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L E D E R

HVAD VENTER VI PÅ? 

Der er gået et år siden, vi f ik en ny f lerårsaftale, hvor der med 
store bogstaver blev talt om genopretning. Nu skulle skeen i den 
anden hånd med en målrettet indsats for at stoppe personale-
blødningen.

Bedre muligheder for efteruddannelse. Styrkelse af kerneopgaven. 
Mere tid ti l  det relationelle arbejde. Øget indf lydelse ti l  medar-
bejderne.

Jeg foresti l ler mig et væld af init iat iver,  som straks går i  gang 
for at føre pol it ikernes ønsker ud i  l ivet.  Arbejdsgrupper som 
arbejder i  døgndrift  med fastholdelsesstrategier,  karr ierespor, 
udvikl ingsmuligheder,  kol legialt  sammenhold og fagl igt fokus.

Men efter et år er der desværre ikke sket så meget endnu.

Styrkelsen af kerneopgaven, det relationelle arbejde og øget ind-
f lydelse er sat på pause i de første to år, fordi der er vrøvl med 
f inansieringen. 

Halvdelen af f ireårsperioden er altså gået, før man går i  gang 
med det.

Også med efteruddannelse må vi have tålmodighed. Kompetence-
udvikl ingsenheden forventes at være klar i  slutningen af 2024. 
Det vi l  sige, når der blot mangler et år af aftaleperioden.

Med l idt held kan vi altså mærke de positive effekter af aftalen, 
kort før den slutter.

Kriminalforsorgen mener, det er for tidligt at sige, hvornår kurven 
knækker og der igen - efter over 10 års nedgang - kommer f lere i 
stedet for færre fængselsbetjente. 

Det forstår jeg godt med det nuværende tempo.

Vi har vidst de her ting i mange år. Det er over tre år siden afgangs-
analysen satte f ingeren på Kriminalforsorgens ømme punkter. 

Derfor spørger jeg i al fredsommelighed: Hvad venter vi på?

Af Bo Yde Sørensen, 
formand for 
Fængselsforbundet 
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F L E R Å R S A F T A L E I over ti år i  træk er der gået f lere fængsels- 
betjente ud ad bagdøren end nye ind ad for-
døren. Ved den forrige f lerårsaftale i  2017 var 
målet 250 nye fængselsbetjente. Resultatet var 

et minus på 300 betjente, da aftaleperioden sluttede. 

For et år siden kom der så en ny polit isk aftale.
Denne gang er målet at øge bemandingen med 300 
betjente over f ire år. Det vi l  sige et mål om cirka 
2.300 fængselsbetjente i 2025.

Nedgangen fortsætter dog. Hvor der i  2021 var 
knap 2.000 fængselsbetjente. Er tal let nu 1.900. 
Der er altså næsten 100 færre.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen er 
derfor ikke optimistisk for, at det vi l  lykkes at indfri 
de polit iske ønsker.

”Det er skuffende, at vi ikke har fået knækket kurven 
endnu - til trods for flerårsaftalens gode hensigter. 
Jeg håber, at billedet snart ændrer sig, men det ser 
svært ud med at opfylde f lerårsaftalens mål,” siger 
han.

Kriminalforsorgens HR-direktør Mik Grüning håber 
fortsat, at den intensive rekrutteringsindsats og 
bestræbelserne på at forbedre jobbet vi l  bære 
frugt. 

”Med nye skoler, løn under uddannelse, en ny og 
forbedret betjentuddannelse, initiativerne med 
udvidet supervision, det interne psykologkorps og 
etableringen af den centrale kompetenceudviklings-
enhed håber jeg, at antallet af fængselsbetjente vil stige 
over tid. Det er dog for tidligt at give et estimat 
for, hvornår kurven knækker - ikke mindst i lyset af 
et meget udfordrende jobmarked,” siger han.

DER MANGLER 223 MILL IONER KRONER

Der er også en anden udfordring i forhold ti l  f ler-
årsaftalen. Der mangler nemlig penge ti l  at betale 
for den. Aftalen skulle blandt andet f inansieres med 
223 mil l ioner kroner om året via penge fra ekstra 
moms på kultur, men den model var der ikke poli-
tisk f lertal for. 

Det efterlader et gevaldigt hul i  Kriminalforsorgens 
pengetank i 2024 og 2025. Konsekvensen er, at 
f lere af aftalens ti ltag er sat på hold. Det gælder 
blandt andet styrkelsen af kerneopgaven, etab-
lering af internt psykologkorps og styrkelsen af 
sikkerheden.

Bo Yde Sørensen forventer, forl igspartierne bag 
aftalen f inder en løsning: ”Polit ikerne ønsker at 
genoprette Kriminalforsorgen efter mange års 
forsømmelse. Det understreges med f lammeskrift i 
aftalen. Derfor er det ganske enkelt uforståeligt for 
mig, hvis et momsspørgsmål - som intet har med 
os at gøre - skal være en forhindring for os.”

DER ER GÅET ET ÅR , S IDEN FLERÅRSAFTALEN FALDT PÅ 
PLADS MED STOR OPTIMISME. PÅ EN AF DE VIGTIGSTE 

MÅLSÆTNINGER, ER DET DOG GÅET DEN FORKERTE VEJ.

100 FÆRRE 
FÆNGSELSBETJENTE 

PÅ ET ÅR
A F S Ø R E N G R EG E R S E N

FORBEDRING AF FAGET 
Fængselsbetjentene fik med flerårsaftalen 
sti l let mere jobudvikl ing i udsigt med bedre 
muligheder for efteruddannelse og karriere-
forløb. Kerneopgaven skulle styrkes, der 
skulle være mere tid ti l  det relationelle 
arbejde, og medarbejderne skulle have 
mere indf lydelse i  hverdagen. Fagbladet har 
spurgt Kriminalforsorgen, hvordan det går 
med dette arbejde. Status er, at man er ved 
at etablere en kompetenceudvikl ingsenhed, 
som man regner med, er klar om to år. Man 
er i  gang med det forberedende arbejde.  
De øvrige initiativer i  forhold ti l  styrkelse af 
faget er sat i bero, indtil der er klarhed over 
f inansieringen af f lerårsaftalen.

BEDRE ARBEJDSMILJØ 
Flerårsaftalen har et mål om at forbedre 
arbejdsmiljøet på en række punkter. Status i 
forhold ti l  udvidet supervision er, at stør-
stedelen af det uniformerede personale har 
gennemført el ler planlagt første session i 
år. Etablingen af et internt psykologkorps er 
sat på pause på grund af manglende finan-
siering af f lerårsaftalen. Også styrkelsen af 
sikkerheden med flere skærpede sikkerheds-
pladser og en ny sikkerhedsklasse 0 er sat 
på pause på grund af uklarheden om f inan-
sieringen.

FLERE FÆNGSELSPLADSER 
Ifølge f lerårsaftalen er der brug for 1.000 
f lere pladser i  de kommende år via f lere 
pladser i Danmark, leje af pladser i udlandet 
og ved at minimere behovet for pladser.
Status er, at Horserød Fængsel er udvidet 
med 17 pladser, Køge Arrest med 12 pladser 
og Møgelkær Fængsel med 65 pladser. 
Desuden er man gået i  gang med at udvide 
Ringe Fængsel med 50 pladser. På længere 
sigt skal Sønder Omme Fængsel udvides 
med cirka 200 lukkede pladser. Status på 
etableringen af Kosovo Fængslet er uklar.

STATUS PÅ FLERÅRSAFTALENS 
MÅLSÆTNINGER
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N ogle gange er det sjovere at åbne 
e-Boks end andre. For de 700 med-
lemmer, som lige har fået besked om 
deres godtgørelse, har det været en 
af de bedre.

De har haft for meget overarbejde og modtager 
derfor et beløb på enten 5.000, 10.000, 25.000, 
35.000 eller 50.000 kroner skattefrit.

I følge Fængselsforbundets forbundssekretær Erik 
Holmestad Larsen har det ikke været nemt at nå 
frem ti l  et forl ig om sagen.

”Vi har brugt lang tid på at undersøge omfanget af 
overskridelser. Derfor har sagen trukket ud,” siger 
han.

Allerede for fem år siden stod det klart, at en arbejds-
giver krænker lønmodtagerrettighederne, hvis reglen 
om 48-timer i gennemsnit om ugen overskrides.

På dette tidspunkt idømte Højesteret en entreprenør 
at betale 50.000 kroner ti l  en traktorfører for den 
arbejdsbelastning, han var blevet pålagt ved at 
overskride 48-timers grænsen.

Nu kommer den samme regel Fængselsforbundets 
medlemmer ti l  gode. I  alt skal Kriminalforsorgen 
betale 25 mil l ioner kroner.

At der er tale om så mange penge skyldes, at 
reglen er blevet brudt over mange år og over for 
mange medlemmer. 

Erik Holmestad Larsen forklarer: ”Vi er gået fem år 
ti lbage i t id. Så længe gælder forældelsesfristen 
nemlig, og i den periode er der sket mange brud 
på reglen.”

Mindre brud på reglen - for eksempel små overskri-
delser af t imegrænsen - giver ikke en godtgørelse. 
Er der derimod tale om brud i længere perioder 
eller i  form af store overskridelser af t imegrænsen, 
så har man ret ti l  en godtgørelse.

”Beløbsstørrelserne er fastsat efter, hvor meget 
arbejdsgiver har brudt reglen. Jeg er glad for, at 
vi har sikret den højeste godtgørelse ti l  over 300 
medlemmer,” siger Erik Holmestad Larsen.

ADVARSEL

Vagtplanlægningssystemet er nu blevet ændret, så 
der kommer en advarsel, før reglen overskrides.

Det er godt i  forhold ti l  at overholde 48-timers 
reglen, men det vi l  også gøre det vanskeligere 
at få vagtplanerne ti l  at hænge sammen.

”Der er ingen tvivl om, at vores medlemmers ekstra 
indsats har været med til at holde Kriminalforsorgen 
kørende. Nu skal overarbejdet deles ud på f lere 
fremover,” siger Erik Holmestad Larsen.

DET KOSTEDE BLOD, SVED OG TÅRER. MEN EFTER ET LANGT FORHAND-
LINGSFORLØB BLEV FÆNGSELSFORBUNDET OG KRIMINALFORSORGEN 

ENIGE OM ET FORLIG FOR AT OVERSKRIDE 48-TIMERS REGLEN. 

25 MILLIONER 
TIL FÆNGSELSFORBUNDETS 

MEDLEMMER
AF SØREN GREGERSEN

GODTGØRELSE T IL 700 MEDLEMMER
336 medlemmer: 50.000 kroner
60 medlemmer: 35.000 kroner
184 medlemmer: 25.000 kroner
112 medlemmer: 10.000 kroner
14 medlemmer: 5.000 kroner

48-TIMERS REGLEN
Ifølge et EU-arbejdsdirektiv skal en medarbejder 
på et hvilket som helst tidspunkt kunne gå f ire 
måneder ti lbage, uden at have arbejdet mere 
end 48 timer om ugen i gennemsnit.

DER KAN VÆRE FEJL
Kriminalforsorgen kan have overset nogle 
overskridelser af reglen. Du kan henvende dig 
ti l  Kriminalforsorgen på L48@krfo.dk, hvis du 
mener, der har været brud på 48-timers reglen 
i forhold ti l  dine vagter. Du kan også spørge 
Fængselsforbundet.

L Ø N
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K O R T  N Y TK O R T  N Y T

METTE LOVER LØNLØFT 
”Vi vælger at afsætte penge nu ti l  at løfte 
lønnen nogle steder i  den offentl ige sek-
tor, fordi der er så store udfordringer både 
med fastholdelse og rekruttering af med-
arbejdere, at vi r isikerer at vores velfærds-
samfund begynder at smuldre foran øjnene 
på os. Blandt andet på ældreområdet, på 
sundhedsområdet og i Kriminalforsorgen er 
problemerne store nu, og de risikerer at blive 
endnu større. Derfor bliver vi polit ikere 
nødt ti l  at tage et ansvar og sige, at løn og 
arbejdsvilkår er en del af en samlet løsning 
for velfærdssamfundet,” sagde statsminister 
Mette Frederiksen (S) under valgkampen.

JULEGAVER TIL DE INDSATTE
Som traditionen byder, sender Kirkens Kors-
hær igen i år julegaver ti l  al le 250 indsatte i 
Enner Mark Fængsel. Korshæren skriver: ”Vi 
ved, at der sidder mennesker som du og jeg, 
der i  et øjebliks desperation og måske under 
stort pres, har begået deres l ivs fej ltagelse, 
som de fortryder hver eneste dag resten af 
deres l iv. I  Kirkens Korshær ser vi mennesket 
bag forbrydelsen, og i al beskedenhed tror vi 
på, at en julegave gør en forskel.”

NY ORGANISATION
Fremover vil Kriminalforsorgen kun have to 
områder – vest og øst for Storebælt – i stedet 
for f ire områder. Der er endnu ikke taget 
stilling til, hvor områdekontorerne skal ligge.

MARSK STIGS ARRESTHUS
Der er fundet en grund ti l  det nye område-
arresthus ved Slagelse. Arresthuset skal l igge 
syd-øst for Marsk Stig, ikke ham med mordet 
i  Finderup Lade, men en mark med samme 
navn. Byggeriet med plads ti l  400 indsatte 
forventes færdigt i  2027.

KOMMUNE VIL BESKYTTE MØGELKÆR
Hedensted Kommune mener, det er værd at værne om 
Møgelkær Fængsel og vil  derfor lave en lokalplan, som 
skal sikre stedets historie. Sagen er poppet op, fordi 
Kriminalforsorgen vil  r ive gamle tjenesteboliger ned. 
Det bekymrer kommunen, hvis der kommer for store 
forandringer af den slags i  det gamle fængsel.

75
Så mange fængsels-

betjente skal der ansættes 
ekstra årl igt frem ti l  2025 
ifølge f lerårsaftalen. Men 

status efter første år 
er et minus på 100 

betjente

ONKELHJØRNET
Alle børnene kom på 
kursus, undtagen Bent 
han var fængselsbetjent.

PODCAST OM L IVET BAG MURENE
’Fængselshistorier’ er overskriften for 
seks nye podcast, som Fængselshistorisk 
Selskab står bag. Hør blandt andet Will iam 
Rentzmann fortæller om Nytorv Fængsel. 
Arrestforvarer Ralph Jessen fortælle om 
Tønder Arrest og tidligere fængselsinspek-
tør Ole Hansen fortælle om hverdagen i 
Statsfængslet i  Vridsløseli l le. Du kan høre 
historierne via selskabets hjemmeside. De 
kommer også til at ligge på Spotify, Podimo 
og andre platforme.



M an mærker det straks, når man træder 
ind ad døren: Vejle Arrest har fat i noget 
af det rigtige. Noget af det som man sav-
ner rundt om i Kriminalforsorgen.

Der er pænt og vedligeholdt, og facil iteterne er tip 
top i den røde murstensbygning fra 1981. 

Og der er ikke bare tale om en pæn indpakning, 
forsikrer ti l l idsrepræsentant Jan Bruun: ”Vi har det 
godt og er glade for at være her.”

Han fortæller om den udvikl ing, arresthuset har 
været igennem de senere år, hvor der er sat ind 
på alle fronter for at forbedre arbejdsmiljøet.

”Mens Kriminalforsorgen har været på vej ned, er vi 
gået den modsatte vej - vi er gået opad,” siger han.

Arbejdsmiljørepræsentant Christian Lund bekræfter 
det positive bil lede: ”Det er ikke bare noget, vi 
bare siger, vi mener det faktisk. Det er ikke ti l fæl-
digt, at vi har haft en grøn smiley for arbejdsmiljø 
siden 2017.”

De to kollegaer mener, at hemmeligheden i høj 
grad er en god ledelse med tillid til medarbejderne.

”Her har vi ingen kløfter i  personalegruppen. Jørns 
dør står altid åben, og han forstår at inddrage os. 
Alle skal bidrage, og vi tør tage beslutninger selv 
uden at spørge. Vi ved, at chefen har vores ryg,” 
siger Christian Lund.

Alle medarbejdere har ansvarsområder og er med 
ti l  at forbedre arbejdsvilkårene i huset.

”Vi har højt ti l  loftet. Der er plads ti l  at diskutere 
tingene uden at blive uvenner, og alle må komme 
med en skør idé. Vores motto er: Hvad er det vær-
ste, som kan ske?” siger Jan Bruun.

Der er blandt andet kommet ny vagtstue, nye kon-
torer, der er etableret køkkener ti l  de indsatte og 
tre atriummer mellem bygninger er indrettet, så de 
indsatte kan bruge dem som udearealer. Førhen var 
de bare ti l  pynt.

Seneste tiltag er et dækcenter, som er indrettet i en 
sidebygning. Her kan indsatte tage et AMU-kursus 
som dækmontør.

Værkmester Dennis Siemsen er glad for at kunne 
ti lbyde andet ti l  de indsatte end julehjertef letning: 
”Det er vigtigt, at vi har nogle gode beskæftigelses-
ti lbud ti l  indsatte. Det er nok også årsagen ti l ,  at 
stort set al le indsatte er i  beskæftigelse,” siger han. 

STANDARD MAX

Arresthuset har også en anden tilgang til de indsatte. 
De kalder den standard max.

Enhedschef Jørn Støvring forklarer: ”I andre insti-
tutioner tager man udgangspunkt i  en minimum-
standard for de indsatte, hvor man skal gøre sig 
fortjent ti l  ekstra goder. Her gør vi det modsat. Vi 
har en maksimumstandard, hvor vi giver de indsatte 
gode forhold, så længe de overholder reglerne.”

”Alle indsatte kan få lov at gri l le ude i gården i det 
gode vejr, og man har mulighed for at gå en ekstra 
tur og være med ti l  at lave mad. Men går du over 
stregen, og kalder du en betjent idiot, mister du 
goderne. Ingen får frataget deres rettigheder, men 
de får heller ikke noget ekstra,” siger Jørn Støvring.

Det sker dog sjældent, at det er nødvendigt med 
skærpelser. Den dynamiske sikkerhed fungerer. Der har 
ikke været volds- el ler trusselsepisoder i  over 3 år. 

Og nu vi er ved tallene: Sygefraværet blandt de 
ansatte svinger mellem 2 og 5 dage i snit om året. 
Det er fem gange mindre end i resten af Kriminal-
forsorgen.

OVERBELÆG

Er der slet ikke noget negativt at fortælle om? Det 
kunne være, at arresthuset konstant har overbelæg. 
 
”Lige nu har vi to i  hobbyrummet og en i et af vores 
besøgslokaler. Der er altid tryk på,” siger Jan Bruun 
dog uden at virke rystet over situationen: ”Vi har 
overskud ti l  at tale med dem. Det er det vigtigste.” 

Til l idsrepræsentanten kommer ti l  sidst al l igevel 
med et enkelt kritikpunkt: ”Vi bliver målt på handle-
planer og urinprøver; ikke på samtaler med de 
indsatte. Dermed bliver vi ikke målt på det, som 
betyder noget. Sådan burde det ikke være.”

Det ændrer dog ikke ved, at Jan Bruun har svært 
ved at skjule sin glæde ved at arbejde i arresthuset.

Vejle Arrest har plads ti l  32 indsatte, 
hvoraf hovedparten er sædeligheds-
kriminelle. De er ressourcekrævende, 
derfor har arresthuset fået ti ldelt ekstra 
midler. Der er 17-18 betjente og en 
værkmester.

A R B E J D S M I L J Ø

MENS RESTEN AF KRIMINALFORSORGEN BLØDER, HAR VEJLE 
ARREST NEMT VED AT FASTHOLDE OG TILTRÆKKE KOLLEGAER. 

VEJLE ARREST 
VISER VEJEN FREMAD 

 
AF SØREN GREGERSEN
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Jørn Støvring og Christian 
Lund i det nye dækcenter. 

Till idsrepræsentant Jan Bruun.



 Fængselsfunktionæren / december / 2022  13

65-ÅRIGE HENRIK JACOBSEN SER T ILBAGE 
PÅ F IRE ÅRTIER I  VESTRE FÆNGSEL OG KOMMER 

MED GODE RÅD T IL S INE YNGRE KOLLEGAER. 

”SPIL IKKE EN ROLLE 
DET BLIVER ALTID AFSLØRET

 
AF PREBEN LUND

V estre Fængsel l igner sig selv, udven-
digt i  det mindste. Cellevinduerne er 
blevet l idt større, der er etableret et 
kraftigt hegn, og et gammelt cykelskur 
er revet ned. Men det er vel så også i 

store træk de mest synlige ændringer, der er sket 
med det gamle fængsel, siden Henrik Jacobsen for 
første gang gik gennem porten i september 1981.

Men det overf ladiske syn fortæller ikke den fulde 
sandhed om udvikl ingen gennem 41 år. Inde i de 
gamle bygninger er der talrige og iøjnefaldende 
eksempler på, at tiderne har ændret sig.

”Kravene ti l  sikkerhed er øget enormt, siden jeg 
begyndte. Etagerne er blevet overdækket, afde-
l ingerne er skarpt adskilt,  nogle celledøre har fået 
en særlig åbning ti l  håndjern, nøglesystemet er 
ændret radikalt, og gårdtur foregår i  dag i bure 
i  stedet for fortidens store åbne plæner, for blot 
at nævne nogle få eksempler,” fortæller Henrik 
Jacobsen, som i samme ombæring fremhæver den 
personlige sikkerhed: ”At for eksempel peberspray 
skulle blive en del af udrustningen, var mildest talt 
ikke noget fantasien rakte ti l ,  da jeg begyndte som 
aspirant.” 

"Men forklaringen er selvfølgelig, at kl ientellet har 
ændret sig på en måde, ingen kunne forudse. Ad-
skil l ige indsatte har banderelationer og er aggres-
sive og voldsparate på en måde, som var utænkelig 
i  de første årtier af min tjeneste."

"Nogle har psykiske diagnoser – eller burde have 
det - og de er gennemgående svære at skabe en 
fornuftig dialog med. Samtidigt har vi fået meget 
mindre tid ti l  denne vigtige del af jobbet, fordi 
sikkerheden fylder så meget." 

Alene det at få den interne logistik ti l  at fungere 
kræver mange ressourcer.

"Ikke desto mindre prøver vi at få selv de mest 
modvil l ige indsatte i  tale, selv om det er op ad 
bakke. Tidligere var det nemmere; jeg er gammel 
Vesterbrodreng og kunne tale den lokale dialekt. 
Den metode rækker desværre ikke altid længere," 
konstaterer Henrik.

MERE INDVIKLET

Da Henrik blev ansat, havde direktoratet ti l  huse i 
en gammel ejendom i det indre København. De 
beskedne lokaler er for længst skiftet ud ti l  fordel 
for en stor kontorbygning.

”Det afspejler et bureaukrati,  som bare er vokset - 
og stadig gør det. Tidligere var kommandovejene 
meget enkle. Beslutninger blev truffet på stedet, 
det var effektivt og let gennemskueligt for al le." 
siger Henrik. 

"Nogle vil  hævde, at det hele er blevet mere kom-
pliceret, men det passer ikke. Man gør det mere 
kompliceret, og som jeg ser det, er den øgede 
kontrol og kravene ti l  dokumentation et udtryk for 
misti l l id ti l ,  at lokale ledere, og for den sags skyld 
menige betjente, kan træffe saglige og pragmatiske 
beslutninger. Bureaukratiet har skabt en masse civi-
le job, mens antallet af betjente er faldet dramatisk, 
med alt hvad det medfører af velkendte problemer," 
siger Henrik.

AT VÆRE S IG SELV

At komme ud for voldsomme episoder er et vi lkår i 
jobbet som fængselsbetjent.

”Tidligere ’bearbejdede’ man den slags med en masse 
øl, men det har heldigvis ændret sig,” fortæller Henrik. 
Han har f lere gange benyttet sig af muligheden for 
professionel støtte efter en belastende hændelse.

”Alle har en grænse, og det er vigtigt at erkende 
og acceptere,” siger Henrik, som har et par råd ti l 
nye generationer af betjente: ”Vær dig selv, og lad 
være med at spille en rolle, for det bliver altid afslø-
ret. Sæt ikke barren for højt for så bliver du skuffet. 
Brug din humoristiske sans og sørg for at have en god 
fritid med indhold og mening.” 

Selv har Henrik i  mange år optrådt som julemand 
og tryllekunstner og har haft stor glæde af at glæde 
andre, og samtidigt har det l idt særprægede fri-
t idsjob lært ham at omgås alle typer mennesker.

Tiden nærmer sig, hvor han går ud ad porten for 
sidste gang: ”Det er uforudsigeligt, men bliver sikkert 
meget mærkeligt. Jeg har aldrig været ked af at gå 
på arbejde, og jeg har nydt samværet med gode 
kollegaer og den særlige jargon.”

Den ene dag glider over i den anden i et langt arbejds-
liv. Men en helt særlig dag var det, da Henrik mødte 
op hos dronningen for at takke for fortjenstmedaljen.

”Det var en helt speciel oplevelse. Jeg var især 
imponeret over, at dronningen viste ægte interesse 
for mit arbejde. Nogenlunde samtidigt havde jeg 
den glæde, at min leder omtalte mig i positive 
vendinger overfor for Folketingets Retsudvalg. Den 
dag tænkte jeg, at så må jeg jo trods alt have gjort 
det meget godt!”  

M E N N E S K E T  B A G  U N I F O R M E N

”
Sæt ikke barren for højt, 
for så bliver du skuffet. 

Brug din humoristiske sans og 
sørg for at have en god fritid 
med indhold og mening



I ÅR ER DET 75 ÅR SIDEN, AT DE NORDISKE 
FÆNGSELSFORBUND OPRETTEDE EN 

SAMARBEJDSORGANISATION. DET BLEV 
FEJRET PÅ EN KONFERENCE I  FINLAND 

I  SEPTEMBER.

NORDISK 
SAMARBEJDE 
SIDEN 1947 

AF SØREN GREGERSEN

Denne talerstol er unik i  Norden. Der f indes 
ikke andre end denne,” lød det fra Roar 
Øvrebø, da han opsummerede NFU’s historie 

på konferencen i Tampere.

Roar Øvrebø er tidligere formand for Norsk Fengsels- 
og Friomsorgsforbund. Hans pointe er, at NFU er 
det eneste forum, hvor fængselsbetjente har mulig-
hed for at tale med én stemme på tværs af Norden.

”Det er vigtigt, at vi har dette talerør. Det er os, 
som ved, hvor skoene trykker. Derfor bør politikerne 
tage hensyn ti l  de meldinger, vi kommer med.”

De nordiske fængselsforbund besluttede samarbejdet 
i  kølvandet på Anden Verdenskrig og har gennem 
årene skabt mange resultater i forhold til faglig etik, 
uddannelse og de indsattes vi lkår. 

På årets møde var temaerne blandt andet digital i-
sering i fængslerne, arbejdsmiljø og Covid-19.

DIGITALE FÆNGSLER

Førstedagen blev brugt ti l  at kigge nærmere på 
de f inske eksperimenter med digitale løsninger i 
fængslerne.

Finland har i  de senere år oplevet stigende vold fra 
de indsatte. Derfor har man valgt at øge sikkerheden 
med digitale løsninger, hvor de indsatte i  højere 
grad kommunikerer med personalet via internet og 
videokald.

Det kunne konferencens deltagere se ved selvsyn, 
da de besøgte det nye fængsel i  Hämeenlinna i det 
sydlige Finland.

Her har al le indsatte bærbare computere, som de 
indsatte bruger til at tale med personalet og familie. 
De har også delvis adgang ti l  internettet og de 
bruger computeren ti l  indkøb, uddannelse og ti l 
at styre deres aktiviteter i  fængslet.

Ifølge den f inske direktør Arto Kujala har indsatte 
og ansatte taget godt imod systemet. Man plan-
lægger derfor at udvide det ti l  al le fængsler. Han 
understregede dog, at der stadig er behov for 
fængselsbetjente. 

”Jeg tror ikke, fængselsbetjentene bliver erstattet. 
It- løsningerne er redskaber - de gør kun, hvad det 
er planlagt at gøre. Ikke mere. Det er vigtigt, at vi 
har de rigtige evner ti l  at bruge de digitale løsnin-
ger,” sagde direktøren.

Peter Scharff,  som er seniorforsker ved Institut for 
Menneskerettigheder, luftede bekymring for de 

digitale løsninger: ”Jeg håber, at I  har fokus på de 
indsattes isolation og mangel på social kontakt.”

Det var Kriminalforsorgens it-direktør Johanne 
Aggergaard enig i:  ”At miste den sociale kontakt 
er ikke en god løsning. Vi skal f inde en balance,” 
sagde hun.

CORONA OG DYNAMISK S IKKERHED

Der blev også talt om corona på konferencen. Alle 
lande har været gennem epidemien, og det er gået 
overraskende godt i  forhold ti l ,  hvad man frygtede. 

Den norske formand Asle Aase pegede på, at den 
høje dynamiske sikkerhed i fængslerne har været 
med ti l  at sikre et trygt forløb.

Men - som formanden understregede - er det 
svært at fastholde den dynamiske sikkerhed, når 
man mangler fængselsbetjente. Det er altså ikke 
kun Danmark, som står med det problem.

FAGFORBUND OG ARBEJDSMILJØ

På andendagen blev der brugt tid på at diskutere 
fængselsforbundenes rolle - blandt andet med 
videoindlæg fra danske polit ikere. 

SF’s retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt roste 
Fængselsforbundet for måden at agere på i forhold 
ti l  det polit iske system: ”I formår at sætte fokus på 
fængselsbetjentenes arbejdsvilkår og I taler også 
de indsattes sag, som for eksempel da I fortalte, at 
Kriminalforsorgen brugte kosteskabe og telefon-
bokse som afsoningspladser.”

Der var også rosende ord fra justitsminister Matthias 
Tesfaye og Peter Skaarup.

Som det sidste emne kom arbejdsmiljøet på dags-
ordenen. Især med fokus på PTSD blandt danske 
fængselsbetjente. Senioranalytiker Helle Hansen 
fra VIVE i Danmark gennemgik resultaterne fra den 
omfattende undersøgelse af PTSD blandt fængsels-
betjente, polit ifolk og soldater. De øvrige lande 
har ikke ti lsvarende dokumentation. 

Den f inske formand Antti Santamäki rundede konfe-
rencen af sammen med Asle Aase. De understregede 
begge værdien af at mødes på tværs af Norden; 
forhåbentlig også med Sverige med en mere aktiv 
rolle igen.

”Vi skal blive ved med at lære af hinanden. Derfor 
er det vigtigt, at vi bliver ved med at mødes. Sam-
men er vi stærke,” sagde Asle Aase.

N O R D I S K  S A M A R B E J D E

”
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Jarmo Haavisto viser 
rundt i det nye digitale 
fængsel i Hämeenlinna.
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 M obiltelefoner, overvågningsudstyr og 
elinstallationer skal helst virke på en 
arbejdsplads. I  Kragskovhedes ti l fælde 
er det Stig Drejer Breum, som har sikret 
det. Nu er det dog tid ti l  at sige farvel.

Fagbladet møder den 64-årige værkmester på hans 
kontor. Det bærer præg af, at der er tale om en mand 
med overblik over mange ting. Mapper med forbrug, 
manualer, fakturaer, el,  vand og varme står på rad 
og række i reolen.

Stig har trukket i  trådene bag dette skrivebord siden 
2015, hvor han f ik ti ldelt ansvaret for koordineringen 
af de tekniske installationer. 

Og det har faktisk vist sig at være en god ting: ”Det 
er nok de bedste år, jeg har haft. Det er en god af-
slutning på jobbet,” fortæller han.

Oprindelig er han uddannet elektriker og har arbejdet 
på skibsværft i  Frederikshavn, men da beskæftigelsen 
faldt, søgte han ind som fængselsbetjent i  1981. Det 
var dengang statsministeren hed Anker Jørgensen. 

Han bestod optagelsesprøven på Statsfængslet i 
Vridsløseli l le og begyndte i Statsfængslet i  Krag-
skovhede i januar 1983.

I første omgang i Skibsbylejren ved Hjørring, som 
Kriminalforsorgen havde lejet af Forsvaret ti l  hæfte-
afsonere.

”De mødte ofte med en ordentlig brandert på,” 
fortæller han.

HAN ER KENDT FOR AT HAVE SVAR PÅ ALLE TEKNISKE 
SPØRGSMÅL PÅ KRAGSKOVHEDE, MEN T IL MARTS ER DET SLUT. 

VÆRKMESTER STIG DREJER BREUM GÅR PÅ PENSION 
EFTER 40 GODE ÅR I  DET NORDJYSKE FÆNGSEL .

STIG TAKKER AF 
EFTER 40 ÅR

AF SØREN GREGERSEN

KRIMINALFORSORGENS EKSPERIMENTER

Stig Drejer Breum er så gammel i  jobbet, at han 
husker Kriminalforsorgens forskell ige eksperimenter 
gennem årene. Ikke alle l ige vellykkede. 

I slutningen af 1980’erne skulle det for eksempel ikke 
hedde fængselsbetjent eller værkmester længere, 
men enhedsfunktionær. 12 måneder i  almindelig 
tjeneste blev af løst af 4 måneder i  arbejdsdriften.

”Hvorfor nu det, tænkte vi. Vi er da fængselsbetjente, 
men sådan er det nogle gange. Der kommer måske 
en ny chef, som vil  sætte sit f ingeraftryk, og det 
udløser nogle udgifter, men det bliver droppet igen 
efter nogle år. Det ser vi også med områdekontorerne. 
Nu skal al styring foregå derfra. Kriminalforsorgen 
er en speciel størrelse; man skal forstå systemet og 
jargonen, og nogle gange skal man bare acceptere, 
at sådan er det,” siger han.

GLAD FOR KOLLEGAERNE

I  1999 blev en af fængslets elektrikersti l l inger ledig. 
Det job fik Stig, og siden har han været værkmester.

Alle årene har han arbejdet i  Kragskovhede, hvilket 
giver mening, når man bor i  Jerup l ige ved siden af.

”Jeg har ikke haft trang ti l  at prøve noget andet. 
Jeg har befundet mig godt og været glad for kolle-
gaerne. Det er nok derfor, at jeg er blevet her så 
mange år.”

Forholdet ti l  fangerne har også været godt. Han har 
ikke oplevet trusler, selvom klientellet i  høj grad 
har ændret sig gennem årene.

”De er blevet ringere gennem årene. Men det har 
nu ikke skræmt mig væk. Jeg har faktisk næsten 
ikke oplevet problemer. Jo, der var en enkelt, som 
kom for tæt på, men ham bad jeg med store bog-
staver om at træde en meter væk. Det forstod han.”

Inden længe begynder Stigs af løser i  jobbet. Der 
bliver et overlap mellem de to i  nogle måneder, så 
Stig får mulighed for at sætte ham ind i al teknikken. 
Det er nok klogt.

”Og så skal jeg hygge mig med min famil ie, have og 
cykelværksted,” siger Stig Drejer Breum.

V Æ R K M E S T E R

MR. KRAGSKOVHEDE
I følge Fængselsforbundets ti l l idsrepræ-
sentant Karsten Pedersen vil  Stig Drejer 
Breum i høj grad blive savnet: ”Manden har 
jo svar på alt. Han er inde i al le tekniske 
sager. Er der noget, du er i  tvivl om, så 
spørger du ham. Samtidig er han et virkelig 
ordentligt menneske, sindssyg behagelig og 
altid hjælpsom. Han bliver svær at undvære. 
Det er ikke ti l fældigt, at jeg kalder ham 
Mr. Kragskovhede.” 
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R Ø D E  K O R S

Jeg er ikke i fængsel for at blive dummere.”
Sådan siger Simon, der afsoner en dom på 
12 år for narkokriminalitet. Og hans udsagn 

er meget dækkende for indsti l l ingen hos mange af 
de indsatte, der vælger at bruge uddannelse som 
deres vej ud af kriminalitet.

”Jeg har tid ti l  at arbejde med mig selv, og så var 
det oplagt at tage en uddannelse i  fængslet,” siger 
Simon. 
 
Han læser HF, men det er svært at gennemføre et 
selvstudie, når man skal sidde alene i sin celle og 
bare læse en masse. Derfor fik han en frivillig studie-
støtte gennem Ungdommens Røde Kors. 
 
”Det har været meget motiverende. El lers tror jeg, 
at jeg var gået død i det. Men jeg vil  jo ikke skuffe 
min studiestøtte,” siger han. 
 
Simon har g jort f l itt igt brug af Ungdommens Røde 
Kors’ t i lbud. Han har både fået besøg af sin fr ivi l l i-
ge studiestøtte i  fængslet og fået online støtte af 
andre frivi l l ige.

”Når man er i  fængsel, får man ofte et nej. Der er 
ingen gulerod, der motiverer dig. Men her er en 
frivi l l ig, der interesserer sig for dig, og ikke bare 
ser dig som et nummer i en celle. Det er godt for 
folks mentale helbred, for det skaber en normalitet 
i  fængslet,” siger han.

Simon afsoner nu sidste del af sin dom på en pen-
sion, hvor han kan læse det sidste fag, før han står 
med en færdig HF. Han planlægger at læse videre, 
når han bliver løsladt.

PERSPEKTIV UDEFRA

Erik Holme Bertelsen er fængselslærer og kontakt-
lærer for studiestøtte i Sønder Omme Fængsel. Han 
tror ikke, at Simon havde klaret studierne uden 
hjælp. Han ser særligt to store fordele i  at samar-

DET KAN VÆRE UOVERSKUELIGT AT SIDDE PÅ SKOLEBÆNKEN OG 
GÅ TIL EKSAMEN, MENS MAN AFSONER SIN DOM. UNGDOMMENS 

RØDE KORS HJÆLPER INDSATTE MED AT LÆSE.

SIMON FIK HJÆLP 
AF FRIVILLIGE TIL STUDIERNE 

I SØNDER OMME FÆNGSEL
AF ESK IL ME INHARD HANSEN

bejde med Ungdommens Røde Kors om at ti lbyde 
de indsatte en studiestøtte.

”Her kommer faktisk nogle fr ivi l l ige, som er stude-
rende og beskæftiger sig med de konkrete fagom-
råder. De har både tid og faglige kompetencer, vi 
aldrig vi l  kunne matche i fængslet,” siger han og 
ti l føjer: ”Udover den konkrete frivi l l ige indsats, 
giver det også noget anerkendelse ti l  de indsat-
te, når de får hjælp af unge studerende, som gør 
det helt fr ivi l l igt. De giver et perspektiv udefra og 
giver indblik i  et l iv og et mil jø, de indsatte ikke 
nødvendigvis kender meget ti l .”

Ungdommens Røde Kors samarbejder med fængsler, 
udslusningsfængsler og arrester, hvor fr ivi l l ige 
tilbyder studiestøtte til indsatte i projektet Studeren-
de Fanger. Enten ved et ugentlig besøg eller online. 
Derudover har Ungdommens Røde Kors også Frie 
Studerende, som er et ti lbud om studiestøtte ti l 
løsladte, der læser videre efter endt afsoning.

”Vores samarbejde med Ungdommens Røde Kors 
kører gnidningsfrit.  Vi er glade og taknemmelige, 
og det vi l  vi meget gerne investere tid i ,” siger 
Erik Holme Bertelsen.

VIL GERNE UD I  FLERE INSTITUTIONER
Ungdommens Røde Kors samarbejder med 
seks fængsler, tre pensioner og en arrest om 
at ti lbyde studiestøtte ti l  indsatte. Det er of-
test unge studerende, der har gennemgået en 
træning, som står for undervisningen. Hvis 
du er interesseret i  at indlede et samarbejde 
med Ungdommens Røde Kors i  jeres institu-
tion, er du velkommen ti l  at kontakte pro-
gramkonsulent Louise Graabæk. Mail:  louise.
graabaek@urk.dk eller 41882812.

”

”
Jeg har tid til at arbejde 
med mig selv, og så var det 
oplagt at tage en uddannelse 
i fængslet.”
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A L T E R N A T I V  B E H A N D L I N GN Y T  O M  R E D A K T I O N E N

Det var Radioavisen med Preben Lund.” Du 
kender stemmen fra P1 og P4. Fremover vi l 
han dog også bidrage ti l  dette fagblad, for 

selvom der er gået 25 år siden han forlod Kriminal-
forsorgen, brænder han stadig for sit gamle fag.

Preben Lund begyndte som fængselsbetjent i  1981 
i  Københavns Fængsler: ”Der blev virkelig ansat 
mange nye betjente i de år, efter de store efter-
krigsgenerationer gik på pension,” fortæller han.

”Jeg befandt mig godt i  den verden. Der var en helt 
utrolig humor blandt kollegaerne og de fleste vagter 
var fredsommelige. Men i slutningen af 1980’erne 
begyndte kl ientellet at ændre sig. Der kom f lere 
aggressive typer, og jeg begyndte at sætte spørgs-
mål ved, om jeg ville være gammel i det her system.”

På det tidspunkt var Preben Lund allerede en aktiv 
skribent for KF-bladet og Fængselsfunktionæren.

REDAKTØR PÅ BLADET

I  1995 får han jobbet som redaktør for bladet. Han 
blev budt velkommen i novemberudgaven: ”Vi har 
al le en interesse i,  at vores fagblad får så højt et 
kvalitetsmæssigt niveau som muligt. Der er ingen 
tvivl om, at vi med Preben Lund i redaktørstolen 
har forbedret vores muligheder ganske betydeligt,” 
skrev formanden Vagn Nedergaard.

Den nye redaktør f ik udleveret en bærbar computer 
og kastede sig straks over opgaverne i sit første 
blad med artikler om fængselsbetjentes AIDS-risiko 
og kondiløb hos kollegaerne i Sandholmlejren.

Interessen for journalistikken rakte dog ud over det 
gamle fagblad, så Preben Lund valgte at søge ind 
på Journalisthøjskolen.

DR-JOURNALIST PREBEN LUND KRYDSER SIT SPOR OG VENDER 
TILBAGE SOM SKRIBENT PÅ FÆNGSELSFUNKTIONÆREN.

”DET ER EN CIRKEL, 
SOM SLUTTER

AF SØREN GREGERSEN

”Til min store forbløffelse kom jeg ind. Jeg gik der-
for på halv tid. Karlson fandt en nattevagt ti l  mig 
i Horsens, og siden skiftede jeg ti l  Århus Arrest. 
Kollegaerne var flinke til at give mig ro til studierne,” 
siger Preben Lund med et smil.

NYHEDSOPLÆSER PÅ RADIOAVISEN

I  1998 blev Preben Lund ansat ved DR og forlod 
dermed Kriminalforsorgen. 

Han har siden været fast nyhedsoplæser ved Radio-
avisen - ofte med et blik for forholdene på sin gamle 
arbejdsplads. 

Det er blevet ti l  over 30.000 udsendelser gennem 
årene. Kendt for sin rolige, perfekte radiostemme. 

Han huskes måske også for at udskrive folketings-
valg i  2015, da han ved en fejl  sendte en test-sms 
ud ti l  omverdenen på et DR-kursus.

For et år siden var det off icielt slut. Han blev fejret 
med en afskedsreception på DR.

”Din stemme har fortjent en plads i  dansk medie-
historie,” sagde generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

På vej ud ad døren blev han dog spurgt, om han var 
interesseret i  nogle freelancevagter. Der er derfor 
stadig gode chancer for at høre Preben Lund, når 
man tænder for Radioavisen.

Samtidig har han tilbudt igen at bidrage til fagbladet, 
hvilket han allerede gør i dette blad. Det er vi glade 
for.

”Det er en cirkel, som slutter,” siger Preben Lund.

Den nyansatte redaktør Preben 
Lund i fagbladet november 1995

”



V i  er fundamentet under velfærden. 
Der er os, som garanterer samfundets 
tryghed, sikkerhed og stabil itet. Vi er 
de nødvendige og uundværlige. Vi er 
det uniformerede Danmark, som altid 

sti l ler op. Ofte i  dramatiske og krævende situati-
oner og i en stadig mere kompliceret og forrået 
virkelighed. 

Vi er stolte af vores arbejde og vores faglighed. Vi 
brænder for at gøre en forskel, men er pressede af 
systemer, som gør det svært at kunne stå på mål 
for vores faglighed. Flere års manglende investerin-
ger, nedprioriteret uddannelse og dårl ig drift truer 
fundamentet. Stadig f lere polit ifolk, soldater og 
fængselsbetjente forlader jobbet. Vores arbejds-
mil jø er stadig ringere, og driften, ansvaret og 
styringen er langt hen ad vejen lagt i  hænderne 
på konsulenter og personalegrupper uden kend-
skab ti l  fagligheden. 

Der er brug for en genstart, effektivisering af over-
administrationen, faglige prioriteringer, investeringer 
i  uddannelse, løn og kompetencer og langsigtet 
planlægning. Det er nødvendigt, hvis vi fortsat skal 
levere tryghed, velfærd og sikkerhed. 

Politikerne taler om velfærdsfag, men glemmer dem, 
som passer på os al le sammen, tager konfrontatio-
nerne og sikrer al les tryghed og retssikkerhed.  

I Politiforbundet, Centralforeningen for Stampersonel 
og Fængselsforbundet ønsker vi,  at polit ikerne 
tager den egentlige debat om den offentl ige sektor 
og kernefaglighed: Nemlig et opgør med dårl ig 
drift,  dårl ig styring, manglende investeringer og 
fraværet af langsigtede planer. 

Vi har tre helt nødvendige krav ti l  polit ikerne:

1. EN LANGSIGTET PLAN FOR OPGAVEN, 
REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF 
MEDARBEJDERNE
Hele fundamentet under trygheden og sikkerheden 
i Danmark bygges med korte forlig baseret på driften 
af i  går. Der tænkes ikke fremadrettet, og virke-
l ighedens krav passer derfor aldrig sammen med 
drift,  rammer og ressourcer. I  Kriminalforsorgen 
kæmper fængselsbetjentene med at håndtere ti  års 
fej lplanlægning. De indsatte vælter ind ad døren, 
uden der er plads eller mandskab ti l  at tage sig af 
dem. Polit ifolk bunkeafvikler, skubber en mil l ion 
timer foran sig i  overarbejde og jagter mål fremfor 
at tage sig af det egentlige og prioritere fagligt 
fornuftigt. Forsvaret har alt for mange opgaver ti l 
alt for få medarbejdere, og der kommer hele tiden 
nye opgaver ti l  i  ind- og udland. 

2. BEDRE ARBEJDSVILKÅR, MERE UDDAN-
NELSE OG STYRKET FAGLIGHED
Vi står al le tre faggrupper med store udfordringer i 
forhold ti l  rekruttering og fastholdelse. Hvorfor skal 
nødvendige, spændende og krævende fagligheder 
gøres uattraktive, så det pludselig bliver svært at 
rekruttere? 

Ufornuft i  drift,  manglende faglige prioriteringer 
samt detailstyring fra polit ikere, som ikke er blevet 
reelt oplyst om de faktiske ti lstande af deres em-
bedsværk, er en stor del af forklaringen. Vi kræver 
høj faglighed af soldater, fængselsbetjente og politi-
folk, men vi respekterer ikke samme faglighed, når 
det kommer ti l  drift og organisation. Vores faglige 
ledelse drukner i  administration, deres ledelsesrum 
er for l i l le, så styringen overlades ti l  andre uden 
forståelse eller indsigt. 

De ansattes faglighed skal prioriteres, sl ippes fri  og 
være forudsætningen for, hvordan vi driver Polit iet, 
Forsvaret og Kriminalforsorgen. Der skal investeres 
i  uddannelse, viden, kompetencer og et attraktivt 
arbejdsmiljø, hvor trivsel, udvikl ing, sundhed og 
famil iel iv også bliver en del af arbejdsmiljøet. 

Fængselsbetjente har ikke valgt jobbet for at låse 
døre. De har valgt det for at gøre en forskel for de 
indsatte og for samfundet. Det kræver, at den enkelte 
betjent igen får ansvar og indf lydelse ti lbage i 
hverdagen. På forsvarets område har man skabt 
et system fuld af kontrol, workf lows, skemaer, for-
mularer og digitale løsninger, der spænder ben for, 
at man kan passe sit egentlige arbejde.

3. EN LØNUDVIKLING DER MATCHER 
ANSVAR OG KRAV 
Løn alene løser på ingen måde de store udfordringer, 
men når manglende lønudvikl ing l igefrem er årsag 
til at stadig flere af vores dygtigste fængselsbetjente, 
polit ifolk og soldater forlader, el ler overvejer at 
forlade deres job i utide, har samfundet et stort 
problem. Det samme sker, når den manglende løn-
udvikl ing skader rekrutteringen. 

Lønnen er ikke fulgt med hverken kravene eller det 
voksende ansvar, som vores faggrupper er under-
lagt. Vi har heller ikke kunnet drive lønudvikl ingen 
ved at konkurrere, strejke eller ved private alter-
nativer. Vi oplever ti lmed, at faggrupper udefra 
belønnes ekstra, når de kommer ind som lappeløs-
ninger, at uden de har reelle kompetencer og den 
nødvendige viden med i opgaveløsningen. 
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DETAILSTYRING, NEDSLIDNING 
OG HOVSALØSNINGER 

HAR ØDELAGT VORES FAGLIGHED
AF BO YDE SØRENSEN – FORMAND FOR FÆNGSELSFORBUNDET, JESPER KORSGAARD 

HANSEN – FORMAND FOR CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL OG HEINO 
KEGEL – FORMAND FOR POLITIFORBUNDET.
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NU KAN DU ØNSKE 
FERIEBOLIG FOR 2023
Har du lyst ti l  at holde ferie i  Blokhus, Marbella, Toscana 
eller på Lolland tæt på vandet? Fra 5. december har du 
mulighed for at ønske vores ferieboliger i  2023.

Det gør du ved at booke ferieboligerne på: faengsels-
forbundet.bookhus.dk. På den måde deltager du i 
lodtrækningen. Du kan maksimalt ønske f ire uger. 
Alle deltager med ét lod - det vi l  sige vinde en uge.

Fristen er: Onsdag den 10. januar. I  slutningen af januar 
sender vi svar ti l  al le, om deres ønsker er blevet opfyldt. 
Efter lodtrækningen er det først ti l  mølle-princippet, 
som gælder.

Du skal være medlem af forbundet og have forsikring 
i TJM for at leje boligerne.

I N D L Æ G

25 ÅRS JUBILÆUM
CLAUS TØNDER
Claus Tønder har den 1. januar 2023 været ansat 
i  Kriminalforsorgen i 25 år. Claus startede som 
fængselsbetjent, el ler enhedsfunktionær som det 
vist hed dengang, ti lbage i 1995 på ’Slottet’.  Fire 
år senere drog Claus ti l  Kolding Arrest. Efter f ire 
år i  Kolding trængte Claus ti l  l idt luftforandring 
og trådte uden for nummer i en periode for at 
blive en del af hans fars malerf irma. Arbejdet med 
mennesker trak for meget, og i 2010 vendte Claus 
ti lbage ti l  Kolding Arrest. I  2012 søgte Claus 
endnu engang nye udfordringer, denne gang dog 
inden for systemet, og Claus blev enhedsleder 
i  Assens Arrest. Efter et par år måtte Claus dog 
erkende, at arbejdet med de indsatte trak for 
meget, og han vendte ti lbage ti l  rollen som 

menig på gulvet. Claus har fra 2014 gjort tjeneste 
i  Sønderborg Arrest, hvor vi al le nyder hans 
gode selskab og altid sjove indslag i rollen som 
’Eigil  Per Amager’ (Nikolai Lie Kaas’ karakter i  de 
grønne slagtere). Det er altid en fest at være på 
tjeneste med Claus, hans altid gode humør, hans 
gode og afslappede omgang med de indsatte og 
ikke mindst hans altid høje energiniveau. Vi ser 
al le frem ti l  mange gode år i  selskab med Claus.

Stort ti l lykke med jubilæet skal lyde fra al le 
kollegaer i  Sønderborg Arrest.

På personalets vegne 

Arne Juhler 
Til l idsrepræsentant

40-ÅRS JUBILÆUM 
HANS LAGONI
Vores fantastiske kollega Hans Lagoni, i  daglig 
tale ’Lagoni ’,  havde 40-års jubilæum i statens 
tjeneste den 1. november 2022. Karrieren startede 
i august 1979 som værnepligtig ved l ivgarden. 
I  1981 var Lagoni MP-sergent ved ELK (Østre 
landsdels kommando), derfra gik turen ti l  FN, 
hvor Lagoni i  en periode var udstationeret på 
Cypern som FN soldat. Den 1. januar 1986 trådte 
Lagoni gennem porten ti l  ’Slottet’,  hvor han var 
frem ti l  1998. I  1998 gik turen så ti l  Tønder Arrest, 
hvor han var frem ti l  lukningen af arresten i 2015. 
Lagoni var en kort stund ansat i  Aabenraa Arrest, 
inden han havnede i Sønderborg Arrest den 1. 
september 2016. Lagoni overtog hurtigt arbejds-
driften i arrestens kælder. Det er gennem årene 
blevet ti l  mange, mere eller mindre, opf indsom-
me projekter udført af de indsatte. Ikke alle pro-
jekter har været l ige gode, men Lagoni har altid 
gået ti l  opgaven med i ldhu, og dette har smittet 
af på de indsatte, som altid har sat en ære i at 
levere så godt et produkt ti l  Lagoni som muligt. 
Vi har haft et par unge indsatte i  arresten som 
Lagoni har taget under sine vinger og hjulpet 
med mangt og meget, og har derigennem været 
med ti l  at hjælpe dem godt videre. Vi ved fra 
disse indsatte, at det har haft stor betydning for 
dem i deres videre l iv. Lagoni rejser tit t i l  Tyrkiet, 
hvor han og hustruen har en lej l ighed. Selvom 

Lagoni befandt sig knap 3.000 km fra arresten, 
kunne vi altid ringe, hvis der var spørgsmål ti l 
arbejdsdriften. Det var da også jævnligt, hvor 
Lagoni r ingede ti l  os fra Tyrkiet med en ordre, 
der l ige skulle være færdig eller noget, vi skulle 
huske. Lagoni har i  en alder af snart 63 år, stadig 
et engagement som var det hans første dag på 
job. Lagoni er stadig den første, der er oppe af 
stolen for at besvare et cellekald, og det meste 
af en døgnvagt er Lagoni i  gang med alverdens 
gøremål, samtidig med der skal ryges på den 
gode side af 40 cigarretter. Lagoni har desværre 
valgt, at festen i Kriminalforsorgen slutter ved 
årsskiftet, hvor han har valgt at takke af og gå 
på pension. Vi i  Sønderborg Arrest kommer i den 
grad ti l  at mangle Lagoni, hans altid gode humør, 
hans engagement, og hans altid velvilje til at bytte 
vagter. Vi vi l le ønske, at Lagoni vi l le fortsætte 40 
år mere, men det har for nuværende ikke været 
muligt at overbevise ham om, at det er en god 
idé. Med omkring 37 år i  Kriminalforsorgen har 
Lagoni sat et kæmpe aftryk i  almindelighed, men 
i særdelshed i Sønderborg Arrest, og ikke mange 
når samme milepæl i  nutidens kriminalforsorg. 
Lagoni afholder jubilæums- og afskedsreception 
i slutningen af januar, og vi glæder os al le ti l 
at fejre og sætte punktum for en meget, meget 
afholdt kollega i Sønderborg Arrest. 

På vegne af personalet i  Sønderborg Arrest

Arne Juhler 
Til l idsrepræsentant
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JEG UNDRES…
I  forbindelse med udmeldingen af ekstraordinær 
vederlagspakke på 35 millioner til fængselsbetjente, 
værkmestre, transportbetjente, enhedsledere samt 
enhedschefer i  fængsler og arrester.

Ifølge punkt 9: "Fængselsbetjente der er ansat 
på et udslusningsfængsel, har mulighed for at få 
vederlag på 1.000,- kroner pr. måned, hvis man har 
vagter på et fængsel/arrest og i den forbindelse 
har 24 overarbejdstimer/mistet fr idage pr. måned. 
De øvrige vederlag er de ikke omfattet af."

Jeg tænkte at, hvad er nu det for noget? Er der nu 
blevet noget, der hedder A- og B-betjente, som har 
kl ientkontakt? 

Alle pensioner i  Kriminalforsorgen blev 1. jul i  2022 
omdøbt ti l  udslusningsfængsler, og hvad jeg kan 
læse mig frem ti l ,  så er vederlagspakken gældende 
fra 1. august og frem ti l  31. december 2022, altså er 
mit tjenestested beskrevet som et fængsel, i  den 
periode vederlagspakken er gældende.

Jeg er, som fængselsbetjent ansat på samme vilkår 
som de betjente, der er ansat i  såvel åbne som 
lukkede fængsler. Jeg kan beordres tjeneste (var 
faktisk beordret i  6 måneder på anden matrikel 
fra november 2017 ti l  apri l  2018). Jeg dækker også 
inddragede vagter i  fængsler i  egen institution. Jeg 
bidrager med dækning af vagter på Kværndrup Ud-
slusningsfængsel, har i  skrivende stund ca. 30-35 
timers overarbejde pr. måned i år (vi har desværre 
været ramt af et par langtidssygemeldinger). Jeg 
har væsentlig mere kl ientkontakt/sagsbehandling 
end mange betjente, i  de fængsler jeg kommer i. 
Kl ientsammensætningen er blevet markant mere 
krævende efter jul i  2022, hvor vi nu skal rumme for-
varings- og l ivstidsdømte, som i realiteten ikke kan 
indgå i en ordentlig udslusningsplan grundet vi lkår 
i  deres udstationering. Vi er efter jul i  2022 gået fra 
at skulle beskæftige 3-6 hjemmegående klienter 
ti l  at skulle rumme 10-14 hjemmegående. Dette ti l 
trods for at vi ikke har beskæftigelse på matriklen, 
udover havearbejde. Samt at vi heller ikke har hver-
ken dagsocialrådgiver eller værkmestre. 

Desværre har vi så ti l  gengæld ikke den sikkerhed 
som i fængslerne, hvor man har diverse magtmidler 
samt overfaldsalarm. Her er vi primært kun to på 
vagt ad gangen og 19 afsonere.

På baggrund af ovenstående ønsker jeg, at komme 
i betragtning ti l  fordeling af vederlagspakken, på 
l ige fod med mine øvrige kollegaer.

Med venlig hilsen

Jesper Mil ler Bønneløkke, en vred, skuffet, 
ikke værdsat fængselsbetjent på Kværndrup 
Udslusningsfængsel

Kære Jesper 

Tak for dit indlæg. 

Det vi l  altid være en afgrænsning i forhold ti l  lønaf-
taler. Den ekstra ordinære lønaftale, som Fængsels-
forbundet indgik i  jul i  2022, er meget målrettet.

Der er i  fængsler og arrester et meget stort pro-
blem med fastholdelse af fængselsbetjente og 
dækning af ekstravagter. Derfor blev der indgået en 
aftale om at ti l føre ekstra ressourcer ti l  netop disse 
to typer institutioner.

Pensioner/udslusningsfængsler har ikke de samme 
udfordringer med fastholdelse og kan også rekrut-
tere civile medarbejdere. De var derfor ikke omfattet 
af aftalen. 

Det faktum, at pensioner pr. 1.  august skiftede navn 
ti l  udslusningsfængsler, gør ikke at de/I bliver om-
fattet af aftalen.

Som fængselsbetjent er der dele af aftalerne, du vil 
kunne komme i betragtning ti l .  Forhøjelsen af erfa-
ringsti l lægget efter f ire år gælder også fængsels-
betjente på udslusningsfængsler. Og som du selv 
beskriver, så vi l  du også kunne komme i betragt-
ning ti l  ekstra betaling for overarbejde, såfremt dit 
overarbejde er på et fængsel el ler i  et arresthus. 

Fængselsforbundet vi l  gerne understrege, at der 
ikke er tale om A- og B-betjente. Der er tale om en 
lønaftale, som er aftalt for at afhjælpe et konkret 
problem. Derfor er de f leste af aftalens ti l læg kun 
gældende, der hvor problemerne er størst. 

Som direktøren skriver i sin nyhed omkring aftalen, så 
er de civi le medarbejdere ikke omfattet af aftalen. 
Det betyder, at de af vores medlemmer der arbejder 
på områder, der også dækkes af civile medarbejdere, 
heller ikke er omfattet. 

Det skyldes ikke, at deres/jeres arbejde ikke er 
værdsat, og I ikke er anerkendt. Men der er ikke 
økonomi ti l  at løfte al le. 

Fængselsforbundet anerkender det arbejde der 
lægges for dagen på vores udslusningsfængsler. 
Men det er ikke omfattet af de udfordringer, som 
ovenstående lønaftale skal forsøge at forbedre.

Med venlig hilsen

Erik Holmestad Larsen
Forbundssekretær

I N D L Æ G
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D Ø D S F A L D

MINDEORD
GERT JENSEN
Vores gode kollega, fængselsbetjent og område-
ti l l idsrepræsentant Gert Jensen er desværre 
pludselig død 56 år.

Vi er alle i Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen 
dybt berørte. Gert var en god mand at have med 
på holdet. Altid rolig, altid saglig og altid godt 
inde i det faglige stof med overblik ti l  at f inde 
løsninger for al le.

Gert kendte værdien og styrken af sammenhold. 
Han har gennem mange år ydet en kæmpestor 
indsats for vores medlemmer. Først som ti l l ids-
repræsentant i  El lebæk og i de sidste f ire år 
som fællesti l l idsmand for medlemmerne i 
Område Hovedstaden. 

I  1987 blev Gert ansat i  Kriminalforsorgen på 
Københavns Fængsler. Seks år senere kom han 
ti l  El lebæk, hvor han arbejdede langt de f leste
år af sin karriere.

Hver sommer stod den på campingture sammen 
med Bente. I  mange år i  Kroatien som blev nydt 
i  fulde drag.

Kære Gert, Vi kommer ti l  at savne dine stærke 
kompetencer og rare selskab.

Vores tanker går ti l  Bente og famil ie.

Æret være dit minde.

Bo Yde Sørensen 
Forbundsformand



Den bedste forsikring til din bedste ven
Skal din bedste ven sikres hjælp, hvis den bliver syg eller kommer til skade?

I TJM Forsikring får du den billigste hundeforsikring med særlig gode dækninger. 

  Ekstra god hundeansvarsforsikring, der både dækker dit lovpligtige ansvar og 
også beskytter fx dine egne børn under 14 år, din hundepasser og hundetræner.

  Ældre hunde er også velkomne.

  Tilpas hundeforsikringen til netop dine og din hunds behov.

Se tjm-forsikring.dk/hundeforsikring

SEP. 2022

Gratis  
dyrlægehotline med dækningen ”Sygdom og  

ulykke”


