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L E D E R

TAK FOR SKULDERKLAPPET, 
VI GLÆDER OS TIL DET NÆSTE 

Så f ik vi endelig et lønløft: 35 mil l ioner kroner ti l  at fastholde 
erfarne kollegaer.

Det har vi kæmpet hårdt for i  Fængselsforbundet.

Vi er glade for dette skulderklap. En anerkendelse fra ledelsens 
side om, at lønnen betyder noget for de ansatte.

Det er også på høje tid, at der sker noget. Bemandingssituationen 
er som bekendt katastrofal.  Der er brug for akutte løsninger for 
at holde på de folk, som der er ti lbage. 

Men der er tale om et midlertidigt lønløft. Det er jo ikke noget, 
som holder på folk i  det lange løb.

Fastholdelsesbonussen udløses ti l  januar og hvad så? 

Er personalemanglen løst ti l  den tid? 

Nej, langt fra. Det bliver ikke i år, at vi bryder ti  års betjent-
nedgang. 

Derfor er det ikke nok med et venligt skulderklap.

Hvis den negative udvikl ing skal vendes, er der brug for et varigt 
lønløft ti l  det uniformerede personale.

Vi står i en historisk ringe situation. Og med regeringens udmelding 
om yderligere strafskærpelser og f lere fængsler, kommer vi t i l  at 
mangle endnu f lere kollegaer.

Hvor skal de komme fra?

Jeg kan ikke se andre løsninger, end at der rettes op på 50 års
lønefterslæb for det uniformerede personale i  Kriminalforsorgen.

Af Bo Yde Sørensen, 
formand for 
Fængselsforbundet 
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P E R S O N A L E M A N G E L

 D er var engang lige så mange betjente  
som indsatte i  Nyborg Fængsel. Så-
dan er det ikke længere. Forholdet 
er ændret radikalt på 15 år. I  dag er 
der tre gange så mange indsatte som 
betjente.

Fra 2007 til 2022 er antallet af indsatte øget markant 
fra 185 ti l  348. Mens det er gået den anden vej med 
betjentene. Deres antal er skrumpet fra 180 ti l  122.

Fængelsforbundets ti l l idsrepræsentant, Jesper 
Poulsen, karakteriserer situationen som katastrofal.

”Det er meget bekymrende. Faktisk skræmmende. 
Vi mister hele tiden gode kollegaer, og der kommer 
ikke nok nye ti l ,” siger han.

Alene i år er der stoppet 30 betjente, mens der kun 
er kommet 14 elever. For at holde driften kørende har 
fængslet kraftigt nedposteret. Til tider er afdelingerne 
uden personale. Tre betjente dækker to afdelinger ad 
gangen ved at skifte fra den ene ti l  anden afdeling.

”Det er selvfølgelig ikke optimalt, men noget måtte 
der gøres for at få antallet af beordringer ned, 
men det betyder, at de indsatte har fr iere tøjler 
ti l  at ordne deres konf l ikter internt,” siger Jesper 
Poulsen.

BEORDRET PÅ ARBEJDE

Fængslet er afhængig af, at al le uniformerede med-
arbejdere påtager sig overarbejde. Det kan enten 
være frivi l l igt el ler beordret. 

”I 2021 havde vi 184 beordringer. Det er en af år-
sagerne ti l ,  at folk søger væk. På et eller andet 
tidspunkt bliver det for meget. Folk gider ikke 
mere. De kan ikke mere,” siger Jesper Poulsen.

Han peger på, at det er et gammelt fængsel uden 
toiletter på cellerne. Det kræver i  sig selv ekstra 
mandskab. Samtidig er det et hus med mange hårde 
indsatte, som også kræver ekstra mandskab.
 
At hver betjent skal tage sig af tre indsatte, er der-
for en skandale, mener ti l l idsrepræsentanten: ”Vi 
burde være mindst dobbelt så mange betjente.”

Og det nuværende tal på 122 betjente, er i følge 
ti l l idsrepræsentanten endda højt sat: ”Så tæller 
man alle med - også sygemeldte, udlånte ti l  andre 
institutioner og nye elever som ikke må gå alene.” 

VÆRKMESTRE PASSER PÅ DE INDSATTE

Fængslet bruger også et andet ti ltag for at løse 
problemerne. I  dagtimerne er der ikke betjente på 
gangene. Opgaverne med at passe på de indsatte 

er overtaget af værkmestre, hvilket betyder, at 
beskæftigelse og uddannelse i  værkstederne er 
midlertidigt stoppet.

Denne løsning er værkmester Hasan Basoda ikke 
glad for: ”Det er ikke med vores gode vil je, at vi 
nu står med det hele. Det er en dårl ig løsning. Vi 
vi l  gerne ti lbage ti l  værkstederne hurtigst muligt.”

Han fortæller, at der også blandt værkmestrene har 
været stor tilbagegang: ”Vi har mistet rigtigt mange 
i løbet af de seneste år. Vores situation er l ige så 
ringe som betjentenes.”

BALANCE INDEN NYTÅR

Institutionschef i  Nyborg Fængsel, Henrik Marker, 
erkender, at fængslet er meget udfordret. 

”Vi har det højeste belæg i årevis, og det laveste 
antal fængselsbetjente i Kriminalforsorgen. Det er 
og har været udfordrende for driften - også i Ny-
borg Fængsel. Men vi løser det blandt andet fordi, 
at vores medarbejdere - både civi le og fængsels-
betjente - leverer en ekstraordinær indsats. Det er 
vi meget taknemmelige for. Det er et langt og sejt 
træk at komme ti lbage i balance.

Henrik Marker forventer dog, at problemerne bliver 
løst inden årets udgang: ”Vi er dog meget glade 
for, at vi i  august har fået ni nye fængselsbetjent-
elever, hvilket er et positivt resultat af den nye pop 
up skole i  Odense. Den nye skole vi l  sammen med 
f lere andre ti ltag såsom eksempelvis runderings-
hold betyde, at vi i følge prognoserne vil  komme i 
balance på betjentsiden i slutningen af året. Det 
vi l  betyde en reduktion af overarbejdet, færre 
beordringer, færre nedposteringer og dermed 
en bedre dagligdag og et bedre arbejdsmiljø, 
som er helt afgørende. Det er prognoser, men vi 
vi l  gøre alt for, at de også bliver en realitet.”

Jesper Poulsen mener, at institutionschefens for-
ventninger er urealistiske: ”Jeg har svært ved at 
se, at vi t i lnærmelsesvis kommer i balance i år. 
Hvordan skaffer du over hundrede betjente og 
værkmestre på tre måneder?" 

"Vi står over for, at 40 procent af det uniformerede 
personale går på pension inden for ti  år - og det er 
vel at mærke kun alderspension. Derti l  kommer alle 
dem, der bliver sygepensionerede, skifter tjeneste-
sted eller helt forlader Kriminalforsorgen. Det er 
ærgerligt, men lønnen er ikke fulgt med. Tillæggene 
for aften- og weekendarbejde er blandt de laveste 
i  sammenlignelige job. Da jeg startede i sin tid, var 
det verdens bedste arbejdsplads. Det kunne det 
blive igen. Hvis vi altså f ik det antal kollegaer, vi 
har brug for,” siger Jesper Poulsen.

PERSONALEDÆKNINGEN ER HISTORISK RINGE I  LANDETS 
ÆLDSTE FÆNGSEL. IKKE DESTO MINDRE FORVENTER 

INSTITUTIONSCHEFEN, AT FÆNGSLET ER I 
BALANCE INDEN NYTÅR.

TRE FANGER 
TIL HVER BETJENT 

I NYBORG
AF SØREN GREGERSEN

INDSATTE OG ANSATTE 
I  NYBORG FÆNGSEL

2007
INDSATTE: 185
FÆNGSELSBETJENTE: 180

2022
INDSATTE: 348
FÆNGSELSBETJENTE: 122
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S andsynligheden for at møde en 55-årig  
kollega rundt om i Kriminalforsorgens 
institutioner er tre gange større end at 
møde en 32-årig.

Det viser tal fra Fængselsforbundets medlemsdata-
base, som omfatter fængselsbetjente, transportbe-
tjente, anstaltsbetjente, værkmestre og uniformerede 
ledere i Kriminalforsorgen.

Hvor der er 100 af de 55-årige, er der kun 32 af de 
32-årige. 

Så hvis du synes, du møder en del gråhårede på 
gangene, er det ikke ti l fældigt. 

INGEN UNDER 40 ÅR

Det billede genkender Jan Bruun, som er tillidsrepræ- 
sentant for seks arresthuse, blandt andet Odense, 
Vejle og Kolding.

”Der er en klar overvægt af ældre betjente hos os. 
I  f lere af husene tror jeg ikke, der er betjente under 
40 år. Det er ikke et problem i forhold ti l  den dag-
lige drift,  men det er klart, at vi har en udfordring i 
forhold til at rekruttere nye,” siger han og fortsætter: 
”Jeg tror ikke, Kriminalforsorgen og politikerne er 
klar over, hvor mange der går på pension indenfor 
de næste år. 
 
ALDERSBOMBE

Man kunne godt foresti l le sig, at gruppen af 20-39-
årige var l ige så stor som gruppen over 40 år. Det 
vi l  måske i virkeligheden være en idé, hvis den 
yngre gruppe var større. Men i Kriminalforsorgen 
forholder det sig stik modsat. Den ældre gruppe er 
mere end dobbelt så stor.

De 20-39-årige udgør 29 procent af kollegaerne, 
mens dem over 40 år udgør 71 procent.

Kriminalforsorgen har altså en kæmpe udfordring 
de næste 20 år, hvor de store generationer går på 
pension.

For at holde personalestaben stabil,  skal der meget 
mere kul under rekrutteringen. Der skal ansættes 

mere end dobbelt så mange de næste 20 år i  for-
hold ti l  det nuværende rekrutteringsniveau. 

Der er eksempelvis 69 60-årige kollegaer l ige nu, 
som pønser på, hvornår de skal trække sig tilbage. De 
erstattes af årgange, hvor der i  bedste fald kun er 
40 kollegaer.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, 
mener ikke, at Kriminalforsorgen gennem mange år 
har udvist rettidig omhu i forhold ti l  at ansætte nye 
betjente.

”Man har skubbet et problem foran sig og undladt 
at ansætte nok nye, da muligheden var der. Vi har 
en kæmpe udfordring de næste mange år, som jeg 
ærlig talt ikke ved, hvordan man løser.”

BEDRE ARBEJDSMILJØ

Kriminalforsorgens HR-direktør Mik Grüning er klar 
over aldersproblemet. Han peger på øget rekrutte-
ring og bedre arbejdsforhold som løsningen.

”Det har naturligvis vores opmærksomhed, at mange 
af vores betjente kan gå på pension indenfor de 
næste 20 år. Vi arbejder derfor målrettet på at vende 
udvikl ingen i antallet af fængselsbetjente. I  den 
forbindelse er der igennem de seneste år iværksat 
en lang række initiativer med henblik på at forbedre 
arbejdsmiljøet og øge rekrutteringen.”

Mik Grüning fremhæver, at der skal ske en udbygning 
af den nuværende supervisionsordning, etableres et 
internt psykologkorps, etableres bedre udvikl ings-
muligheder for blandt andet uniformeret personale,  
afsættes mere tid ti l  kerneopgaven, arbejdes med 
mindre ledelsesspænd og en effektivisering af 
fængselsbetjentenes administrative arbejde. Krimi-
nalforsorgen har også i foråret vedtaget en senior-
polit ik, som understøtter arbejdet med at fastholde 
ældre medarbejdere i arbejdet.  

”Initiativerne er ved at blive implementeret, og det 
vil tage tid, før vi har bragt Kriminalforsorgen tilbage 
i balance. Hvis det viser sig, at ti ltagene ikke er ti l-
strækkelige, vi l  vi se på hvilke yderl igere ti ltag, der 
kan sættes i  værk,” siger HR-direktøren.

ALDERSFORDELINGEN BLANDT DET UNIFORMEREDE 
PERSONALE ER SKÆV. 71 PROCENT ER OVER 40 ÅR. 

EN TIKKENDE 
ALDERSBOMBE 

UNDER KRIMINAL-
FORSORGEN

AF SØREN GREGERSEN

DEMOGRAFISK PROFIL BLANDT 
FÆNGSELSFORBUNDETS MEDLEMMER
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En meget stor del af det uniformerede personale er over 40 år.
Kilde: Fængselsforbundets medlemsdatabase.

P E R S O N A L E M A N G E L
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FEM NYE OMSORGSDAGE
Alle lønmodtagere har fået fem dage om 
året, som de kan bruge ti l  at drage omsorg 
for nære pårørende. Omsorgsdagene er 
ulønnede og kan for eksempel bruges ti l  at 
hjælpe en forælder ti l  udredning for sygdom 
eller en ægtefælle ti l  kræftbehandling. Læs 
mere på forbundets hjemmeside.
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K O R T  N Y TK O R T  N Y T

ET FÆNGSEL MERE
Der skal bygges et lukket mere - 
udover det som allerede er i støbe-
skeen. Det er et element i  rege-
ringens nye bandepakke med 
hårdere straffe for personfarl ig 
kriminalitet. Planen kræver f lere 
fængselspladser, et nyt fængsel 
og f lere fængselsbetjente…

RUSSISK LØSNING
Problemer med overfyldte fængsler kan løses 
på mange måder. I  Rusland rekrutterer de 
nye soldater blandt indsatte. 

WILLIAM RENTZMANN STOPPER
Annette Esdorf har overtaget formandskabet 
i  Fængselshistorisk selskab efter Will iam 
Rentzmann.

FORHANDLINGSTEKNIK 
27 af forbundets tillidsrepræsentanter var på 
kursus i Middelfart midt i  september; blandt 
andet for at blive skarpere i lønforhandling.

LEDERNE SKIFTER FORMAND
Enhedschef Chris Westergaard fra Hersted-
vester Fængsel er ny formand for Fængsels-
forbundets lederafdeling. Chris erstatter 
Jacob Falkenby, som har fået en sti l l ing i 
Fredericia Kommune.

SKOLE I  ESBJERG
Til januar åbner Kriminalforsorgen en midler-
tidig skole i  Esbjerg. Målet er at starte et 
hold med 25 fængselsbetjentelever ti l  blandt 
andet Renbæk Fængsel.

PORTEN LUKKES
Skandale: Efter 127 år lukker Vestre Fængsel 
sin gode, gamle, grønne port. Fremover får 
nye indsatte ikke fornøjelsen af at blive kørt 
ind gennem porten, men må nøjes med en 
port i  fængslets nye afsnit.

VRIDS-
LØSELILLE 

VÆKKES T IL L IVE
DR er i gang med en ny drama- 

serie ’Huset’ i  seks afsnit, hvor 
man følger l ivet i  et fængsel. 
Optagelserne er i  gang i Vrids-
løseli l le Fængsel med blandt andet 
Sof ie Gråbøl og David Dencik i 

hovedrollerne. Serien bygger 
på Kim Fupz Aakesons roman 

”Fangeleg”, som foregår 
i  samme fængsel.



 Fængselsfunktionæren / oktober / 2022  11

S om varetægtsfængslet er der begrænsede 
muligheder for at gå i skole. Men sidste 
efterår slog landets største arresthus 
dørene op ti l  en uddannelsesafdeling 
med plads ti l  12 indsatte, og nu har det 

første hold været oppe ti l  folkeskolens afgangs- 
eksamen.

Det synes enhedsleder Jeanne Hautop, var en god 
historie. Hun skrev derfor ti l  fagbladet: ”Er det ikke 
noget for jer?”

Det havde hun helt ret i .  For da vi kom på besøg, 
var der glade ansigter hele vejen rundt i  kaffestuen 
både blandt indsatte og ansatte.

Alle var enige om, at det giver mening at lave noget 
formålstjenligt, mens man venter på sin dom. Det 
er nemlig grundlæggende kedeligt og frustrerende 
at sidde i et arresthus, lød vurderingen.

”Jeg har siddet i  fængsel et utal af gange gennem 
de sidste 20 år; og jeg har aldrig oplevet et skole-
forløb som dette,” siger 38-årig Jim.

Claes er enig: ”Jeg husker ikke, hvor mange gange 
jeg har været i  fængsel, men jeg har ikke oplevet 
noget l ignende før.”

Han er en af de elever, som har bestået al le eksa-
miner. Nu håber han at afsone på Søbysøgård og 
senere uddanne sig ti l  misbrugsbehandler.

”Jeg fylder snart 50 år. Det er sidste gang, jeg vil 
sidde inde. Der skal ske noget nyt,” siger Claes.

KVINDEAFDELINGEN LUKKEDE

Uddannelsesafdelingen er placeret i  Vestf løjen, 
hvor kvindeafdelingen lå, før den rykkede ti l  Jyde-
rup Fængsel i  september 2021.

Kvindernes afgang skabte en chance for at starte 
noget nyt op, fortæller enhedschef Morten Meier.

”Det gav os muligheden for at skabe dette ti lbud 
ti l  indsatte, som er motiveret for det, og som ikke 
er underlagt brev- og besøgskontrol,” siger han.

Eleverne får undervisning svarende til 9. klasse i fag 
som dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. 

Foreløbig har fem indsatte færdiggjort hele af-
gangseksamen, mens andre har taget dele af den. 

Ikke alle når at bliver færdige, før de forlader 
fængslet. Derfor mener enhedschefen, det er vig-
tigt, at de indsatte kan fortsætte uddannelsen, når 
de går i  gang med afsoningen.

”Der bør være en rød tråd, så man ikke skal begynde 
forfra igen,” siger Morten Meier.

GODT FÆLLESSKAB

Skolegangen giver perspektiver for de indsatte på 
længere sigt og er med til at skabe et godt miljø 
i  fængslet her og nu.

”Du kan mærke, at der er en anden stemning her. 
Andre steder i  fængslet ulmer det hele tiden. Her 
er der færre konf l ikter,” fortæller Jim.

Hans medfanger understreger, at de indsatte fr ivi l-
l igt vælger at være på afdelingen.

”Man tager ansvar for sig selv. Det skal man l ige 
vænne sig ti l ,  for man kan ikke bare gøre, som man 
vil .  Det er fr ihed under ansvar. Ti l  gengæld har man 
noget at skulle have sagt,” siger Victor, som er vare-
tægtsfængslet for femte gang.

VÆKKER HINANDEN

Skolelærer Max Lohse synes faktisk, at stemningen 
er bedre i fængslet end i den folkeskole, hvor han 
arbejdede tidligere.

”Jeg oplever et godt fællesskab, hvor de indsatte 
hjælper hinanden. Er der for eksempel en, som 
sover over sig, så er der andre, der går ned og 
vækker ham.”

Han benytter lej l igheden ti l  at rose eleverne: ”De 
rykker sig meget hurtigt. Det er godt at se.”

GODT ARBEJDSMILJØ

Det er også en fordel, at mil jøet er godt mellem 
indsatte og ansatte.

”Det er fedt at være på en l i l le afdeling. Vi har 
mere tid ti l  at tale med de indsatte. Det betyder, 
at jeg kan gøre mit arbejde bedre,” siger fængsels-
betjent Isabella Rabinowicz.

Victor fortæller, at det er første gang, at han har 
talt åbent med fængselsbetjente om sine problemer.

”Det ændrer os totalt at være her på afdelingen; vi 
kan lægge helt nye planer for fremtiden,” siger han.

U D D A N N E L S E

LUKNINGEN AF 
KVINDEAFDELINGEN 

HAR SKABT PLADS T IL ET NYT 
T ILBUD I  VESTRE FÆNGSEL SOM 

STORROSES AF INDSATTE 
OG ANSATTE.

SUCCES MED 
SKOLE PÅ 
VESTRE
AF SØREN GREGERSEN
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FOR TO ÅR S IDEN BLEV HERSTEDVESTER UDSAT FOR EN STÆRKT 
MEDIEDÆKKET FANGEFLUGT. S IDEN HAR STRAMME S IKKERHEDS-

REGLER GIVET STEDETS SÆRLIGE ÅND TRANGE KÅR. DET FOR-
TÆLLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT MORTEN JACOBI. 

”DEN SÆRLIGE 
HERSTEDVESTERÅND 
FORSVANDT SAMMEN 

MED DEN FANGE, 
DER FLYGTEDE”

 
AF MARIA HAMILTON

Herstedvester er ikke et almindeligt fængsel.
De fleste har en diagnose eller en person-
lighedsforstyrrelse,” siger Morten Jacobi, der 

har været betjent i fængslet i Albertslund i 17 år. 

Han forklarer, hvorfor der er en særlig Hersted-
vesterånd: ”De f leste sidder her i  r igtig mange år. 
Mange i mere end ti år, og vi har også en indsat, 
der har været her i  36 år. Så deres celler bliver 
deres hjem. Det er særlige indsatte med særlige 
udfordringer, og vi betjente har altid prioriteret 
den menneskelige relation. Jeg plejer at sige, at 
jeg er 90 procent voksenpædagog og 10 procent 
betjent.” 
 
Morten Jacobi blev arbejdsmiljørepræsentant netop 
som arbejdsmiljøet blev ekstraordinært presset. 
Nemlig da en fange f lygtede i oktober 2020.  

”Fordi han var kendt, og det blev en stor historie 
i  medierne, var det som om himlen, el ler snarere 
helvede, åbnede sig over både indsatte og ansatte 
bagefter,” siger Morten Jacobi. 

Den indsatte havde bygget en bombeattrap af mate-
rialer fra fængslets hobbybutik. Efter f lugten kom 
en sikkerhedsenhed ud på fængslet for at gennem-
gå de steder, hvor reglerne skulle strammes. Det er 
de stramninger, der nu er blevet ti l  hverdag.  
 
De indsatte måtte ikke have hobbyting på cellen 
mere. Det vi l  sige ingen musikinstrumenter, kun et 
vist antal farveblyanter og i det hele taget et meget 
afmålt antal af alt.  
 
”Mit favoriteksempel er dengang en indsat gerne 
ville bestille tre køleskabsmagneter fra hobbybutik-
ken, så han kunne hænge nogle bil leder op. Men 
det var ikke bare sådan l ige. Der skulle skrives 
en anmodningsseddel, som så skulle godkendes 
af lederen og journaliseres, før han kunne få sine 
tre små magneter. Det synes jeg, er som at skyde 
gråspurve med kanoner,” siger Morten Jacobi.  

TAGER TO UGER AT FÅ NYE UNDERBUKSER

Samme regler gælder for al le andre ting, en indsat 
måtte ønske sig. Han må for eksempel have ti par 
underbukser på sin celle. Ønsker han et nyt par, er 
der en helt særlig procedure, der går i  gang.  
 
”Jeg skal så tælle hans underbukser og vurdere, om 
han rent faktisk trænger ti l  et nyt par. Herefter skal 
jeg modtage en anmodningsseddel og registrere 
den i systemet. Indti l  for nylig skulle lederen så 
vurdere anmodningen, inden besti l l ingen kunne 
af leveres ti l  depotet. Der kunne godt gå to uger. 
Nu er proceduren ændret en smule, så jeg selv har 
fået kompetencen ti l  at ”afgøre” sagen, uden at 
lederen skal inddrages, men det er jo stadig en 

noget omstændig sagsbehandling, for indkøb af 
et par underbukser,” siger Morten Jacobi. 

Han og hans kollegaer oplever generelt, at der er 
kommet meget mere administration og tid foran 
computeren. Tid, der kunne have været brugt 
sammen med den indsatte. 

”Vi vi l  hellere have en tæt relation ti l  de indsatte 
end at tælle deres underbukser og visitere deres 
celler hver dag. Men det er også vores gode relation 
ti l  dem, der har g jort, at det ikke er gået værre 
med at tømme deres celler for personlige ejendele,” 
siger Morten Jacobi.  
 
De indsattes fællestalsmand mener også, det er 
blevet værre at være indsat i  Herstedvester efter 
f lugten for to år siden, og at det går ud over for-
holdet mellem indsatte og ansatte.  
 
”Vi indsatte har fået en kortere lunte overfor be-
tjentene, for vi kan ikke skælde ud på ham, der 
f lygtede, og så er det dem, der står først for. Vi 
synes også, det er træls, at der bliver brugt så 
mange penge på sikkerhed i stedet for resocia-
l isering,” siger han. 

TRYGHED FOR KOLLEGAERNE

Det er ikke alle ti ltag, arbejdsmiljørepræsentanten 
f inder overf lødige. Under f lugten tog den indsatte 
en ansat psykolog som gidsel. Det har medført en ny 
måde at holde møder med indsatte på.

”Der er kommet ruder i  dørene ti l  de civi lt ansattes 
kontorer, og så er der monteret en rød og en grøn 
lampe. Den røde lyser, hvis man holder møde med 
en indsat, siger han. 

Men Morten Jacobi har svært ved at se pointen med 
den grad af topstyring, der er fulgt i  kølvandet på 
f lugten.  
 
”Vi betjente er blevet til fårehyrder. Eller sekretærer 
for dem der bestemmer. Vi har ikke meget at skulle 
have sagt og ikke ret mange faglige beslutninger at 
træffe. En situation som den vi oplevede, kan man 
umuligt sikre sig imod. Hvis en indsat er vi l l ig ti l  at 
gå så langt, vi l  der uanset de mange ti ltag stadig 
være mulighed for noget l ignende,” siger han.
 
Ti l l idsrepræsentant John Rasmussen er enig: ”Der 
er ikke brug for f lere sikkerhedskonsulenter og f lere 
regler, men der er behov for at få f lere betjente på 
afdelingerne og flere værkmestre på værkstederne, 
tæt på de indsatte. Hvis man for alvor vi l  højne 
vores sikkerhed, skal man bruge pengene på mere 
personale og mere tid ti l  at skabe relationer med 
de indsatte. Det vi l le være en langt mere effektiv 
måde at styrke vores sikkerhed på.”

F A G L I G H E D

”
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K ort tid efter de første hundehvalpe be-
gyndte deres træning i oktober 2019, 
kom Dyrenes Beskyttelse på besøg i 
Søbysøgård Fængsel. De havde fået 
henvendelser fra borgere, som var 

bekymrede for hundenes velfærd.

Men da enhedschef Annette Lysgaard mødte repræ-
sentanten fra Dyrenes Beskyttelse efter besøget, 
var bekymringen borte.

”Hun sad og græd. Ikke af sorg, men af glæde. Hun 
sagde, at hun ikke havde set hunde, som havde det 
så godt som her,” siger Annette Lysgaard.

Enhedschefen har været med fra projektets spæde 
begyndelse. Ideen er at bruge de indsattes ressour-
cer ti l  at træne hunde, som hjælper borgere med 
behov for mere tryghed. 

Hundene kan være med ti l  at sikre, at mennesker, 
som tidligere boede på en institution, nu kan klare 
sig selv.

”Det betyder helt klart noget for de indsatte, at 
de laver noget, som hjælper andre,” siger Annette 
Lysgaard.

HUMØRET ER BEDRE

Det er de indsatte enige i. I øjeblikket er fem hunde 
i gang med træningen.

”Det gør sgu noget for én, at man ved, den skal 
hjælpe en pige med angst,” siger Dennis, som 
træner en sort labrador retriever.

På samme måde fortæller Kadir, at hans lyse labrador-
doodle, skal bo hos en kvinde, der her haft en hjerne-
blødning.

”Den kommer måske ti l  at gå med hende ti l  læge 
og i butikker og hjælpe hende med at samle ting 
op,” siger han.

Hundene er også en støtte for dem selv, understreger 
Kadir: ”Jeg kan godt mærke, at humøret er blevet 
bedre, efter jeg har fået ansvaret for en hund.”

DET BEGYNDTE SOM ET PILOTPROJEKT, SOM VAKTE NOGET UNDREN I 
OFFENTLIGHEDEN. HUNDE I  ET FÆNGSEL. KAN DET GÅ? NU FEJRER SØBYSØGÅRDS 

HUNDE TRE ÅRS JUBILÆUM OG PLANEN ER AT FORTSÆTTE MANGE ÅR ENDNU.

TRE ÅR MED 
SERVICEHUNDE PÅ SØBY

AF SØREN GREGERSEN

Det er Dennis enig i:  ”Det gør noget ved mig at 
være på denne rejse. Noget som jeg også kan 
bruge fremad.”

Asbjørn syntes, det var hårdt i  starten at tage sig 
af en hund. Af f lere årsager. Både fordi hunden er 
afhængig af en, men også fordi han blev nødt ti l  at 
ændre på den måde, han agerede på i fængslet.

”Det er svært at holde fast i  i l lusionen om at være 
en hård forbryder, når man kravler rundt på gulvet 
med en hund,” siger han.

RESOCIALISERING

Det er selvfølgelig trist for hundetrænerne at sige 
farvel ti l  deres hund, når de skal videre, men de er 
typisk så glade for opgaven, at de siger ja ti l  nye 
hunde. John fortæller, at han er i gang med sin anden 
hund og for Daniels vedkommende den f jerde. 

Daniel vi l  gerne fortsætte, når han er færdig med 
at afsone. Det er der faktisk mulighed for, siger 
instruktør Tibbe Shamigo fra Team Servicehund: 
”Vi kan helt sikkert bruge nogle af de indsatte som 
hundetrænere. På den måde kan det være en del af 
deres resocial isering.”

Hun roser de indsattes evner: ”Rammerne er gode i 
et fængsel. Træningen er mere intensiv end hos de 
værtsfamilier, som vi også bruger. Nogle gange bliver 
vi faktisk nødt ti l  at f lytte hunde fra værtsfamil ie 
hen ti l  fængslet for at få styrket deres træning,” 
siger Tibbe Shamigo.

SMITTER AF PÅ DET VIDERE L IV

Efter tre år med servicehundene står det altså klart, 
at det er en god idé at træne hunde i et dansk fængsel. 
Det er både godt for hundene og for de indsatte.

”Det er blevet hverdag for os på den gode måde,” 
siger Annette Lysgaard: ”Vi vi l le med projektet 
gerne vække de indsattes empati. Det synes jeg, 
er lykkedes over alt forventning. Jeg tror, at det 
smitter af på deres videre l iv, når de får ansvar for 
et andet væsen. Og så er hundene med ti l  at bryde 
fængslets trummerum og løfte stemningen for al le 
på afdelingen,” siger enhedschefen.

SØBYSØGÅRDS HUNDE
Servicehunde er specialtrænet ti l  at udføre særlige 
øvelser, som giver borgere tryghed. Det kan eksem-
pelvis være borgere med angst, autisme eller PTSD. 
På Søbysøgård er to fængselsbetjente tovholdere 
for træningsforløbet, og de indsatte træner fem 
hundehvalpe ad gangen. Træningen afsluttes hos 
en professionel instruktør.

F A G L I G H E D

Hundene er 
blevet hverdag 

for os på den gode 
måde,” siger Annette 
Lysgaard”
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J ustitsminister Mattias Tesfaye (S) vi l  beskytte 
fængselsbetjente bedre mod at deres navne  
udleveres i  forbindelse med aktindsigt. 

Lovforslaget retter sig mod alle offentl igt ansatte, 
men man kan godt kalde den lex fængselsbetjent.  
Ministeren lægger ikke skjul på, at de mange sager 
med indsattes aktindsigt har g jort indtryk.

"Jeg har læst i  Fængselsforbundets medlemsblad, 
at der er udfordringer med at aktindsigt bruges ti l 
at chikanere fængselsbetjente. Det dur selvfølgelig 
ikke. Derfor fremlægger vi nu et lovforslag om, at man 
kan afvise at udlevere navne på fængselsbetjente og 
andre offentligt ansatte. Det er der flertal på Christians-
borg for. Så det satser vi på at få gennemført her i 
efteråret," siger Mattias Tesfaye. 

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, hi lser 
lovforslaget velkommen: "Det er glædeligt, at vores nye 
minister starter med at anerkende vores sikkerhed og 
tage ansvar for den. Det er meget ti l fredssti l lende, 
hvis det nu lykkes at begrænse mulighederne for akt-
indsigt i  forhold ti l  fængselsbetjente," siger han.

Lovforslaget vi l  sænke tærskel for, hvornår en myn-
dighed kan afvise en anmodning om aktindsigt, og i 
chikanetilfælde skal der lægges mere vægt på offent-
l ig ansattes tryghed.

Vi har tidligere beskrevet i fagbladet, hvordan indsatte i 
blandt andet Vestre Fængsel har fået udleveret navne 
på ansatte. I  nogle ti l fælde helt op ti l  80 fulde navne 
på én gang.

Forbundet besluttede at undersøge problemstil l ingen 
med en spørgeundersøgelse. Det viste sig, at eksemplet 
fra Vestre Fængsel langt fra var en enlig svale. I under-
søgelsen svarer 58 procent, at de har oplevet at få 
deres navn udleveret ti l  en indsat i  forbindelse med 
en aktindsigt.

FÆNGSELSFORBUNDET HAR I  FLERE ÅR BEDT JUSTITSMINISTEREN 
OM AT GRIBE IND I  FORHOLD TIL INDSATTES MISBRUG AF AKTIND-

SIGTREGLERNE. NU SKER DER ENDELIG NOGET

BEDRE BESKYTTELSE AF 
FÆNGSELSBETJENTES 

NAVNE
AF SØREN GREGERSEN

”Det er som om, at efter de indsatte har fundet 
ud af, at de kan søge aktindsigt, gør de det bare, 
fordi de kan. De ser det som en god måde at få fat 
i  navne på det personale, der har skrevet på dem,” 
skrev et medlem.

ØGET VÆGT PÅ INDSIGELSE

Den enkelte fængselsbetjent har som reglerne er nu 
mulighed for at gøre indsigelse mod at få sit navn 
udleveret. Det kræver dog, at man bliver g jort op-
mærksom på aktindsigten, hvilket langt fra gælder 
i  al le ti l fælde. Og selvom man får det at vide, så 
efterleves indsigelsen ikke altid.

I  forbundets undersøgelse svarede 161 kollegaer, at 
de har g jort brug af muligheden for indsigelse. Men 
132 svarer, at deres navn all igevel blev udleveret.

”Det havde ingen effekt. Juristerne i området for-
stod ikke problemet,” skrev en kollega.

Denne problemstil l ing tages der højde for i  lovfor-
slaget. Hvis en ansat udtaler sig imod udlevering af 
sit navn, vi l  udgangspunktet være, at den ansattes 
navn ikke skal udleveres i  forbindelse med aktind-
sigt, fremgår af det nye forslag.

S I K K E R H E D

BESØG I  NYBORG FÆNGSEL
Mattias Tesfaye besøgte Nyborg Fængsel 
i  august i  forbindelse med det nye lovfor-
slag. Han håber, at f lere får øjnene op for 
kvaliteten i jobbet som fængselsbetjent: 
"I gør en kæmpe forskel for nogle enkelte 
mennesker. På den måde er det et job, som 
giver mening. I  får virkelig sat et aftryk; 
i  stedet for - som mange andre - at lave 
noget abstrakt," sagde ministeren.

Justitsminister Mattias 
Tesfaye og forbunds-
formand Bo Yde Sørensen 
foran Nyborg fængsel.



BARSELSREGLERNE ER ÆNDRET 
FOR FORÆLDRE MED BØRN FØDT 

EFTER 2. AUGUST 2022
 

NYE 
BARSELSREGLER

AF FORBUNDSSEKRETÆR 
HENRIK  THØGERSEN

B Ø R N B Ø R N

MOR

6.-5. UGE FØR 
FORVENTET 

FØDSEL 

GRAVIDITETS-
ORLOV

BARSELS-
ORLOV

FORÆLDRE-
ORLOV

6 UGERS 
FORÆLDRE-

ORLOV

DEREFTER

2 UGER 
MED LØN

4 UGER 
MED LØN

2 UGERS 
PLIGTORLOV 
SAMT 8 UGER 

MED LØN

10 UGER 
MED LØN

ENTEN FAR 
ELLER MOR 
NED I LØN

DAGPENGE

2 UGER 
MED LØN

7 UGER 
MED LØN

ENTEN FAR 
ELLER MOR 
NED I LØN

DAGPENGEFAR / MED-
FORÆLDER

M ed de nye barselsregler får begge forældre 
som udgangspunkt 24 ugers orlov med ret 
ti l  barselsdagpenge efter barnets fødsel. 

Hvis begge forældre er lønmodtagere, er de 11 af 
orlovsugerne øremærket. De kan ikke overføres 
mellem forældrene. De øvrige 13 orlovsuger kan 
overføres fra den ene forælder ti l  den anden. 

Mor har stadig ret ti l  6 ugers graviditetsorlov før 
fødslen.

SÅDAN FORDELES ORLOVEN, HVIS I  BEGGE ER 
ANSAT I  STATEN:

MOR

·    6 ugers graviditetsorlov før fødslen 
 (med fuld løn)

·   10 ugers barselsorlov 
 (med fuld løn)

·   10 ugers forældreorlov 
 (med fuld løn)

·   4 ugers forældreorlov 
 (med dagpenge/mulighed for løn i 6 uger*)

PENSION I  BARSELSPERIODEN
Begge forældre har 32 ugers forældreorlovsret, hvor I  får indbetalt fuldt pensionsbidrag i hele 
orlovsperioden. I  kan vælge at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger ti l  40 eller 46 uger; dog 
uden dagpenge eller pension. 

FAR/MEDFORÆLDER

·    2 ugers fædreorlov 
 (med fuld løn) 
·    7 ugers forældreorlov 
 (med fuld løn)

·   15 ugers forældreorlov 
 (med dagpenge/mulighed for løn i 6 uger*)

*Særligt om de 6 ugers forældreorlov
I  har 6 ugers forældreorlov på fuld løn, som I kan 
dele. Hvis mor holder al le 6 uger, mangler der dog 
dagpenge ti l  2 uger. De kan eventuelt overføres fra 
far/medforælder, som dermed kun har 22 uger med 
dagpengeret. Hvis far får 2 af de uger, som kan 
deles, kan alle hans 11 øremærkede uger være på 
fuld løn.

Læs mere på Fængselsforbundets hjemmeside.



DET KRÆVER 
HURTIGE BEN 

AT HOLDE 
KRIMINAL-

FORSORGEN 
OPPE

 
FÆNGSELSFORBUNDETS DHL-HOLD 

LØB I  8.  HURTIGSTE TID UD AF 4 .762 
HOLD PÅ STAFETTEN I  KØBENHAVN I 
AUGUST. TAK FOR INDSATSEN! FRA 
VENSTRE: RASMUS LUND, FREDERIK 

STREYMOY, CARSTEN JØRGENSEN, KENT 
JAKOBSEN OG KLAUS NØRREGAARD.



J eg blev først ansat i  Kriminalforsorgen, da 
jeg var 32 år. På det tidspunkt havde jeg pri-
mært arbejdet i  restaurationsbranchen, hvor 
jeg startede som 16-årig.

I første omgang var det de anderledes arbejds-
tider, der lokkede, da jeg i mange år havde kørt 
en del aften- og natarbejde. Udsigten ti l  at kunne 
arbejde på alle tider af døgnet var ti l lokkende, især 
da jeg på det tidspunkt havde små børn. Nogle 
dage kunne jeg både nå at følge ti l  institution og 
afhente igen.

Det var også en fordel, at det var en uddannelse, 
hvor man f ik løn fra starten. Det har desværre væ-
ret sparet væk i nogle år, men er heldigvis kommet 
ti lbage. I  de år det var sparet væk, var det primært 
meget unge mennesker, der søgte ind på uddannel-
sen, men jeg håber, det vender igen, da jeg synes, 
det giver en bedre synergi på arbejdspladsen, at 
der er en god spredning rent aldersmæssigt.

Jeg fandt hurtigt ud af, at Vestre Fængsel l ige var 
mig. Jobbet gav mening, og jeg havde verdens 
bedste kolleger. Nuvel, tonen var hård, men kærlig. 
Ligesom den er det i  dag. Sammenholdet på min 
arbejdsplads tror jeg ikke, man f inder i  mange an-
dre brancher. Vi kender hinanden på godt og ondt, 
og der er ikke mange ting, vi ikke ved om hinanden 
og hinandens famil ier. Det er et helt specielt bånd, 
der bliver knyttet, selv på tværs af alder, køn og 
race. Vi ved, at vi har hinandens ryg, når tingene 
går hurtigt og ti l  t ider udvikler sig voldsomt.

DERFOR ER JEG HER STADIG

Off icielt har kerneopgaven ikke ændret sig, siden 
jeg startede som fængselsbetjent for l idt over 18 år 
siden.

Vi skal stadig støtte og motivere ti l  en kriminali-
tetsfri  t i lværelse.

Jeg tror ikke, det er lykkedes mig én eneste gang, 
at få nogen ti l  at vælge at leve et l iv uden krimina-
l itet. Men jeg tror på, at jeg trods alt har g jort en 
forskel for nogle af de indsatte, jeg har haft i  min 
afdeling gennem et langt arbejdsliv.

En forskel som måske har g jort opholdet bag trem-
mer mere tåleligt. En forskel som har g jort, at den 
indsatte ser mennesket i  den blå skjorte, og ikke 
kun ser en autoritet. 

Ganske rigtigt er der i  dag mange opgaver, der 
stort set kun har ti l  formål at dokumentere. Orden 
og sikkerhed fylder væsentligt mere i min arbejds-
dag end tidligere, men der er mange måder at ud-

mønte autoritet. En frisk bemærkning og spørgsmål 
om hvordan det går med famil ien udenfor, gør en 
stor forskel i den relation, man får til de indsatte.

Jeg tror, at langt de f leste af mine kolleger vi l  sige, 
at de stadig er i  jobbet på grund af kollegaerne. 
Og det er da også en stor del af grunden ti l ,  at jeg 
stadig er her, 18 år efter jeg startede. 

Til  hverdag løber vi stærkt, og når ”huset vælter,” 
løber vi endnu stærkere. Det er ti l  t ider hektisk.

Mange kolleger stopper, og det er der mange år-
sager ti l .  Jeg vil  ikke lyve og sige, at det er en dans 
på roser at være fængselsbetjent, men ti l  gengæld 
indeholder jobbet så meget, at du hver eneste dag 
bliver udfordret. 

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi for 
tiden er underbemandet. Det er der også mange 
grunde ti l .  Dels har arbejdsløsheden været historisk 
lav i  Danmark gennem de sidste år, og det er heller 
ikke forbundet med høj status i  samfundet at være 
fængselsbetjent. 

Men tænk en gang hvis vi ikke var her. Tænk i første 
omgang på, hvilke mennesker der ville komme ud af 
fængslerne. Tænk bagefter den teoretiske tanke at kri-
minelle gik rundt på gaden, fordi der ikke eksiste-
rede fængsler. Det er faktisk kun 400 år siden, man 
byggede det første fængsel i  Danmark. Før denne 
tid havde man tugthuse. Man kan godt sammenligne 
et tugthus med et fængsel, forskellen er bare, at 
det ikke kun var kriminelle, der blev anbragt i  tugt-
huse, men også folk der havde opført sig utugtigt.

Hånden på hjertet har jobbet været bedre, men der 
er kun en løsning på problemet. Og du som sidder 
og l ige har set en reklame eller læst et jobopslag 
for at hverve fængselsbetjente. Det er DIG, vi har 
brug for.

Så har du altid gået med en drøm om at blive 
polit ibetjent, socialrådgiver, præst, brandmand 
eller falckredder, så bliv min nye kollega. Her får 
du lov ti l  at være alt det ovenstående og mere ti l .
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Sammenholdet på 
min arbejdsplads tror 
jeg ikke, man finder i 
mange andre brancher””

HVORFOR BLEV JEG 
FÆNGSELSBETJENT? 
OG DERFOR ER JEG 

HER STADIG
KERNEOPGAVEN HAR MÅSKE ÆNDRET S IG, 
MEN DER ER STADIG VÆRDI  I  MIT ARBEJDE, 

SOM JEG UDFØRER MED VERDENS 
BEDSTE KOLLEGER .

A F S Ø R E N –  TJ E N E S T E N U M M E R  3023

D E B A T



EU-PROJEKT OM 
SIDEMANDSOPLÆRING
FÆNGSELSFORBUNDET DELTAGER I  ET EUROPÆISK SAMARBEJDS-
PROJEKT OMKRING FÆNGSELSBETJENTES EFTERUDDANNELSE.

Mangel på efteruddannelse er ikke kun et problem blandt danske 
fængselsbetjente. Der mangler generelt uddannelsesti lbud ti l 
fængselsbetjentene rundt om i Europas fængsler. Denne problem-
sti l l ing vil  et nyt projekt forsøge at gøre noget ved.

Målet er at styrke uddannelsen af fængselsbetjente ved at udvikle 
metoder og værktøjer, som kan støtte sidemandsoplæringen og øge 
ledelsens opmærksomhed omkring fængselsbetjentes arbejdsmiljø 
og uddannelse.

Der er tale om et samarbejde mellem Fængselsforbundet i  Danmark, 
det rumænske fængselsforbund, et belgisk universitet i  Leuven samt 
uddannelsesinstitutioner i  Portugal, Grækenland, Rumænien og 
Danmark (BrainLog).

Projektet løber over to år og er f inansieret af EU-midler.

I N D L Æ G

 Fængselsfunktionæren / oktober / 2022  25

DRONNINGENS 
FORTJENSTMEDALJE
Anstaltsoverbetjent Storm Siegstad i Aasiaat 
har fået overrakt Hendes Majestæt Dronningens 
fortjenstmedalje i  sølv efter lang og tro tje-
neste som markering af 40 års ansættelse i 
statens tjeneste.

Direktør i  Kriminalforsorgen i Grønland, Chri-
stian Høygaard, skriver: “Storm startede i 
Kriminalforsorgen samme sommer, som jeg 
startede i børnehaveklasse. Gennem 40 år har 
han - mest i  Aasiaat, men også i perioder i 
Nuuk og i Herstedvester - bidraget ti l  tryghe-
den i det grønlandske og det danske samfund.

Storm har undervejs med kollegiale practical
jokes givet mange gode grin i  anstalten, 
og han har med sin enorme anstaltsfaglige 
erfaring været en stor støtte for sine yngre 

kolleger, som er ansat i  de senere år og nu skal 
bære arven videre.

Nærmest symbolsk leveres den smukke fortjenst-
medalje i  en æske produceret af de indsatte i 
Herstedvester, hvor mange grønlandsk-dømte 
gennem tiden har været anbragt. På den måde 
hænger tingene smukt sammen og minder om, 
at samfundets sammenhængskraft ikke kommer af 
sig selv, men gennem hårdt arbejde fra blandt 
andet anstalts- og fængselsbetjente, der som 
nogle af de sidste med varme og faste hænder 
holder fast i  de medborgere, som er ved at 
falde helt ud over kanten.”

Christian Høygaard fortæller, at hele Storm 
Siegstads famil ie i  tre generationer var med 
ved overrækkelsen af medaljen i  anstalten og 
via FaceTime.

Pil luarit! Storm med en ærefuld karriere og 
Qujanaq for din indsats!
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LAD OS GRAVE 
NOGEN GRØFTER
…… ELLER NOGET 
OM MYTER OG 
LØGNEHISTORIER
Som vagtplanlægger i  TTE Sjælland var det en ned-
slående omgang at læse dels den lederundersøgelse, 
som mit forbund har lavet og dels det interview, 
som I havde lavet med en enhedschef fra Storstrøm 
Fængsel. Nedslående, raseriopbyggende, blod-
trykshævende og ikke mindst arbejdsledefrem-
kaldende.

Når I  skal sende kritik afsted, så adressér den ven-
l igst præcist og kald så en spade for en spade.

Omkring jeres såkaldte undersøgelse, så vi l  jeg 
vove at påstå, at de to spørgsmål som omhand-
ler områdekontorerne ikke er meget værd. Alt for 
brede. Alt for unuancerede, men gode, hvis man vil 
dyrke myten om, at områdekontorerne bare er ti l 
besvær. 

I  spørger lederne om 'Områdekontorets viden om 
virkeligheden i din institution'. 

Min påstand er, at det er tåbeligt og fordrejende 
at spørge så bredt. Jeg vil  l igeledes påstå, at jeg 
i høj grad kender virkeligheden i de institutioner, 
jeg arbejder med. Det samme gør mine kolleger på 
Tjenestelisten i Område Sjælland. Når man så får 
slynget i  hovedet, at mere end halvdelen af lederne 
mener, at det gør jeg slet ikke eller i  mindre grad, 
så bliver jeg ramt på min faglighed. Hvad bilder I 
jer ind? 

Hvis det stod så galt ti l ,  så vi l le jeg forvente at I , 
el ler min chef, sagde det ti l  mit ansigt!

Det andet spørgsmål handler om ”lederne er ti l-
fredse med den støtte, de får fra områdekontoret.” 
Det er vel stort set et l ige så tåbeligt spørgsmål, 
for hvad er områdekontoret? Det er mange ting 
skulle jeg hilse og sige. Her er hovedparten dog i 
høj el ler nogen grad ti l fredse. Det var dejl igt el ler 
noget. 

Jeg går ud fra, at I  som mit fagforbund er klar over 
områdekontorernes opgaver, og at I  derfor også er 
klar over, at de spænder vidt. At sti l le så forsimple-
de spørgsmål gør udelukkende en ting, det splitter 
os i  stedet for at skabe grobund for bedre samar-
bejde. Det mudrer samtidig debatten om, hvad der 
egentligt er galt.

Kære Morten

Tak for dit indlæg.

Fængselsforbundet er på ingen måde interes-
seret i  at grave grøfter, men i at beskrive den 
virkelighed, som en stor del af vores ledermed-
lemmer giver udtryk for. 

Vores spørgeskemaundersøgelse omkring leder-
nes arbejdsvilkår er den tredje i  rækken. Derfor 
er der en systematik i  spørgsmålene, så man 
kan sammenligne denne undersøgelse med de 
tidligere.

Det er Fængselsforbundet, som sti l ler spørgs-
målene, men det er 180 af forbundets leder-
medlemmer (også konsulenter), som har svaret 
på spørgsmålene. Det er deres besvarelser, vi 
forholder os ti l .

Vi har valgt at gennemføre spørgeskemaunder-
søgelserne for at opnå fakta om vores medlem-
mers holdninger. Så vi i  større grad undgår at 
tro, men mere at vide. 

Derudover har vi fået HR-direktør Mik Grüning ti l 
at kommentere på vores undersøgelse, så den 
blev perspektiveret med arbejdsgivers syns-
punkt. Som jeg læser Mik Grünings svar, tager 
han i høj grad spørgeskemaundersøgelsens kon-
klusioner ti l  sig.

Kriminalforsorgen mangler i  omegnen af 1.000 
fængselsbetjente. Det er ene og alene et ar-
bejdsgiveransvar. Det er hverken en tjeneste-
l isteførers ansvar eller en enhedschefs ansvar. 
Ikke desto mindre sidder begge på øretævernes 
holdeplads.

Med venlig hilsen

Henrik Thøgersen
Forbundssekretær

Side om side med lederundersøgelsen kan man så 
læse om en enhedschefs oplevelse af at være leder 
i  Storstrøm Fængsel, og skal man tage artiklens ord 
for pålydende, så laver hun mit og mine kollegers 
arbejde. 

Jeg ved ikke, hvad hun laver. Jeg ved ikke, om hun 
er presset, men jeg ved, at mine kolleger og jeg på 
kontoret laver det, der skal laves i  forbindelse med 
Storstrøm Fængsels arbejdsplan.

Ledernes opgave begrænser sig ti l  at fortælle 
mig og mine kolleger, om der skal beordres eller 
nedposteres, når der mangler folk ti l  posterne. Skal 
der beordres, laver vi l isterne over dem, der må 
beordres. Ledernes opgave er så at tage den tunge 
beslutning om hvem. Surt show, men det er deres 
job. Vores opgave er at lave alt det grundlæggende 
forarbejde, og forsøge at få dækket vagter ad fri-
vi l l ighedens vej. Der må cheferne gerne blande sig 
udenom. Det ser vi faktisk helst, at de gør. Desuden 
er en del af opgaven at hjælpe betjente med at 
bytte vagter og alt muligt andet. 

Jeg kunne lade dette passere og sige pyt, men jeg 
er træt af at få skudt alt muligt i  skoene, som er 
Tjenestelistens skyld. Jeg kunne også kommentere 
jeres opslag på Facebook, men det giver ingen 
mening. Det graver bare grøfterne dybere, kan 
jeg se af kommentarsporet.

Lad mig samtidig slå fast: At det ikke er tjeneste-
tidsenhederne, der har opfundet 48-timersreglen; 
at det ikke er TTE, der bestemmer ansættelses-
polit ikken. Det er ikke vores skyld, at der mangler 
betjente; at det heller ikke er TTE, der har opfun-
det, at fængslerne skal bemandes 365 dage om året 
og 24 timer i døgnet også til jul, og altså også, sur-
prise; i  weekenderne; at det heller ikke er TTE, der 
har opfundet reglerne om korte skift, og antal dob-
beltvagter man må have; At, ja jeg kunne fortsætte 
l isten, men tænker, I  har fanget pointen.

Kort sagt, så fordeler vi elendighederne efter bedste 
evne. Vi laver planerne, så de overholder diverse 
love og regler, og gu’ laver vi da fej l  ind i mellem, 
men kontakter man os i  en ordentligt tone, så kan 
fej l  rettes, og vi kan komme videre. Det gælder 
både ledere, civi lt ansatte og betjente.

Hvad vi ikke kan, er at give alle ferie i  uge 42, 
sørge for en hvid jul,  sikre at du som betjent ikke 
arbejder i  weekenden eller give dig lønforhøjelse 
og enkelte andre ting.

Med venlig hilsen

Morten Thornton
Fængselsbetjent og tjenestelistefører  

D E B A T I N D L Æ G
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DEBAT
Indlæg sendes ti l  redaktion@faengselsforbundet.dk.
Følg også debatten på Facebook, Twitter og Instagram.

HUSK AT FØLGE OS

KENNETH GREVE 
ER DØD
Torsdag den 1. september om formiddagen i 
højt solskin tabte Kenneth kampen ti l  kræft.

Kenneth Greve startede i Nyborg i apri l  2003. 
På dette fængsel var han igennem hele sin 
ansættelse. I  min tid har han forrettet tjeneste 
med såkaldte svage fanger i  begrænset fælles-
skab og frivi l l ig Iso, i  Modtagelsen og ti l  sidst 
på fælleskabsafdeling med f lere forskell ige 
bandegrupperinger.

I  al le funktioner var han yderst vell idt både 
blandt indsatte og kollegaer. Kenneth havde 
f lere ting, han brændte for. Han var ivrig f isker, 
og har været med på mange f isketure med 
kollegaer både i indland og udland. Han var 
meget historieinteresseret og gik selv med 
metaldetektor. Hans hjerte bankede varmt for 
fodboldklubben Ipswich. Klubben som han 
altid stolede på, vi l le rykke op i bedste række, 
igen… 

Han var medlem af fængslets romklub og del-
tog med ”de unge” på shelterture med bålmad 
og rom. 

Kenneth havde l ige fundet sin store kærlighed, 
da han blev sygemeldt. Dorthe og han nåede 
at blive gift i  marts i  år og nåede et helt l ivs-
forløb på knapt halvandet år.

Kenneth efterlader sig desuden sin elskede 
datter Kristine, som vi al le har hørt omtalt fra 
den stolte fader.

Kenneth satte en ære i at passe sit arbejde. 
Hans sygefravær gennem 18 år kan tælles på 
en hånd. Han var altid vi l l ig ti l  at hjælpe. Både 
fængslet og især kollegaerne. Eleverne kun-
ne altid henvende sig ti l  ham og altid få hans 
støtte, råd og hjælp.

Kenneth døde kun en måned før sin 50-års 
fødselsdag.

Kenneth, vi vi l  alt id huske dit positive l ivssyn, 
din ro og din glæde. 

Vi vi l  savne dig. Ære være dit minde.

På vegne af dine kollegaer i  Nyborg fængsel.

Jesper Poulsen, ti l l idsrepræsentant



 Læs mere på www.tjm-forsikring.dk/bilforsikring
Nanna, 29 år, kunde i TJM Forsikring
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