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L E D E R

TAK FOR AT KALDE EN 
SPADE FOR EN SPADE
 
Er f lerårsaftalen den bedste aftale, man kan foresti l le sig? Nej.

Er det den bedst mulige? Ja, det er det formentlig. Det er i  hvert 
fald svært at foresti l le sig en aftale, som i samme grad er skrevet 
direkte til det uniformerede personale med et klart mål om at styrke 
vores arbejdsvilkår.

Det er også usædvanligt at læse en polit isk aftale, som på denne 
måde kalder en spade for en spade. 

Det sædvanlige polit iske skønmaleri er pakket væk i teksten. Der 
tales ikke om justeringer og ti lpasninger af en ellers velfungerende 
organisation. Der tales om grundlæggende problemer og et pres, 
som ikke har været større siden Anden Verdenskrig.

Med aftalen sender aftalepartierne på Christiansborg et signal om, 
at situationen er dybt alvor. Nu skal Kriminalforsorgen genoprettes.

Tak ti l  partierne for at lytte ti l  vores krit ik og vores forslag.

Vi må dog sande, at der kommer ti l  at gå lang tid, før vi for alvor 
kan mærke en forskel. Men aftalen skaber forudsætningerne for, at 
vi kan vende udvikl ingen og stoppe f lugten fra jobbet.

Målet er at styrke de ting, vi brænder for. Kerneopgaven skal 
igen i fokus. Der skal være mere tid ti l  relationsarbejdet og den 
kriminalitetsforebyggende indsats. Der kommer strengere straffe 
for vold mod ansatte. Og som fængselsbetjent får man større ind-
f lydelse og kan se frem ti l  langt f lere udvikl ingsmuligheder. Det er 
netop nogle af de problemstil l inger, som er årsagen ti l ,  at mange 
forlader jobbet.

Det er nu op ti l  Kriminalforsorgen at føre tingene ud i l ivet. Aftalen 
må ikke bare blive et stykke papir med gode hensigter. Denne 
gang skal mål og hensigter blive ti l  reelle forbedringer.

Fængselsforbundet vi l  i  den grad holde øje med, om tingene bliver 
ti l  virkelighed. At der faktisk kommer f lere fængselsbetjente, og 
at vores uddannelse, efteruddannelse, arbejdsvilkår, sikkerhed og 
arbejdsmiljø bliver bedre.

Til  gengæld tager vi medansvar for at sikre, at aftalen bliver en 
succes. Vi vil understøtte alle initiativer, som vil skabe forbedringer 
i  vores medlemmers hverdag.

 

Af Bo Yde Sørensen, 
formand for 
Fængselsforbundet 
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N Y  F L E R Å R S A F T A L E

H vis værdien af en aftale kan måles i 
antal gange, et ord nævnes, så er den 
nye flerårsaftale rigtig god for landets 
fængselsbetjente. Ordet ’fængsels-
betjent’ nævnes nemlig 81 gange i 

aftalen. I  forrige aftale var det kun 14 gange.

Der er da heller ingen tvivl om, at politikerne ønsker 
at sende et signal ti l  det uniformerede personale 
om, at de er blevet hørt, og udviklingen skal vendes.

En lang række af Fængselsforbundets ønsker er 
kommet med i aftalen. Det gælder blandt andet: 
Kravet om f lere fængselsbetjente. Bedre af lønning. 
Mere fokus på fastholdelse. Mere indf lydelse for 
personalet. Mere efteruddannelse. Bedre arbejds-
mil jø. Bedre sikkerhed. Større konsekvens overfor 
voldelige indsatte og mere tid ti l  kerneopgaven.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen mener, 
at Kriminalforsorgen med denne aftale får mulighed 
for at løfte arbejdsvilkårene for forbundets med-
lemmer væsentligt: ”Det er et godt fundament for 
at bringe vores arbejdsplads på fode igen. Det 
er også nødvendigt med den forfatning, Kriminal-
forsorgen er i .  Nu handler det om at komme i gang 
hurtigst muligt og få tingene i gang,” siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) peger på, at aftalen 
styrker Kriminalforsorgen over et bredt felt.

”Med denne aftale har vi skabt forudsætninger for, 
at vi med et langt sejt træk kan forbedre forholdene 

og bringe Kriminalforsorgen ti lbage i balance. Vi 
udvider med f lere fængselspladser og sikrer bedre 
arbejdsvilkår for vores fængselsbetjente. Vi styrker 
sikkerheden, giver nye udvikl ingsmuligheder for 
betjentene og mere frihed i opgaveløsningen,” 
siger ministeren.

FLERE BETJENTE

Det fremgår af aftalen, at antallet af fængsels-
betjente er faldet med 23 procent over ti  år. 
Dengang var der cirka 2.650 betjente. Nu er 
der 1.950 ti lbage.

Den negative udvikl ing skal derfor vendes med 
øget rekruttering og bedre fastholdelse: ”Manglen 
på fængselsbetjente skaber et udfordrende og 
nedslidende arbejdsmiljø for de ansatte og giver 
mindre tid ti l  det relationelle og kriminalitets-
forebyggende arbejde. Aftalepartierne er enige 
om, at det er en bunden opgave at få vendt 
udvikl ingen,” fremgår det af aftalen.

Forventningen er at øge bemandingen med 300 
fængselsbetjente frem ti l  2025. Det vi l  sige med 
75 betjente årl igt. Allerede i år bør antallet af 
fængselsbetjente altså komme op over 2.000 igen. 

Aftalepartierne har bedt om løbende at blive orien-
teret og drøfte yderligere initiativer, hvis udviklingen 
ikke går i  den rigtige retning.

Læs mere om aftalen på de næste sider.

REGERINGEN, DF, SF OG DE KONSERVATIVE HAR 
INDGÅET FORLIG OM KRIMINALFORSORGENS 

ØKONOMI FREM T IL 2025.

POLITIKERNE VIL 
GENOPRETTE 

KRIMINALFORSORGEN
A F S Ø R E N  G R EG E R S E N

Flere fængselspladser* 

Flere fængselsbetjente

Styrket s ikkerhed

Styrket resocial iser ing

Nye init iat iver i  Grønland og på Færøerne

Videreførsel  af t idl igere init iat iver

I  ALT

 1 .531 mil l ioner kroner

 566 mil l ioner kroner

 215 mil l ioner kroner

 554 mil l ioner kroner

 38 mil l ioner kroner

 1 .189 mil l ioner kroner

 

 4 ,1 mill iarder kroner

AFTALEN I  KRONER OG ØRER
Kriminalforsorgens bevilling øges 2021-2025 fra 3,5 milliarder kroner til 4,4 milliarder kroner 
årl igt. Samlet set er der afsat 4 ,1 mil l iarder kroner ti l  nye initiativer.

Der er ekstra penge ti l :

*Dækker ikke f inansieringen af udvidelsen af Sønder Omme Fængsel, 
nyt områdearresthus på Sjælland og et nyt lukket fængsel.



STYRKET KAMP 
MOD KRIMINALITET

K riminalforsorgens evne ti l  at resocial isere indsatte skal 
sikres ved, at betjentenes relationelle arbejde igen 
kommer i højsædet. Desuden skal der iværksættes en 
lang række initiativer, som skal trække i den rigtige 

retning. Der skal være bedre forhold for børn af indsatte. Der 
kommer to nye uddannelsesafdelinger med cirka 30 pladser. 
Indsatte får bedre mulighed for at blive gældfri. Indsatte løslades 
fremover i starten af arbejdsugen, så de kan nå at kontakte bank, 
kommune og så videre. Desuden skal udslusningen, mulighederne 
for alternative strafformer, samfundstjeneste og samarbejdet 
med omverdenen styrkes.

FLERE PLADSER

D er er brug for 1.000 f lere pladser i  de kommende år. 
Det vi l  sige en kapacitet på over 5.000. Det er polit i-
kernes store kattepine, for der er hverken mandskab 
eller bygninger ti l  så mange indsatte. Løsningen er 

kreativ og består af tre kneb: Flere pladser i  Danmark, leje af 
pladser i  udlandet og ved at minimere behovet for pladser.

I  Danmark øges kapaciteten med 326 pladser frem ti l  2025. 
Det er allerede aftalt, at der skal være 50 flere indsatte i Ringe 
Fængsel, 17 f lere i  Horserød Fængsel og 12 f lere i  Køge Arrest. 
Desuden fordobles Møgelkær Fængsel fra 65 ti l  131 pladser. Det 
vi l  sige i alt 144 pladser på kort sigt i  2022 og 2023. På længere 
sigt skal Sønder Omme Fængsel udvides med cirka 200 lukkede 
pladser.

I Kosovo skal der lejes 300 pladser til udvisningsdømte udlændinge. 
De skal afsone under danske regler og forhold. Nick Hækkerup 
(S) har underskrevet en hensigtserklæring om at leje et fængsel 
i  Gil jan og betale 1,5 mil l iarder kroner for det over ti  år.

Endelig vi l  man mindske behovet for pladser ved at sænke 
straffen for corona-relateret kriminalitet fra f iredobbelt straf 
ti l  dobbelt straf. Og ved at forskyde belæg fra fængslerne ud i 
fodlænker og f ire nye udslusningspensioner.

Desuden skal Kriminalforsorgen fortsætte planerne om et nyt 
områdearresthus på Sjælland, som udvides fra 200 til 400 pladser. 
Og begynde planlægningen af et nyt lukket fængsel med 400 
pladser. Det er der dog ikke afsat penge ti l  endnu.

FLERE FÆNGSELSBETJENTE 

D er skal være f lere fængselsbetjente igen. Målet er at 
øge bemandingen med 300 fængselsbetjente de næste 
f ire år. Det vi l  polit ikerne sikre ved at øge optaget på 
uddannelsen og stoppe f lugten væk fra jobbet.

Nye fængsels- og transportelever lokkes med et lønløft på 
140.000 kroner, idet SU’en droppes i skoleperioderne. Desuden 
kommer der to nye skoler; en i  Nykøbing Falster og en som 
f lyttes rundt i  landet. Og så skal uddannelsen styrkes med 
blandt andet mere støtte ti l  eleverne i praktikperioderne, så 
færre dropper ud. Der kommer også en merituddannelse, så 
egnede kandidater - for eksempel en polit ikadet eller sikker-
hedsvagt - får en genvej gennem skoleforløbet.

Initiativerne i forhold ti l  de nuværende betjente kommer over 
en bred kam. Grundlæggende skal jobbet som fængselsbetjent 
styrkes, så der sættes en prop i den store afgang af medarbejdere. 
Betjentene får sti l let mere jobudvikl ing i udsigt med bedre 
muligheder for efteruddannelse og karriereforløb. Kerneopgaven 
skal styrkes og medarbejdernes indf lydelse i  hverdagen skal 
øges - eksempelvis får betjentene større fr ihed ti l  at skønne, 
om der er behov for en urinprøve, om der skal ikendes en 
disciplinær sanktion, bruges håndjern og så videre. 

BEDRE ARBEJDSMILJØ 
OG SIKKERHED

P olitikerne ønsker også at styrke arbejdsmiljø og sikker-
hed for at gøre jobbet bedre. Arbejdsmiljøet løftes ved 
at etablere et internt psykologkorps, som skal rykke ud 
efter voldsomme hændelser. Ved at udvide supervisions-

ordningen så den omfatter alle medarbejdere, der har daglig kon-
takt med indsatte. Der skal være bedre personaleledelse med en 
mere nærværende ledelse. Desuden styrkes indsatsen for indsatte 
med psykiske l idelser.

I  forhold ti l  sikkerheden lægger polit ikerne op ti l  et paradigme-
skift i retning af ret og pligt for de indsatte, hvor der er større 
konsekvens for indsatte, som bryder reglerne. Straffen for vold 
mod fængselsbetjente forhøjes ti l  det dobbelte. Der etableres 
f lere skærpede sikkerhedspladser, og der kommer en ny sikker-
hedsklasse 0 for de farl igste indsatte.

N Y  F L E R Å R S A F T A L EN Y  F L E R Å R S A F T A L E



INA EL IASEN ER MEGET T ILFREDS MED DET 
POLIT ISKE FORLIG FOR DE NÆSTE F IRE ÅR . 

JEG TROR PÅ, AT VI KAN 
FLYTTE KRIMINALFORSORGEN 
TIL ET BEDRE STED
  A F S Ø R E N  G R EG E R S E N

P olitikerne sender et klart signal om gen-
opretning af landets straffesystem med 
den nye f lerårsaftale, siger Kriminalfor-
sorgens direktør.

”Det er meget positivt, at vi får denne håndsræk-
ning fra polit ikerne. De anerkender problemerne 
med en enorm god aftale, som giver motivation 
for os, der arbejder i  Kriminalforsorgen.” 

Ina Eliasen peger på, at aftalen er fokuseret omkring 
få  væsent l ige områder:  Bemanding,  kapacitet , 
arbejdsmiljø, kriminalitetsforebyggelse og sikkerhed.

”Den er koncentreret om de vigtigste aspekter, 
og samtidig er der en god økonomisk ramme, som 
gør det muligt at føre tingene ud i l ivet,” siger 
Ina Eliasen.

Tror du, aftalen kan vende udvikl ingen i Kriminal-
forsorgen?

”Det er jeg helt overbevist om, at den kan. Den løser 
ikke vores problemer i  morgen, men jeg tror på, at 
vi kan f lytte Kriminalforsorgen ti l  et bedre sted.”

FLERE SKAL BLIVE I  JOBBET

Kriminalforsorgen har mistet fængselsbetjente i t i 
år i  træk. Fra over 2.600 ti l  under 2.000. Hvor hur-
tigt forventer du, at kurven knækker, og der igen 
bliver f lere betjente?

”Det tør jeg ikke sige, men vi får vendt kurven. Det 
er hele formålet med aftalen. Vi skal være f lere be-

tjente. Derfor skal vi forbedre jobbet både i forhold 
ti l  indhold, udvikl ing, arbejdsmiljø og sikkerhed. 
Og samtidig styrker vi rekrutteringen. Eleverne 
modtager fremover fuld løn under hele uddannelsen. 
Det, tror jeg, får stor betydning. Der kommer også 
to nye skoler, og vi styrker indholdet på uddannelsen. 
Det vi l  forhåbentlig ti ltrække f lere nye betjente.”

Ifølge jeres prognose vil  antallet af indsatte stige 
med omkring 1.000 i de kommende år. Hvordan 
løser I  det?

”Med aftalen etableres der 326 nye pladser i  Sønder 
Omme, Ringe, Møgelkær, Horserød og Køge. Des-
uden lejer vi 300 fængselspladser i  Kosovo. Endelig 
forskyder vi belæg fra fængslerne ud i fodlænke og 
f ire nye udslusningspensioner. Det hjælper os på 
kort sigt. Samtidig kigger aftalen videre frem med 
400 pladser i  et nyt områdearresthus på Sjælland 
og planlægningen af et nyt lukket fængsel med op 
ti l  400 pladser. Det er godt, at man gør sig tanker 
om det al lerede nu.”

TID T IL KERNEOPGAVEN

Der skal mere tid ti l  kerneopgaven. Hvad l igger der 
i  det?

”Vi vi l  af laste fængselsbetjentene på de opgaver, 
som ikke er deres. Det kan for eksempel være admi-
nistrative opgaver, der f lyttes ti l  andre faggrupper. 
Samtidig styrker aftalen det kriminalitetsforebyg-
gende arbejde. For eksempel etableres der nye ud-
dannelsesafdelinger, og der kommer mere fokus på 
børn af indsatte. Det ved jeg, at mange betjente er 

interesserede i.  Det er vigtigt at understrege, 
at vi kommer ti l  at gøre det på en måde, så 
det af laster, men ikke f jerner kerneopgaverne 
fra fængselsbetjentene.”

Der skal være større fr ihed ti l  den enkelte be-
tjents faglige skøn. Hvad går det ud på?

”Der er mange betjente, som ikke forstår, 
hvorfor de ikke kan bruge deres faglige skøn, 
når det er dem, som kender de indsatte. Det 
gælder for eksempel i  disciplinærsager. Her 
får betjentene mulighed for i  videre udstræk-
ning at skønne i de enkelte sager. På samme 
måde får betjentene styrket deres rolle i 
andre situationer, for eksempel om der skal 
tages urinprøver.”

UDVIKLING I  JOBBET

Aftalen vil  styrke fængselsbetjentens mulighe-
der for efteruddannelse og udvikl ing. Hvordan 
vil  I  løfte det?

”Der bliver simpelthen øremærket nogle 
medarbejdere ti l  at stå for betjentenes ud-
vikl ingsmuligheder. Det er ret positivt, at det 
er skrevet direkte ind i aftalen. De skal sikre, 
at personalet bliver efteruddannet, og at det 
bliver tydeligere for den enkelte, hvilke kar-
rieremuligheder man har. Der skal for eksem-
pel ansættes f lere ledere. Jeg ved, at mange 
betjente gerne vil  gå den vej.”

N Y  F L E R Å R S A F T A L E

”
Hvordan vil  I  styrke arbejdsmiljø og sikkerhed?

”Vi kommer til at gøre meget for arbejdsmiljøet 
generelt. Vi giver det en ordentlig spand kul. 
Vi får blandt et psykologkorps, som skal rykke 
ud efter voldsomme hændelser og hjælpe med 
krisehjælp for at forebygge PTSD. Vi udvider 
også vores supervisionsordning, så den kommer 
ti l  at omfatte al le, som dagligt er i  kontakt 
med de indsatte. Desuden bliver sikkerheden 
prioriteret endnu højere med f lere sikkerheds-
pladser, en ny sikkerhedsklasse for de farl igste 
indsatte og højere straffe for vold mod fæng-
selsbetjente. Det er vigtigt, at sikkerheden 
styrkes både for nuværende betjente og for 
dem, som overvejer at søge ind.”

IMPONERENDE INDSATS

Ina Eliasen har altså svært ved at få armene 
ned over den nye aftale. Hun understreger 
dog, at det kommer ti l  at tage tid at ændre 
kurs og håber derfor, at medarbejderne er 
tålmodige.

”Jeg er imponeret over, den indsats medarbej-
derne har leveret gennem de seneste hårde år. 
Mit budskab er, at der er helt konkret udsigt 
ti l ,  at det bliver bedre. Jeg håber, at al le kan 
se, at der nu er et nyt perspektiv. Nu sker der 
noget,” siger Ina Eliasen.
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BESKYT 
KØNSMINORITETER 
I FÆNGSLERNE

Øjnene skal op for køns-
minoriteter i fængslerne 

- personer der identif icerer sig med et 
andet køn, end de er født med. Sådan 
lyder opfordringen fra Institut for Menne-
skerettigheder. Instituttet har undersøgt 
minoriteternes rettigheder i  Kriminalfor-
sorgen og anbefaler blandt andet bedre 
beskyttelse i  form af retningslinjer for 
placering i mande- og kvindeafdelinger, 
regler for kropsvisitation og beskyttelse 
mod overgreb. 

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

KRIMINALFORSORGEN HAR KLARET CORONA-
BØLGEN GODT
Danmark er et af de europæiske lande, der har klaret 
Covid-19 bedst i  fængslerne. Det viser en undersøgelse 
fra European Data Journal ism. Kun fængslerne i  Tyskland 
og Finland har klaret det bedre. I  a l le øvrige lande har 
smitten enten været højere end i Danmark eller værre i  for-
hold ti l  samfundet udenfor. Eksempelvis har der været mere 
smitte i  norske fængsler end i resten af det norske samfund.

500 FRA MENAPT
Kriminalforsorgen 
huser dagligt cirka 
500 indsatte med 
statsborgerskab fra 
muslimske lande; de 
såkaldte MENAPT-
lande. Det viser et 
svar i  Folketingets 
Retsudvalg. Gruppen 
udgør dermed 12 pro-
cent af al le indsatte. 
For fem år siden var 
tal let 10 procent.

FARVEL TIL VOR MAND I RADIOEN
Tidligere fængselsbetjent og Radioavisens grand old 
man Preben Lund sagde med udgangen af 2021 farvel 
med en sidste nyhedsudsendelse og nåede i alt op 
på over 30.000 af slagsen. Han har altid været f l ink 
ti l  at huske sine gamle kollegaer, når han udvalgte 
emner ti l  nyhederne. Tak for den store hjælp.

NYE PENSIONSREGLER
Nyt år, nye regler. På pensionsområdet betyder 
det blandt andet en forhøjelse af folkepensions-
alderen, ny ret til tidlig pension og en mulighed 
for at få efterlønsbidrag udbetalt skattefrit.  Du 
kan læse mere på Sampensions hjemmeside.

ONKELHJØRNET
En kvinde besøger 
sin mand i fængslet. 
Han: Hvordan går 
det med dig rent 
økonomisk? 
Hun: Det går sådan 
set ok. Jeg f ik jo en 
pæn skil l ing i dusør.

CORONA-IKKE-KRIMINELLE
Corona-kriminelle er et nyt ord i den danske ordbog, men 
perioden med hjemmearbejde har faktisk skabt grobund for 
et andet ord: corona-ikke-kriminelle. I  2020 faldt indbrud 
nemlig med 29 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. 
Nok fordi f lere var hjemme.

HVAD GØR DU, HVIS 
DU KOMMER I KNIBE?
Husk at Fængselsforbundet 
er klar ti l  at hjælpe dig, 
hvis du bliver ramt af en 
arbejdsulykke, skal t i l  af-
høring i en disciplinærsag, 
bliver ramt af en erhvervs-
sygdom eller har spørgs-
mål ti l  pension, barsel 
el ler lønforhandling. Læs 
mere på vores hjemmeside 
ved at scanne qr-koden. 

NYT SUPER FÆNGSEL PÅ KRAGSKOVHEDE?
Folketingsmedlem Per Larsen - som er valgt for De 
Konservative i  Nordjylland - var kvik ved havelågen, 
da planerne om et nyt fængsel blev annonceret: ”Jeg 
vil  da foreslå, at der bankes et nyt, solidt fængsel op 
på noget af al den jord, der hører ti l  Kragskovhede,” 
sagde han ti l  Nordjyske Stiftstidende.



 E ngang var opfriskning af førstehjælps-
teknikker en del af Kriminalforsorgens 
konf l ikthåndteringskurser. Siden blev 
ansvaret for førstehjælpskurserne lagt 
lokalt. Nu er der slet ingen systematisk 
undervisning ti lbage. 

Det ser forbundets områdetil l idsrepræsentant på 
Sjælland, Henning Mørck, som et stort problem: 
”Man kan få brug for førstehjælp hver eneste dag. 
For eksempel efter en magtanvendelse, efter en 
slåskamp mellem indsatte, når indsatte får et i lde-
bef indende eller kommer galt af sted med knive 
i køkkenet. Derfor synes jeg, det er forkert, at 
førstehjælp ikke bliver vedligeholdt systematisk. 
Det er kun, hvis nogle i ldsjæle arrangerer et kursus 
lokalt, at de bliver ti l  noget. Så det er l idt som 
vinden blæser,” siger han. 

Hans udsagn bakkes op af Kriminalforsorgens tal, 
der viser, at der hvert år er cirka 800 indsatte og 
ansatte, der bliver overfaldet. 

KAN IKKE HUSKE DET

Når førstehjælpsteknikkerne ikke vedligeholdes, 
er det et problem at huske dem, men der kommer 
også ændringer, man ikke har en chance for at 
kende ti l . 

Gert Jensen fra Område Hovedstaden forklarer: 
”Da jeg lærte det, skulle man for eksempel give ti 
tryk ved genoplivning, nu skal man give 30. I  mine 
øjne er førstehjælp næsten l ige så vigtigt som 
konf l ikthåndtering. Så er det noget skidt, at man 
ikke kender den rigtige måde at gøre det på,” siger 
områdetil l idsrepræsentanten. 

Hans kollega i Midt- og Nordjylland, Hanne Munk 
Degn, er enig: ”Man forventer jo, at betjentene 
kan give førstehjælp, når der er brug for det, men 
sådan nogle gamle hoveder som mig kan ikke huske 
det. Det er vi ldt problematisk,” siger hun. 

I  Område Syddanmark har kollegaerne heller ikke 
set skyggen af et førstehjælpskursus i  mange år.

”Det er femten år siden, jeg søgte ind på uddannelsen, 
og jeg har ikke været på førstehjælpskursus siden. 
Det er ikke godt nok,” siger områdetil l idsrepræsen-
tant Brian Kristiansen. 

MERE EFTERUDDANNELSE

Den nye f lerårsaftale trækker dog håb med sig. 
Polit ikerne ønsker at styrke betjentenes efter-
uddannelse. Der skal blandt sikres via en ny 
kompetenceudvikl ingsenhed.

Fagbladet har spurgt Kriminalforsorgen om, hvor-
dan man vil  sikre, at fængselsbetjentene er ajour-
førte og klar til at give førstehjælp til både kollegaer 
og indsatte. 

HR-direktør i  Kriminalforsorgen, Mik Grüning, svarer 
sådan: ”Jobbet som fængselsbetjent kan være ufor-
udsigeligt, og vi er af den grund opmærksomme 
på behovet for førstehjælpskurser for vores med-
arbejdere. Derfor er vi også i færd med at afdække 
behovene med henblik på at iværksætte grund- og 
genopfriskningskurser i  førstehjælp.”
 

F Ø R S T E H J Æ L P

DET KRÆVER ET FØRSTEHJÆLPSKURSUS AT BL IVE OPTAGET 
SOM FÆNGSELSBETJENT, MEN HEREFTER BL IVER EVNERNE 

IKKE VEDLIGEHOLDT LÆNGERE. 

FÆNGSELSBETJENTE 
SAVNER TRÆNING I 

FØRSTEHJÆLP
A F M A R I A H A M I LTO N

I mine øjne er første-
hjælp næsten lige så 
vigtigt som konflikt-

håndtering. Så er det noget 
skidt, at man ikke kender 
den rigtige måde at gøre 
det på,” siger Gert Jensen. 
”
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BETJENT PÅ FIGARO: 
VI ER ALTID FORAN 
PÅ RELATIONEN
ET TÆT TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE GØR, AT 
PERSONALET I  UNGEAFDELINGEN PÅ SØBY-
SØGÅRD FØLER S IG GODT KLÆDT PÅ T IL AT 
OPBYGGE GODE RELATIONER T IL DE UNGE.

A F M A R I A H A M I LTO N

Vi har l ige fået en mail fra en mor i  dag, 
der skriver, at der er sket en meget posi-
tiv udvikl ing med hendes søn, mens han 
var her,” siger Niels Jensen, der har været 

fængselsbetjent på ungeafdelingen Figaro siden 
august. 

Der er plads til fem unge fra 15-18 år på afdelingen. 
Typisk kommer de med en dom for personfarl ig 
kriminalitet og har været på institutioner, der ikke 
længere kunne rumme dem. Ofte er Figaro deres 
absolut sidste chance for at få drejet fra, inden den 
kriminelle løbebane for alvor tager fart. 

Heidi Simonsen, der også er fængselsbetjent på 
afdelingen, fortæller: ”Jeg var på et tidspunkt i 
retten med en ung dreng, og selv dommeren sagde, 
at drengen virkelig havde ændret sig til det positive 
på vores afdeling.”

ENSARTET L INJE

Men hvad er det så, personalet kan på Figaro? 

I Niels Jensens øjne hænger ungeafdelingens succes 
både sammen med den gode normering, der er 
mulig på grund af øremærkede midler, og det 
grundige og velfungerende samarbejde, der er 
mellem de forskell ige faggrupper. 

”Vi får supervision og har en hel dags behand-
lingskonference hver måned, hvor vi gennemgår 
hver enkelt af de fem unge indsatte sammen med 
psykologer, pædagoger, socialrådgivere og lærere. 
Det betyder, at vi altid er foran på relationen. Vi 
er rustede ti l  at kapere den enkeltes udfordringer, 
og vi skal meget sjældent håndtere konf l ikter el ler 
bruge magtanvendelse,” siger fængselsbetjenten. 

Heidi Simonsen mener, at det tværfaglige sam-
arbejde er et vigtigt fundament: ”Vi kører en helt 
ensartet l inje overfor de unge, og så har vi god 

opbakning fra vores ledelse,” siger betjenten og 
fortsætter: ”Men vi har også en helt anden ti lgang 
ti l  de unge, og de er lettere at tale med. De ældre 
indsatte har ofte besluttet sig for, at fængsels-
betjente taler man ikke med. Sådan er det ikke 
her,” siger hun. 

Dagligdagen på ungeafdelingen begynder klokken 
syv, hvor der sættes gang i morgenrutinerne og 
morgenmaden. Herefter skal de unge i skole. Om 
eftermiddagen er der tid ti l  fodbold og andre 
frit idsaktiviteter, og klokken 21 lukkes de ind-
satte ind på deres værelser. 

”Nogle af de indsatte er jo stadig børn og har brug 
for voksenkontakt, så det gælder om for os at få 
skabt en hjemlig stemning og så meget normalitet 
som muligt,” siger Niels Jensen. 

DET VI  S IGER, ER DET, V I  GØR

Der er altid én pædagog og én fængselsbetjent ti l 
stede på afdelingen, og l injerne mellem dem er ikke 
trukket skarpt op, selvom den ene er uniformeret, 
og den anden ikke er. 

”Vi trækker meget på det menneskelige i vores 
relation ti l  de unge. Selvfølgelig har vi uniform på, 
men det betyder ikke det store, når man spiser 
sammen eller taler med de unge,” siger Niels Jensen. 

Søren Hemmingsen er pædagog på afdelingen og 
er enig: ”Jeg synes, vi er gode ti l  at arbejde ind 
over hinandens fagområder, og vi er r igtig gode 
ti l  at bakke op om hinandens beslutninger og være 
ensartede i vores ti lgang. Det, vi siger, er det vi 
gør. Det tror jeg betyder noget i  forhold ti l ,  hvor få 
konf l ikter og magtanvendelser vi har her i  forhold 
ti l  på nogle af de døgninstitutioner, jeg har været 
på,” siger han og pointerer, hvad kerneopgaven på 
afdelingen er: ”Det gælder om at få skabt en relation 
hurtigt og få plantet et frø i  den unge.” 

V I  F L Y G T E R  I K K E  –  V I  K Æ M P E R

UNGEAFDELINGEN F IGARO
Den åbne ungeafdeling på Søbysøgård 
Fængsel huser fem unge fra 15-18 år. Afde-
lingen hørte oprindeligt til Jyderup Fængsel, 
men blev flyttet til Søbysøgård, da Jyderup 
blev omdannet ti l  kvindefængsel. Søby-
søgård Fængsel har også en lukket unge-
afdeling med plads ti l  syv indsatte. 

”

Fra venstre: Niels Jensen, Heidi 
Simonsen og Søren Hemmingsen.
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Jeg har l ige powerwalket sammen med 
nogle indsatte, det gør jeg hver onsdag 
og fredag morgen,” siger Marianne Chri-
stensen, da hun tager imod fagbladet. 

Vi går mellem lave, gule bygninger hen til det multi-
værksted, hun styrer sammen med f ire kollegaer. 

”Det er multiværkstedet, der laver nøgleringe og 
alarmholdere ti l  al le i  Kriminalforsorgen,” fortæller 
Marianne, da vi har sat os på et kontor med vinduer 
ti l  værksteder på hver side. 

Det ene værksted producerer træbakker i  læssevis. 
Det andet er terapiværkstedet, el ler ’terapien’, 
som det bliver kaldt. Det er her, Marianne hører ti l . 
Og selvom der bliver lavet nøgleringe, forklæder og 
andre f lotte ting under brandet ’behind bars,’  er 
det ikke produktionen, der er i  centrum.

”Det primære formål er at få dem ud af cellen og 
hen og tale med nogle andre mennesker, måske få 
opbygget noget selvti l l id eller bare give dem et 
fællesskab at høre til i,” siger Marianne Christensen. 

Hun har været på terapiværkstedet i  tre år, og har 
før det været bygningsmaler i  14 år sammen med 
de indsatte: ”Her i  terapien er det nogle helt andre 
pædagogiske redskaber, vi bruger, end da jeg malede 
med de indsatte,” siger hun. 

De indsatte bliver visiteret af en læge til at komme i 
værkstedet, hvis de indsatte for eksempel ikke kan 
passe arbejde på et andet værksted. 

HÅNDARBEJDE OG BRÆTSPIL

Hver dag begynder med kaffe og en rygepause, 
og så går de indsatte i  gang med at sy, arbejde i 
læder eller lave andre ting. 

”Nogle kan f inde ud af tingene selv, andre skal 
sættes i  gang, andre vil  helst bare spil le spil .  Jeg 
har sammen med en indsat syet gardiner ti l  hele 

fængslet. I  begyndelsen kunne han ingenting, nu 
har han virkelig g jort fremskridt,” siger Marianne. 
 
Der bliver spil let meget ’Partners’ - en udvidet 
form for Ludo. Det har f lere af de indsatte bedt 
Marianne om at fortælle ti l  fagbladet, fordi de 
synes, det er så hyggeligt. 

”Der bliver talt r igtig, r igtig meget. Nogle af de 
indsatte har måske ikke andre at tale med, og nogle 
af dem taler bare ind over hinanden og afbryder 
løs, så kan mine og kollegaer ti l  gengæld tale om, 
at vores ører bløder,” siger hun med et smil og 
viser mig ud i værkstedet. 

LUK MIG NU UD

En indsat rul ler cigaretter, så han er klar ti l  ryge-
pausen, en anden står helt sti l le og klar med jakken 
på, mens en tredje er mere utålmodig og siger: 
”Kom nu Marianne, luk mig nu ud, kom nu, jeg skal 
have den rygepause!" 

Marianne svarer roligt, at han l ige må vente ti 
minutter. I  læderværkstedet inde bag ved sidder 
en f jerde indsat og syer på en lædertaske. Han 
fortæller, at han har været i  fængsel i  35 år. Han 
kalder Marianne for ’stump’ og har lavet et 
læderskilt med det navn ti l  hendes skrivebord.  

Værkmesteren kan godt l ide den l idt løsslupne og 
famil iære tone, men det er tydeligt, at hun har fuld 
kontrol og ved, hvordan hun får tingene på ret køl 
igen, hvis de kører af sporet. 

”Vi synes, vi laver et vigtigt stykke resocial iserende 
arbejde. Selvom der måske er mange af de indsatte 
på Herstedvester, der har lange domme, og ikke 
kommer ud og får et arbejde, så kan vi give dem 
indhold i deres dage, og selvti l l id, når de lærer at 
lave noget. Vi kan være der som gode eksempler og 
vise, hvordan man begår sig og give dem sociale 
færdigheder,” siger Marianne Christensen. 

FOR MARIANNE CHRISTENSEN HANDLER JOBBET IKKE SÅ 
MEGET OM PRODUKTION. DET VIGTIGSTE ER AT OPBYGGE DE 

INDSATTES SELVTILL ID OG FØLELSE AF FÆLLESSKAB.

VÆRKMESTER I 
TERAPIVÆRKSTEDET 
PÅ HERSTEDVESTER

A F M A R I A H A M I LTO N

SPECIALFÆNGSEL 

Herstedvester er specialfængsel ti l  ind-
satte, der har brug for psykiatrisk, psyko-
logisk eller sexologisk behandling. Mange 
af de indsatte har l ivstidsdomme eller 
forvaringsdomme. Fængslet har plads ti l 
166 indsatte. Der er 123 fængselsbetjente 
og 23 værkmestre.

”

V I  F L Y G T E R  I K K E  –  V I  K Æ M P E R

Marianna Christensen
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 D er er røde stykker tape sat fast på 
overliggeren af dørkarmene i Næstved 
Arrest, for de er så lave, at der er 
mange, der risikerer at støde hovedet 
mod dem. Det er et gammelt og 
også fredeligt hus. 

Kim Jakobsen på 61 år har været fængselsbetjent i 
arresten siden begyndelsen af 1990’erne, og det 
er et par år siden, han sidst g jorde brug af magt. 
For ham er det netop det velkendte, der er med 
ti l ,  at han går glad på arbejde.  

”Jeg er tryg ved mit arbejde, jeg kan næsten ikke 
opleve noget, jeg ikke har prøvet før,” siger han og 
ved godt, han er heldig. 

”Jeg har ikke lyst ti l  at lyde som en jubelglad tosse, 
der ikke ved, hvad der foregår andre steder. Vi er i 
et kategori 3-hus med plads til 16 indsatte. I Køge 
Arrest er det en helt anden sag, jeg havde en ekstra-
vagt der for et par måneder siden og havde ondt 
i  benene, da jeg kom hjem, fordi man skulle løbe 
så hurtigt. Det er en helt anden type indsatte, der 
sidder der,” siger Kim Jakobsen. 

PASSION FOR PARAGRAFFER

Selvom Næstved Arrest er et l i l le, trygt sted, er 
der masser at dykke ned i.  Det Kim Jakobsen holder 
af ved sit job er overordnede spørgsmål om moral 
og etik: ”Jeg kan godt l ide at tale med de indsatte 
og forsøge at forstå, hvorfor de har handlet, som de 
har og puffe dem i en anden retning. Jeg forsøger 
at være sti l le, rolig, empatisk og rummelig,” siger 
han. 

Det udmønter sig også i en fascination af juraen 
bag de beslutninger, der bliver truffet for de ind-
satte. 

”Det er interessant, hvordan lovgivningen er med 
til at forme et samfund. Jeg synes, det er spændende 
at dykke ned i den og for eksempel f inde ud af, 

hvad der skal t i l  for, at man bliver prøveløsladt,” 
siger Kim Jakobsen. 

IKKE LUTTER LAGKAGE

Fængselsbetjenten støder selvfølgelig også på 
udfordringer i  sin dagligdag. Han har bare be-
sluttet sig for en bestemt ti lgang ti l  dem. 
 
”Det er ikke så meget det, der sker, der betyder 
noget, men hvordan vi forholder os ti l  det,” siger 
han og fortæller med rolig stemme, at der engang 
var en, der truede med at skyde ham, og pludselig 
holdt udenfor hans hus og stirrede på ham med 
uhyggelige øjne. Kim lod som ingenting, og så kør-
te hans tidligere bekendtskab sin vej igen.  
 
Til gengæld kan meningsløse og absurde beslutninger 
få Kim Jakobsen så langt op i det røde felt,  at han 
bliver vedholdende og indædt. 
 
”Jeg bliver irr iteret, når den juridiske del af vores 
etat for eksempel vi l  have, at vi opretter og be-
handler en udgangsansøgning, selvom den ind-
satte ikke er interesseret i  den udgang. Vi skal så 
oprette udgangen ti l  en f iktiv person og derefter 
give afslag. På den måde bliver statistikken forkert 
samtidig med, at det senere kan blive svært for den 
indsatte at komme på udgang, fordi han én gang 
har fået afslag. Jeg har henvendt mig ti l  f lere juri-
ster med problemet, men de siger, at det er sådan 
det er, og at de gerne vil  bede om ikke at få f lere 
henvendelser fra mig,” siger han med et l i l le smil, 
men stadig i samme toneleje.  
 
Det virker ti l ,  at fængselsbetjenten fra Næstved 
generelt er god ti l  at punktere dramaet i  situa-
tioner med sin rolige, l idt tørre ti lgang. 

Da han senere viser fagbladet rundt i  den gamle 
arrest, siger han lavmælt, men henvendt ti l  tre 
indsatte: ”Her har vi Danmarks værste forbrydere.” 
De griner. 

K IM JAKOBSEN ER FÆNGSELSBETJENT I  NÆSTVED ARREST OG 
SÆTTER PRIS PÅ SIT JOB. HAN VED GODT, HAN HAR DET LETTERE 

END DE FLESTE ANDRE I  KRIMINALFORSORGEN L IGE NU. 

"DET ER PRIVILEGERET AT 
VÆRE FÆNGSELSBETJENT I 

ET LILLE ARRESTHUS
A F M A R I A H A M I LTO N

Jeg kan godt lide at 
tale med de indsatte 
og puffe dem i en 

anden retning. Jeg forsøger 
at være stille, rolig, empatisk 
og rummelig.””

V I  F L Y G T E R  I K K E  –  V I  K Æ M P E R
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 D et begyndte egentlig godt, da Dennis 
tog imod en ældre somalier en morgen 
i Vestre Fængsel. Fængselsbetjenten 
mærker, at den indsatte er gnaven og 
f inder to pizzaboller og et glas mælk 

frem. Han siger tak og falder ti l  ro.

Men da de f lytter manden ti l  Nytorv Fængsel for at 
fremstille ham i dommervagten, bliver han sur. Grove 
ord bliver ti l  trusler og truslerne bliver ti l  slag i 
luften med en sko. Ti l  sidst kulminerer det med 
dødstrusler direkte rettet mod fængselsbetjenten: 
”I’ l l  ki l l  you”.

”Det var ikke mig, han var sur på. Det var min uni-
form. Det ved jeg godt,” siger Dennis.

Men derfor vi l  han all igevel gerne have, at sagen 
bliver ført ti l  protokols på den indsattes straffe-
attest.

Fængselsbetjenten har det på samme måde i for-
hold ti l  en anden episode et halvt år tidligere, hvor 
en indsat spyttede ham i ansigtet.

Begge sager er meldt ti l  polit iet, men selvom der 
nu snart er gået to år, er der ikke sket noget i  rets-
systemet.

Fængselsforbundet har vedholdende forsøgt at få 
sagerne kørt, men det er l idt som at slå i  en pude: 
Hver gang forbundet beder statsadvokaten om at 
løfte sagerne, udsteder Københavns Polit i  t i ltale-
frafald. Københavns Polit i  begrunder det med, at 
overfaldene ikke vil  føre ti l  yderl igere straf. Derfor 
vi l  de ikke bruge ressourcer på at føre dem i en 
retssal. De mener ikke, det er værd at bruge kræfter 
på.

Det er Dennis skuffet over, og han er heller ikke 
enig i argumentet. 

Han mener, at overfald mod fængselsbetjente - 
og mod andre som overfaldes - skal føres i  retten 
både af hensyn ti l  retssikkerheden, og fordi en 
dom kan beskytte kollegaer senere.

”Jeg er i bund og grund ikke særlig interesseret i, 
om de får en længere straf. Men jeg vil have, at de 
får et stempel om, at de har overtrådt §119 i straffe-
loven, så jeg personligt kan tro på, at det nytter at 
gå videre med en sag. Desuden er det vigtigt, at 

mine kollegaer får et arbejdsredskab, som de kan 
arbejde ud fra, så de ved, om en indsat er farl ig. 
Hvis en indsat tidligere har overfaldet en kollega, 
så indgår det selvfølgelig i  vores risikovurdering, 
når vi møder ham,” siger fængselsbetjenten.

JURIDISK P ING-PONG

Fængselsforbundets advokat, Stine Gry Johannes-
sen, har f lere gange bedt statsadvokaten om, at de 
to indsatte bliver sti l let ti l  regnskab i retten.

”Vi oplever mange overfald mod fængselsbetjente, 
og fra polit isk side er der indført respektpakke og 
nultolerancepolitik. Derfor er det uforståeligt, at 
sagerne ikke bliver afg jort ved domstolene,” siger 
hun.

I den ene sag blev den indsatte først ti ltalt.  Der-
efter besluttede Københavns Polit i  at give ti ltale-
ti l fald. Efter klage fra Stine Gry Johannessen bad 
statsadvokaten polit iet om at fortsætte efterforsk-
ningen. Det resulterede i et nyt ti ltalefrafald, hvor-
efter forbundets advokat endnu engang klagede ti l 
statsadvokaten, som igen besluttede, at efterforsk-
ningen skulle fortsætte. Sagen er nu berammet ti l 
starten af 2023.

Dennis er ikke overbevist om, at sagerne nogensinde 
bliver ført.

”Jeg venter med at juble, ti l  der måske kommer en 
dom. Jeg kunne godt tænke mig, at der er nogen, 
som stopper alt dette ping pong frem og ti lbage. 
Det er spild af ressourcer, når sagen er så klokke-
klar,” siger han og fortsætter: ”Jeg mister ti l l iden ti l 
systemet sti l le og roligt.”

SVAR FRA KØBENHAVNS POLIT I

Vi har bedt Københavns Polit i  forholde sig ti l  krit ik-
ken. Advokaturchef Mette Toft, henviser ti l ,  at loven 
giver mulighed for ti ltalefrafald. Hun hæfter sig 
ved, at statsadvokaten ikke er enig i denne vurde-
ring i Dennis’ t i l fælde.

”Loven giver os nogle muligheder for, at vi i  denne 
slags sager kan vælge at give påtaleopgivelse eller 
ti ltalefrafald, hvis det samlet set vurderes, at en 
ny dom kun vil  give en kort el ler måske ingen straf. 
Det har vi g jort i  disse ti l fælde, hvilket statsadvo-
katen ikke er enig i ,  og det tager vi naturl igvis ti l 
efterretning,” siger Mette Toft.

R E T S S I K K E R H E D

DENNIS ER TO GANGE BLEVET UDSAT FOR 
VOLDSTRUSLER FRA INDSATTE, UDEN DET 

HAR FØRT T IL KONSEKVENS. ANKLAGEMYN-
DIGHEDEN MENER IKKE, AT DET ER VÆRD AT 

LØFTE SAGERNE. 

ER DET GRATIS 
AT TRUE 

EN BETJENT 
PÅ LIVET?

A F S Ø R E N  G R EG E R S E N

Det ene overfald skete i Nytorv 
Fængsel i efteråret 2020.
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NETMEDIE DØMT 
FOR INJURIER MOD 
FISKERIKONTROLLØR
MEDHOLD T I L FÆNGSELSFORB U NDET:  DET VA R 
I KKE  I  ORDEN,  DA F I SK ERFORU M.DK B RAGTE 
GROVE BESKYLDNINGER MOD FISKERIKONTROLLØR.

A F S Ø R E N  G R EG E R S E N

 I begyndelsen af 2020 skrev en f isker et indlæg 
ti l  Fiskerforum, hvor han fremsatte en række 
beskyldninger mod medarbejdere i Fiskeristy-
relsen.

Fiskeren kaldte blandt andet f iskerikontrollør 
Thomas Hansen for vaneforbryder, voldspsykopat 
og påstod, at han udarbejdede falske anmeldelser.

I  januar i  år slog Odense Byret fast, at beskyldnin-
gerne gik langt over stregen. Fiskerforum.dk blev 
dømt skyldig og ikendt seks dagsbøder à 2.500 
kroner. I  alt 15.000 kroner.

Thomas Hansen er ti l freds med, at netmediet blev 
dømt i sagen: ”Det er en sejr for den gode tone i 
de skrivende medier. Der er trods alt en overligger 
for, hvad man kan beskylde offentl igt ansatte for.”

Fiskeren selv slap dog for straf. Retten mente ikke, 
at det var dokumenteret, at det var f iskeren, som 
havde sendt indlægget ti l  Fiskerforum. Så selvom 
dommeren slog fast, at indlæggets indhold var 
ærekrænkende og strafbart, så blev han ikke dømt.

Det samme gjorde sig gældende i forhold ti l  en 
kommentar på Facebook, hvor f iskeren blandt an-
det havde kaldet Thomas Hansen for en forbryder. 
Retten mente ikke, det var bevist, at f iskeren stod 
bag indlægget, ti l  trods for at f iskeren både lagde 
navn og foto ti l  kommentaren.

Thomas Hansen er ærgerlig over, at f iskeren ikke 
blev dømt: ”Det betyder, at mine kollegaer i  frem-
tiden stadig risikerer at blive hængt ud for at gøre 
deres arbejde. Man kan i princippet skrive hvad 
som helst.”

FISKERISTYRELSEN VILLE IKKE GÅ VIDERE

Thomas Hansen havde i første omgang bedt sin 
arbejdsgiver om at polit ianmelde f iskeren ti l 

I N J U R I E R

politiet, men Fiskeristyrelsen mente ikke, at der 
var grundlag for at gå videre med sagen.

Den beslutning var Fængselsforbundet dog ikke 
enig i .  Derfor valgte forbundet i  marts 2020 at 
anmelde f iskeren for overtrædelse af straffeloven 
på vegne af Thomas Hansen.

Forbundssekretær René Larsen siger: ”Der var tale 
om meget grove beskyldninger direkte rettet mod 
et af vores medlemmer. Så grove at det ville medføre 
straffesag og afskedigelse, hvis beskyldningerne 
var sande. Det blev vi nødt ti l  at gå videre med.”

Knap to år senere er der så faldet dom.

René Larsen hilser dommen velkommen: ”Det er ikke i 
orden, når vores medlemmer bliver hængt ud på den-
ne måde. Der må være grænser for, hvad man skal 
udsættes for som offentl igt ansat.”

Han opfordrer Fiskeristyrelsen ti l  at lave en polit ik 
om krænkende adfærd og chikane i det offentl ige 
rum, så medarbejdere ikke igen skal opleve usikker-
hed og manglende opbakning fra styrelsen.

”Selvom styrelsen svigtede deres medarbejder i 
denne sag, så kan de forhåbentlig blive klogere,” 
siger han.

FISKERFORUM: VI  V IL RENSES

Fiskerforum har efter dommen gjort det klart, at 
det var f iskeren, som havde indsendt indlægget. 
Netmediet mener derfor ikke, at det er rimeligt, at 
det er dem, som bliver straffet og ikke f iskeren.

Ejeren af Fiskerforum Ebbe Hansen udtaler ti l  en 
række medier, at han vil  renses: ”Det her er irr i-
terende at have klæbet på sig. Den pågældende 
f isker kan ikke huske, at vi har haft noget med hin-
anden at gøre. Vi bliver løjet direkte op i ansigtet. 
Han forsøger at undsige os,” siger Ebbe Hansen 
blandt andet ti l  Folkebladet Lemvig.

Netmediet vi l  derfor f inde dokumentation frem i 
form af mailkorrespondance med f iskeren for at 
belyse, at det var ham, som skrev indlægget.

Det kan vise sig at være dårl igt nyt for f iskeren.

Thomas Hansen (til venstre) på 
f iskekontrol i Lil lebælt
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F O R S K N I N G

 K riminalforsorgen behøver ikke lægge så 
meget vægt på nærhedsprincippet, når 
de placerer afsonere rundt om i fængs-
lerne. Afstanden ti l  famil ien og dermed 
muligheden for at få besøg har nemlig 

ikke den store betydning.

Man skulle ellers tro, at det var godt for de indsatte 
at holde fysisk tæt kontakt med deres famil ie og 
øvrige sociale sikkerhedsnet.

Tallene viser da også, at dem som får mange besøg, 
klarer sig bedre end dem, som får få besøg. Men 
tallene snyder, for man sammenligner æbler med 
pærer. 

Undersøgelsen fra Rockwool Fondens Forsknings-
enhed viser, at det ikke er besøgene, som spil ler 
en rolle. Det der betyder noget, er de sociale for-
udsætninger, man har på forhånd, når man fængsles.

Når man klarer sig godt, skyldes det ikke, at man 
får mange besøg, men at man har et godt socialt 
netværk i forvejen.

Modsat klarer indsatte sig dårl igt - ikke fordi de 
får færre besøg - men fordi de i forvejen er dårl igt 
socialt sti l let.

Forskningsenheden sammenligner derfor to grupper 
med de samme forudsætninger. Forskellen er alene, 
at den ene gruppe afsoner tæt på deres famil ie og 
den anden gruppe langt fra deres famil ie. 

Ti l  trods for, at den ene gruppe får langt f lere 
besøg end den anden, klarer de to grupper sig på 
samme måde både i løbet af afsoningen, og når de 
bliver løsladt.

Det gælder for eksempel i  forhold ti l  sandsynlig-
heden for at blive idømt en disciplinærstraf under 
afsoningen eller at komme på udgang. Og om man 
efter løsladelsen kommer i job, vender ti lbage ti l 
den kriminelle løbebane, bliver ski lt og hvordan 
ens børn klarer sig.

Sat på spidsen er det l igegyldigt for tandlægen 
fra Vallensbæks videre færd gennem livet, om han 
afsoner i  Gedser eller Skagen. Han har på papiret 
gode chancer trods sit kriminelle fej ltr in. Omvendt 
har stiknarkomanen fra Halmtorvet l ige dårl ige 
chancer, om han afsoner i  Esbjerg eller i  Neksø.

DET SKADER IKKE AT FÅ BESØG

Forskningsprofessor fra forskningsfonden, Lars 
Højsgaard Andersen, forklarer: ”Det skader ikke 

OM MAN OFTE ELLER SJÆLDENT FÅR BESØG AF 
FAMIL IEN, HAR INGEN BETYDNING FOR, HVOR GODT MAN 

KLARER S IG SOM INDSAT. DET VISER ET NYT FORSKNINGSPROJEKT 
FRA ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED. 

DE INDSATTE KLARER 
SIG IKKE BEDRE 

VED AT FÅ BESØG
A F S Ø R E N  G R EG E R S E N

at få besøg. Det er helt sikkert noget, folk sætter pris 
på, men set ud fra rent pragmatiske argumenter, har 
det ikke betydning, om indsatte får l idt f lere eller 
l idt færre besøg. Har man stærke famil ierelationer, 
så er de stærke nok ti l ,  at man klarer sig gennem 
afsoningen. Har man omvendt dårl ige famil ierela-
tioner, så klarer man sig ringere.”

Besøg kan altså have en værdi, men effekten kan 
ikke måles. Lars Højsgaard Andersen forklarer det 
ved, at besøgene spil ler en forsvindende l i l le rolle 
for hele afsoningen.

”Vi taler om en dråbe eller to i  havet. Det er ikke 
det, som tryller resocialiseringen i mål. Der er mange 
andre ting, som har betydning. Det gælder for 
eksempel påvirkning fra andre indsatte, Kriminal-
forsorgens programvirksomhed og misbrugsbe-
handling,” siger han.

Afsoningslængden har heller ikke betydning. Selv-
om man har afsonet i  mange år, får man ikke mere 
værdi af at få besøg.

”Vi har prøvet at kigge på mange undergrupper. 
De viser samme bil leder. Det skal dog siges, at der 
ikke er mange, som afsoner lange straffe. Derfor er 
resultaterne mere usikre for denne gruppe,” siger 
Lars Højsgaard Andersen. 

Han peger desuden på det sørgelige faktum, at 
besøg slet ikke er aktuelt for en stor gruppe af 
indsatte.

”Der sidder mange triste skæbner ude i fængslerne, 
som aldrig får besøg af deres famil ie. Sådan er det 
desværre.”

SAMME RESULTAT I  USA

To amerikanske undersøgelser er nået frem 
ti l  det samme resultat omkring besøgs 
manglende betydning. Undersøgelsen fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed måler 
dog på langt f lere effekter. 

JO LÆNGERE VÆK – DESTO FÆRRE BESØG

Øges afstanden ti l  famil ien med 75 ki lo-
meter, kan en indsat se frem ti l  ét besøg 
mindre per måned under afsoningen, viser 
undersøgelsen.
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I N D L Æ GD E B A T

GØR I NOK FOR AT 
TRÆKKE PÅ SENIORERNE?
 
Jeg skriver dette, fordi det er rystende at blive ved 
med at læse, hvordan skibet Kriminalforsorgen synker 
mere og mere. Jeg har nu været pensioneret fæng-
selsbetjent siden maj 2018. Jeg var så heldig at klare 
35 år og kunne gå ud ad døren uden at være syg eller 
ødelagt af jobbet. Det har blandt andet betydet, at 
jeg har haft overskud ti l  et job på ti  t imer om ugen, 
som sælger i  Bauhaus. 

Mit spørgsmål er: Gør systemet nok for at gøre brug 
af os seniorer, som måske kunne byde ind med vores 
erfaring ti l  at løse opgaver i  Kriminalforsorgen og 
derved aflaste de tilbageblivende fængselsbetjente? 

25-ÅRS JUBILÆUM
BENNY JENSBY 
Den 1. december 1996 var en særlig dag for Benny 
Jensby. Efter mange år som selvstændig valgte 
han at starte på Statsfængslet i  Horsens som prø-
vebetjent. Han valgte ret hurtigt at søge tjeneste 
tættere på bopælen og kom ti l  Nørre Snede Stats-
fængsel. Karrieren gik videre over Arresthuset i 
Viborg, hvorfra der skulle et par forsøg ti l ,  før det 
endelig lykkedes at få ham i folden på sit nuvæ-
rende tjenestested Arresthuset i  Holstebro. 

Her er han blandt andet tjenestelistefører, hvilket 
han nidkært passer ti l  al les store ti l fredshed. Han 
er desuden bagmanden bag utallige practical jokes 

med kollegaerne, disse jokes er ofte særdeles 
sof istikerede og ti l  stor morskab for al le. 

Benny har tre børn, og det er tydeligt for enhver, 
at han er særdeles engageret i  dem og vil  gøre alt 
for, at de trives.

Holstebro Arrest ønsker dig et kæmpestort ti l-
lykke med dit jubilæum, og vi ser frem ti l  mange 
f lere gode vagter i  dit selskab. 

Torben Givskov
Til l idsrepræsentant, Holstebro Arrest

25-ÅRS JUBILÆUM
ULRIK BRINK AGERBO 
Ulrik blev ansat i  Kriminalforsorgen den 1. januar 
1997. Han startede i Statsfængslet i Vridsløselille, 
hvor han som værkmester blandt andet havde 
ansvaret for montageværksted og frit id/træning 
med de indsatte. Da Vridsløseli l le lukkede, f ik 
Ulrik en stilling i Holbæk Arrest, hvor han stadig er.

Udover at være god ti l  de indsatte, vægter Ulrik 
samværet med sine kollegaer højt. Han er altid 
opmærksom på, at omgivelserne skal føle sig godt 
tilpas, og særligt når der er en genudsendelse af 
Ulriks yndlingsprogram “Luksusfælden”, kan han 
næsten ikke være i sig selv.

Når der så ydermere er kakao og popcorn til stede, 
er lykken fuldendt!

Ulrik er også selv meget aktiv, og dyrker blandt 
andet svømning, ishockey og cykling (sammen 
med gode kollegaer). Derudover må den årl ige 
skitur ti l  Østrig med famil ien ikke glemmes.

Kære Ulrik, hjertelig ti l lykke med dit 25-års jubi-
læum, det er en stor fornøjelse at arbejde sammen 
med dig, vi ser frem ti l  mange vagter i  fremtiden.

På vegne af personalet i  arresthuset, Sten

25-ÅRS JUBILÆUM
LOTTE ANDERSEN 
Den 1. december 2021 kunne fængselsbetjent 
Lotte Andersen fra Nykøbing Mors Arrest fejre 
25-års jubilæum i statens tjeneste.

Lotte startede i Statsfængslet i  Vridsløseli l le 
den 1. december 1996, hvor hun var et par år, 
inden hun valgte at komme ti l  Jyl land i Stats-
fængslet ved Sønder Omme.

I 2003 kom Lotte så ti l  Arresthuset i  Nykøbing 
Mors, og der har hun så været indti l  nu - l ige 
bortset fra en l i l le afstikker ti l  fodlænken i 2005.

Lotte er en meget engageret kollega og sidder 
aldrig sti l le på arbejde, så hvis man er på vagt 
med hende, er der fart på. Hun forstår virkelig at 
få en sat i  sving, og det gælder også de indsatte. 
Specielt op ti l  jul ,  hvor hun formår at få selv den 
mest juleskeptiske indsatte i  julestemning og del-
tage i den årl ige julepyntning.

Når det gælder sagsbehandling, er Lotte også i sit 
es, og det er hende man spørger, hvis der er noget 
man er i tvivl om. Ledelsen bruger også ofte hendes 
evner i  den anledning.

Lotte er også den børneansvarl ige i arresten, og 
det gør hun rigtigt godt. Alle synes, at hun laver 
et godt stykke arbejde.

Alt i  alt er Lotte en meget afholdt kollega i Nykø-
bing Mors Arrest, som brænder for sit arbejde og 
gerne gør en ekstra indsats.

Stort ti l lykke med dit 25-års jubilæum fra dine 
kollegaer i  Nykøbing Mors Arrest.

Torben Kjelde 
Til l idsrepræsentant 

25-ÅRS JUBILÆUM
TORBEN KJELDE 
Den 1. december 2021 havde vores kollega, Torben 
Kjelde, 25-års jubilæum i Kriminalforsorgen.

Torben startede i Nyborg Statsfængsel. I  1998 tog 
han ti l  Odense Arrest. I  2005 gik turen ti l  Vejle 
Arrest, hvor han var, ti l  han i 2007 startede i 
Nykøbing Mors Arrest.

Torben har haft forskell ige funktioner gennem 
tiden. I  Odense og Vejle Arrest var han overvagt-
mester, hvor han blandt andet sad med tjeneste-
l isten.

I Nykøbing Mors Arrest er han ti l l idsmand. En 
opgave han varetager ti l  al les ti lfredshed.

Løb er Torbens store interesse. Han træner dag-
ligt og giver gerne kollegaer gode råd og vejled-
ning om både træning og udstyr.

Udover løb bruger han sin tid sammen med Rikke 
og deres to hunde. De nyder at tage på ture 
rundt i landet, og besøger gerne steder med god 
mad og vin.

Vi ønsker dig et stort ti l lykke med dit jubilæum.

Personalet i  Nykøbing Mors Arrest

 
 

Den ordning, som blev lavet i  2019, hvor man kunne 
blive kontraktansat otte timer om ugen - fungerer 
den godt nok?  

Dengang ringede jeg rundt ti l  samtlige tjeneste-
steder her i  Midt- og Vestjyl land, og der var ikke 
nogen steder, de manglede nogen, mærkeligt nok. 
Nu er jeg for længst faldet for to-årsfristen for at 
kunne gøre brug af denne ordning. 

Venlig hilsen 
Jens Højbjerg Petersen

Tidligere fængselsbetjent og afdelingsformand i 
Fængselsforbundets lokalafdeling på Kærshoved-
gaard.
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