning som fæng-
selsbetjent er meget høj. 

I 2021 blev 49 af forbundets medlemmer afskediget 
på grund af dårligt helbred. Antallet svarer til, at 2 
procent af medlemmerne forlader jobbet før tid.

0,3 procent af de beskæftigede i Danmark bliver 
årligt førtidspensioneret. Risikoen for førtidspension 
er altså syv gange større for fængselsbetjente end 
for andre erhvervsgrupper. 

Kilde: Fængselsforbundet og Ankestyrelsen

ANDRE ERHVERVSGRUPPER
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FÆRRE 
OVERFALD 
Anta l let  a f over fa ld  mod perso-
na let  i  Kr imina l forsorgen fa lder. 
I  2021  var  der  148  episoder  med 
fys isk  vo ld  mod persona let .  I 
2019  var  samme ta l  250.

Kilde: Kriminalforsorgen

LANDETS 
FARLIGSTE 
BRANCHE
Fængselsbet jente  arbe jder  i  l andets 
fa r l igste  branche.  Bet jentene hører 
t i l  den erhvervsgruppe,  som er  dyrest 
at  fors ik re .
 
I  2022 beta ler  Kr imina l forsorgen 
6 .950 kroner  per  medarbejder  t i l 
Arbe jdsmarkedets  Erhvervssygdoms-
s ik r ing (AES) .  T i l  sammenl ign ing er 
fors ik r ingsbeløbet  for  en  sygeple jerske 
b lot  314  kroner.

Set  f ra  et  fors ik r ingsperspekt iv  er 
jobbet  som fængselsbet jent  a l tså 
22  gange far l igere  end jobbet  som 
sygeple jerske.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
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