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L E D E R

GOD START PÅ ÅRET 

Når noget gentager sig i  Kriminalforsorgen, så er det typisk 
ikke af det gode.

Alt blinker jo rødt i  Kriminalforsorgen: Bemanding, belæg, 
arbejdsmiljø og så videre. 

For en gangs skyld er vi dog løbet ind i en positiv gentagelse.

Fængselsforbundet har nemlig aftalt med Kriminalforsorgen at 
forlænge fastholdelsesti l lægget.

Målet er - som da vi indgik aftalen i sommer - at fastholde f lere 
kollegaer i  jobbet, hvilket jo i  den grad er nødvendigt.

Det er positivt, at der stadig er en vil l ighed hos vores arbejds-
giver ti l  at bruge lønnen som løftestang. 

Det har dog langt fra været en nem opgave at komme ti l  dette 
punkt. 

År efter år har vi fået at vide, at lønnen ikke kunne bruges som 
værktøj - det var ude af Kriminalforsorgens hænder.

Tankegangen virker besynderlig, når al le er enige om, at Kriminal-
forsorgen står i  en katastrofal situation. Vi mangler mindst 700 
fængselsbetjente. Fængslerne er fyldt ti l  randen.

All igevel er vi igen og igen løbet ind i denne tankegang. Det har 
været som at støde panden mod muren rundt om Vestre Fængsel.

Det viste sig dog, at det efter forbundets mange opfordringer 
al l igevel ikke helt var ude af Kriminalforsorgens hænder at dreje 
på lønknappen. 

Det er der god grund ti l  at hejse f laget for.

Vi bliver nødt ti l  at værdsætte dem, som knokler for at holde 
systemet kørende. 

Her er fastholdelsesti l lægget et l i l le skulderklap, som både er 
en rar anerkendelse og kan ses på lønchecken.

Af Bo Yde Sørensen, 
formand for 
Fængselsforbundet 
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P olitikerne besluttede for fem år siden at 
iværksætte et gennemsyn af fængselsbetjent-
uddannelsen. 

Var der ting, som skulle forbedres? Blev betjentene 
klædt godt nok på? Kunne uddannelsen gøres mere 
attraktiv?
 
Det har man nu g jort noget ved med en række for-
bedringer. 

Der er kommet en fælles indgang på uddannelsen, 
styrket sidemandsoplæring, bedre praktikforløb og 
f lere andre initiativer.

Kriminalforsorgens uddannelseschef Mette Adamsen 
forklarer: ”Vi vi l  gerne gøre uddannelsen bedre og 
mere attraktiv, så vi kan få f lere ti l  at søge ind og 
færre ti l  at falde fra. Derfor vi l  vi klæde eleverne 
bedre på ti l  de uniformerede sti l l inger og skabe et 
mere trygt læringsmiljø.”

Et af tiltagene er en fælles indgang på uddannelsen, 
hvor fængselsbetjente, transportbetjente og 
værkmestre samles på ét hold og følges ad på det 
første skolemodul de første tre måneder.

”Vi vi l  skabe bedre forståelse for hinanden på 
tværs af faggrænser, så nu sidder eleverne på de 
forskell ige uddannelser sammen i stedet for hver 
for sig. Ud over den fælles undervisning er der 
sideløbende en række specif ikke fagfokusdage, alt 
efter om man er fængselsbetjent, transportbetjent 
eller værkmester med fokus på de elementer, som 
er særlig væsentlige for den enkelte faggruppe,” 
siger Mette Adamsen. 

Nyt er også en 14 dages introduktion ude i fængs-
lerne tidligt i  løbet af første skoleperiode og en 
styrkelse af sidemandsperioden og praktikvejleder-
ordningen. 

Der skal være bedre kontakt mellem praktikvejleder 
og elev, og der er fem ugers sidemandsoplæring i 
starten på første praktikperiode og indlagt dage 
senere. 

PRAKTIK I  TRE REGIMER

Mette Adamsen fremhæver også, at praktikforløbet 
ude i institutionerne styrkes. I  løbet af uddannelsen 
skal eleverne fremover i  praktik i  al le regimer. 

”De skal både i praktik i  åbent-, lukket- og arrest- 
regime. De får på den måde et bedre kendskab ti l 
hele vores organisation og får synliggjort forskellige 
karriereveje,” siger hun.

Herudover indeholder den forbedrede uddannelse 
mange andre nye ti ltag. Det gælder for eksempel 
mere scenarietræning, fuld uddannelse i  magt-
anvendelseskonceptet på første skolemodul, 
styrket sagsbehandling og mere regelkendskab.

Mette Adamsen foresti l ler sig, at nogle af elemen-
terne også kommer eleverne på de ældre hold ti l 
gode, selvom de går på den tidligere uddannelse. 
Det kunne for eksempel være scenarietræning.

STYRKET FORLØB

Forbundssekretær i Fængselsforbundet Henrik 
Thøgersen hilser den nye uddannelse velkommen. 
Han peger på, at mange af de forslag, som forbundet 
har sti l let, er kommet med.

Det gælder SU’en, som blev droppet fra 1. januar 2022 
for både fængsels- og transportbetjente, mere 
støtte ti l  elever, f lere uddannelsessteder og en 
bedre struktur på uddannelsen.

”Jeg er sikker på, at den nye uddannelse vil  styrke 
forløbet for eleverne. Der er fokus på mere sammen-
hængskraft og større indbyrdes forståelse på tværs 
af faggrupper og regimer.”

Han ser det også som en fordel, at man har oppri-
oriteret en række faglige emner, som gør eleverne 
mere klar ti l  jobbet.

”Det gælder emner som klientsammensætning, 
bander, radikalisering, forebyggelse af vold og 
øget fokus på håndtering af høje følelsesmæssige 
krav,” siger Henrik Thøgersen.

Han nævner også, at der tidligere var otte uger 
med virksomhedsforlagt undervisning, hvor der 
ofte var problemer med af lysninger og manglende 
kvalitet.

”Nu er der f ire uger med godt og relevant indhold. 
Det højner kvaliteten.”

N Y  U D D A N N E L S EEFTER FLERE ÅRS TILLØB ER BETJENT-
UDDANNELSEN BLEVET STYRKET.

NY FORBEDRET 
GRUNDUDDANNELSE

 
AF SØREN GREGERSEN
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PÅ SKOLEN 12 UGER INKL. 
TO UGER INTRO I FÆNGSEL

5 UGER SIDEMANDS-
OPLÆRING

35 UGER PRAKTIK I 
EGEN INSTITUTIONÅR 1

PÅ SKOLEN 12 UGER 3-6 MÅNEDER PRAKTIK 
I ANDET REGIME

3-6 MÅNEDER PRAKTIK 
I TREDJE REGIMEÅR 2

PÅ SKOLEN 9 UGER PRAKTIK 9 MÅNEDER 
I EGEN INSTITUTION

PÅ SKOLEN TRE UGERÅR 3

DEN NYE BETJENTUDDANNELSE

Fra indvielsen af 
skolen i Møgelkær.
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Man får en meget bedre forståelse af hin-
andens opgaver,” siger Jessica om hendes 
klasse på uddannelsescenteret i  Birkerød.

Hun er l ige gået i  gang med uddannelsen som 
fængselsbetjent og går i  klasse med både trans-
portbetjente og en værkmester.

”Det er en fordel både fagligt og socialt,” siger 
hun.

Hendes klassekammerat Kim er enig: ”Vi danner 
bånd ti l  kollegaer på tværs af vores faggrupper. 
Det giver et godt sammenhold. Det er jo næsten, 
som at være på højskole, når vi også bor sammen,” 
siger den kommende transportbetjent.” 

Det at gå i klasse sammen er dog ikke det første, 
som de to fremhæver. Det er mere strukturen, som 
i deres optik er blevet bedre end den tidligere 
uddannelse.

”Det virker som om, vi får en bedre grundpakke 
med basal viden om de job, vi skal ud til. Jeg tænker 
på elementer som for eksempel magtanvendelse, 
selvforsvar, konf l ikthåndtering og kommunikation. 
Det når vi på tre måneder, hvor det før tog tre år,” 
siger Kim.

Jessica ti l føjer: ”Vi får et godt grundlag, inden vi 
kommer ud i praktik. Det betyder, at vi kan deltage 
i magtanvendelser med det samme. På den måde 
er kronologien bedre. Det virker omvendt, hvis man 
kommer ud i praktik og først bagefter ti legner sig 
viden om det på skolen.”

INTROFORLØB

De har al lerede været ude i et kort introforløb på 
to uger i  et fængsel, som også er et nyt ti ltag,

Jessica har været to steder på Vestre: ”Det var 
superspændende,” siger hun.

Mens Kim har været i  Jyderup og Vestre: ”Jeg har 
ageret fængselsbetjent på Vestre. Det har været 

14 ekstremt spændende dage og været en øjen-
åbner ti l  hele systemet.”

Blev du så fristet af at skifte ti l  fængselsbetjent?

”Hvis jeg en dag bliver træt af at køre transporter, 
så vi l  jeg gerne skifte. Jeg kunne godt l ide sving-
døren af indsatte i  Vestre Fængsel. Det var i  hvert 
fald ikke noget, som skræmte mig væk.”

Senere i uddannelsen stifter de kendskab med alle 
regimer. Mellem 6 ti l  12 måneder af praktikperioden 
kommer ti l  at foregå i andre institutioner end ele-
vens egen institution.

”Vi kommer på den måde ud på alle typer af insti-
tutioner - og kan f inde ud af, hvor man gerne vil 
arbejde,” siger Jessica.

SCENARIETRÆNING

En af de ting som de to elever er glade for, er 
scenarietræning. Den foregår med professionelle 
skuespil lere og giver god mulighed for at afprøve 
teorien i praksis.

”Vi fej ler i  stor sti l ,  men det er jo også det, vi skal 
for at blive bedre. Skuespillerne trækker scenarierne 
i al le mulige retninger og bringer rigtige følelser 
frem i os,” siger Jessica.

Samlet set er de derfor begge to meget ti l fredse 
med at starte på uddannelsen.

”Jeg gik ikke ind med så mange forventninger, men 
det er ikke bare et kursus. Det er en reel uddannelse, 
hvor man udvikler sig personligt og lærer sig selv 
bedre at kende,” siger Kim.

JESSICA OG KIM ER BLANDT DE FØRSTE ELEVER PÅ DEN NYE UDDANNELSE. 
DE SER EN STOR FORDEL I  AT UDDANNE SIG SAMMEN, SELVOM DE 

SKAL ARBEJDE I  FORSKELLIGE STILLINGER.

DANNER BÅND PÅ TVÆRS 
AF FAGGRUPPER

AF SØREN GREGERSEN

N Y  U D D A N N E L S E

”

Der er 28 elever på det nye hold i Birkerød. 
Heraf 15 transportbetjente, 12 fængselsbe-
tjente og 1 værkmester



700.000 KRONER 
I  BONUS
Fængselsforbundets med-
lemmer handlede i 2022 
for 15 mil l ioner i  Forbrugs-
foreningen og optjente 
bonus for 700.000 kroner. 
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K O R T  N Y TK O R T  N Y T

RIDDERKORS
Michael Gjørup er blevet udnævnt ti l  Ridder 
af Dannebrogordenen for 41 års tjeneste i 
Kriminalforsorgen. Gjørup begyndte som 
fængselsbetjent i  Vestre Fængsel i  1981 og 
gik på pension som institutionschef i  Stor-
strøm Fængsel. 

LØNNEN I  GRØNLAND STADIG UAFKLARET
Arrestbetjentene i Grønland f ik i  2019 et lønløft, så de 
kom på niveau med kollegaerne i Danmark. Aftalen var 
dog midlertidig. Fængselsforbundet presser på for at 
få en permanent løsning: ”Vi gør alt, hvad vi kan for at 
skubbe politikerne i den rigtige retning,” siger Bo Yde 
Sørensen ti l  avisen Sermitsiaq.AG.

Hvad 
kalder man 
et kriminelt får?
- en fårbryder

PERSONALE T IL 
NYT FÆNGSEL?

Som led i f lerårsaftalen skal der 
bygges et nyt fængsel med op ti l  400 

pladser, men hvordan skal det bemandes, 
spørger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)? 

Justitsministeren svarer, at antallet af 
fængselsbetjente ikke må styre retspoli-
tikken i Danmark: ”Hvis vi først lægger 

den første mursten, når vi har den 
fornødne bemanding, vi l  etable-

ringen af et nyt fængsel blive 
voldsomt forsinket,” 

skriver han.

MEGAFÆNGSEL
El Salvador har åbnet et fængsel med plads 
ti l  40.000 indsatte. Fængslet er et led i præ-
sidentens kamp mod narkobander. På et år er 
mere end 64.000 blevet anholdt på mistanke 
om bandekriminalitet, skriver The Guardian.

Københavns Fængsler

Storstrøm Fængsel

Horserød Fængsel/Ellebæk

Herstedvester Fængsel

Enner Mark Fængsel

22 mil l ioner kroner

9 mil l ioner kroner

8 mil l ioner kroner

7 mil l ioner kroner

7 mil l ioner kroner

OVERARBEJDE
Kriminalforsorgen udbetalte overarbejde for 118 
millioner kroner i 2022. Som det fremgår af tabellen, 
har Københavns Fængsler førertrøjen.

TOP 5 – OVERARBEJDE

KOSOVO
Justitsminister Peter Hummelgaard 
(S) forventer, at fængslet i  Gil jan 
åbner om to år.

SLUT MED TIKTOK 
Der er indført forbud mod 

TikTok-app’en på 
Kriminalforsorgens 

mobiltelefoner.
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F L E R Å R S A F T A L E

Det er vanvittigt, hvad vi udsætter per-
sonalet i  Kriminalforsorgen for.” Sådan 
sagde SF’s retsordfører Karina Lorentzen 

Dehnhardt på et møde i Retsudvalget for en måned 
siden.

Det opsummerer de udfordringer, det uniformerede 
personale står over for i  øjeblikket: Der bliver færre 
og færre fængselsbetjente og flere og flere indsatte.

Og for at det ikke skal være løgn, så bliver det 
værre endnu. 

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) skriver i  et 
svar ti l  Retsudvalget, at presset bliver endnu større 
i  år. Man forventer 4.352 indsatte dagligt og en be-
lægningsprocent på 102 procent, hvilket aldrig er 
set før. Ti l  sammenligning var tal lene 4.214 indsatte 
og 100 procent i  2022. 

Og fem år tidligere - i  2017 - var der kun 3.616 ind-
satte og en gennemsnitl ig belægningsprocent på 
kun 96 procent.

Som det fremgår af side 21 i dette blad, er personale-
normeringen derfor halveret på få år. Hvor vi t id-
l igere havde en bemanding svarende ti l  Norge og 
Sverige, er bemandingen nu ringere end Albanien.

På mødet i  Retsudvalget g jorde Karina Lorentzen 
Dehnhardt opmærksom på denne triste udvikl ing: 
”Det er en katastrofe. Hvornår når vi grænsen? Vil 
ministeren bare presse f lere indsatte ind ti l  et per-
sonale, som er nedslidt i  forvejen med yderligere 
personalef lugt ti l  følge?”

Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti var 
også på barrikaderne: ”Hvornår stopper ministeren 
med at stikke blår i  øjnene på offentl igheden, om 
at situationen i Kriminalforsorgen er ved at blive 
forbedret? Det er den jo tydeligvis ikke. Belægget 
vil  stige yderl igere i  år. Det vi l  sige, at den mangel 
på pladser og betjente, som vi ser nu, kun bliver 
værre,” sagde hun.

PENGE TIL FLERÅRSAFTALE

Svaret fra ministeren er, at der nu trods alt er fundet 
penge ti l  at f inansiere den f lerårsaftale, som blev 
indgået for halvandet år siden.

KRIMINALFORSORGEN FORVENTER, AT OVERBELÆGGET 
STIGER T IL 102 PROCENT I  ÅR . DER ER DOG IGEN 

PENGE T IL AT F INANSIERE FLERÅRSAFTALEN.

DEN DÅRLIGE NYHED: 
DET BLIVER VÆRRE

A F S Ø R E N G R EG E R S E N

Den 7. marts blev regeringspartierne enige om 
pengene sammen med SF, DF og Det Konservative 
Folkeparti.

Justitsministeren sagde i den forbindelse: ”Vi 
arbejder på højtryk for at lette presset på de 
danske fængsler og rekruttere og fastholde fæng-
selsbetjente. Derfor er det rigtig godt, at der igen 
er et bredt polit isk f lertal bag aftalen om Kriminal-
forsorgens økonomi. Nu fortsætter det lange, seje 
træk med at forbedre forholdene for vores fængsels-
betjente og bringe Kriminalforsorgen ti lbage i 
balance.”

Med pengene på plads er der håb for, at Kriminal-
forsorgen kan iværksætte de dele af f lerårsaftalen, 
som ikke er kommet i gang endnu.

Det gælder især de punkter, som sigter på at styrke 
faget. 

Fængselsbetjentene f ik sti l let mere jobudvikl ing i 
udsigt og f lere muligheder for efteruddannelse og 
karriereforløb. Kerneopgaven skulle styrkes, der 
skulle være mere tid ti l  det relationelle arbejde og 
medarbejderne have mere indf lydelse i  hverdagen. 

Forbundsformanden forventer, at der nu kommer 
skub i aftalen: ”Bedre sent end aldrig. Vi skal gøre 
alt, hvad vi kan for at holde på vores gode folk. Jeg 
opfordrer Kriminalforsorgen ti l  at iværksætte en 
fastholdelsesstrategi. Kig på de gode eksempler. 
Dem har vi faktisk mange af, hvor der er god trivsel 
i  institutionerne. Hvor medarbejderne bliver hørt 
og inddraget. Hvor der er udvikl ing og ikke afvik-
l ing. Vi har i  den grad brug for, at kurven knækker, 
og at der bliver f lere kollegaer i  stedet for færre,” 
siger Bo Yde Sørensen.

Note: Fuldtidsstill inger. Kilde: Kriminalforsorgen
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FÆNGSELSBETJENTE

Trods ihærdige rekrutteringskampagner 
falder antallet af fængselsbetjente stadig. 
I den seneste flerårsaftale blev det aftalt at 
tilføre 300 betjente frem ti l  2025. I  stedet 
er der 100 færre. Der mangler altså 400 
betjente, hvis denne målsætning skal 
indfries.
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D et l igner en byggeplads, når man ankom-
mer ti l  Ringe Fængsel. Men bag contai-
nere og afskærmning er fængslet stadig 
i fuld drift.

”Vi er ikke bare omsluttet af r ingmuren,” siger 
Fængselsforbundets ti l l idsrepræsentant Thomas 
Sørensen, da vi møder ham i fængslet: ”Vi er også 
omringet af en kæmpe byggeplads.”

Kriminalforsorgen har udvidet f lere fængsler de 
senere år, men projektet i  Ringe er anderledes. Her 
udvider man ikke bare på en plads ved siden af et 
fængsel. I  Ringe sker det midt i  fængslet.

Pladsen er nemlig begrænset inden for muren, så 
det er en udfordring at bygge nye facil iteter ti l 
belæg, besøg, beskæftigelse og personale. Især 
når dele af byggeriet foregår midt mellem de 
eksisterende bygninger fra 1976. 

Projektet udfordrer derfor forholdene for både 
indsatte og ansatte.

”Det er vigtigt, at sikkerheden er den samme, 
og vi beskytter de indsattes privatsfære. Derfor 
afskærmer vi de indsatte fra håndværkerne. Der 
er også gener med meget støj og larm med op ti l 
100 håndværkere ad gangen. Alle bliver berørt af 
det,” fortæller Thomas Sørensen.

Ville det ikke være bedre at lukke fængslet ned 
under byggeriet?

”Jo, det vi l le det, men der var ingen fængsler, som 
kunne arve vores indsatte,” siger Thomas Sørensen.

Trods besværet får personalet tingene til at fungere: 
”Vi lykkes med opgaven og er glade for udvidelsen. 

Nøgleordet er god dialog på tværs af personalet 
og byggefolk, men selvfølgelig ser vi frem ti l ,  at de 
bliver færdige.”

FORDOBLING AF KAPACITET

Fængslets -nuværende 95 pladser udvides med 
50-100 pladser. Kapaciteten bliver altså fordoblet.

”Der bliver bygget, så det bliver muligt at sætte køje-
senge op på cellerne,” siger ti l l idsrepræsentanten.

Han håber, at bemandingen også følger med. I 
øjeblikket er der 30 betjente og 10 værkmestre i 
fængslet.

”Jeg foresti l ler mig, at der bliver doblet op på be-
mandingen. Vi er forvejen pressede og afhængige af, 
at værkmestrene dækker huller på postbesættelsen,” 
siger Thomas Sørensen.

Byggeriet forventes at stå klar i  slutningen af 2024.

F L E R E  P L A D S E R

KAN MAN BYGGE ET FÆNGSEL MIDT I  ET FÆNGSEL? 
DENNE PROBLEMSTILLING PRØVER ENTREPRENØRER OG 

MEDARBEJDERE I  ØJEBLIKKET AT LØSE I  RINGE. 

BYGGERI MED 
FULDT BELÆG

AF SØREN GREGERSEN

Ringe Fængsel åbnede i 1976 som Krimi-
nalforsorgens prestigeprojekt for unge 
indsatte med bedre facil iteter i  forhold 
ti l  de gamle fængsler. Efter 40 års tro 
tjeneste var der optræk ti l  lukning, men 
i stedet blev fængslet i  2018 omdannet 
ti l  udvisningsfængsel for kriminelle ud-
lændinge.
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Till idsrepræsentant 
Thomas Sørensen
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 D et var ikke helt let at få aftalen om et 
interview i hus. Den 23-årige trans-
portbetjentelev Jeppe Westergaard 
har nemlig travlt; travlt med at tage 
nogle af de mange ekstravagter, der er 

nødvendige for at få tjenesteplanen ti l  at hænge 
sammen.

”Men ti l  forskel fra fængselsbetjentene kan vi ikke 
beordres på tjeneste, vi er nemlig ikke tjeneste-
mænd, men overenskomstansatte,” forklarer Jeppe, 
efter at have parkeret sin Yamaha-motorcykel inde 
bag det grønne trådnet der indhegner Vestre 
Fængsel, og minder om en væsentlig præmis for 
alt arbejde i fængslerne: Sikkerhed.

Sikkerhed indenfor murene, men også udenfor, for 
eksempel i  de biler transportbetjentene benytter ti l 
at køre indsatte mellem fængsler og domstole, ti l 
og fra hospitalsbehandling og så videre.

”Og ja, vores køretøjer er udstyret med blå blink 
og horn. Vi har peberspray og stav som den per-
sonlige udrustning, og de indsatte bliver ofte lagt 
i  transportbælte. Set udefra kan sådan et sikker-
hedsopbud måske virke l idt dramatisk, men sand-
heden er, at vores hverdag gennemgående er meget 
fredelig,” siger Jeppe Westergaard og fortsætter:

”Især ved længere transporter gælder det om at 
etablere et fornuftigt forhold ti l  de indsatte, så vi 
undgår konf l ikter. Det bedste er at skabe en god 
dialog, men nogle gange er det op ad bakke. Der 
kan være sproglige udfordringer, men nogle indsatte 
signalerer tydeligt, at de absolut ikke ønsker at 
tale med os. Det er bare sådan, det er. Det er en 
del af virkeligheden, som vi selvfølgelig forholder 
os professionelt ti l .  Omvendt har nogle indsatte 
et stort behov for at tale, mens andre er meget 
nysgerrige efter at vide, ’hvad vi er for nogen’, for 
de kan jo godt fornemme, at vi ikke er fængselsbe-
tjente. Og så er der dem, der er stolte og praler med 
deres store bedrifter. Men indsatte er forskellige, og 
jeg er stødt på f lere, som for den sags skyld kunne 
have været min nabo.”

BEVAR ROEN 

De få gange Jeppe har været ude for noget, der 
måske kunne være endt med magtanvendelse, har 

han med talens brug og den rigtige attitude fået 
situationen under kontrol: ”Ofte er det rene baga-
teller, der kan få situationen ti l  at gå op i en spids 
i  et letantændeligt mil jø. For eksempel skulle en 
indsat vente fem minutter på en transport, og det 
g jorde ham meget hidsig. Men ved at bevare roen 
og tale dæmpet f ik jeg ham ti l  at falde ned. Man 
må for alt i  verden ikke tale ned ti l  de indsatte. Det 
fornemmer de straks, også selv om de ikke forstår 
sproget. Ti lsvarende gælder det om ikke at ydmyge 
dem. For eksempel spørger jeg altid, om de ønsker 
en trøje over transportbæltet, for eksempel på et 
hospital.  De færreste ønsker at ski lte med, at de er 
fr ihedsberøvet.”

ET SÆRLIGT INDBLIK

Til transportbetjentenes opgaver hører bevogtning 
i retterne. Det kan være en blandet fornøjelse.

”At høre på aflytning og videooptagelser i otte timer 
kan være en temmelig langstrakt affære. Omvendt 
kan det nærme sig det underholdende, når ti ltalte 
lyver så åbenlyst, at enhver kan se og høre det.”

Jeppe Westergaard har gennem sit arbejde fået 
indblik i  en verden, han kun kendte fra f i lm.

”Jeg husker, da jeg første gang så en celle og 
tænkte: hold da op, 23 timer i  døgnet! Det er godt 
nok barsk. Men alt i  alt har det været spændende at 
lære den skjulte side af samfundet at kende.”

Efter kun et år i  jobbet mærker han, at dagligdagen 
har indfundet sig: ”Den første gang jeg kørte trans-
port, var det superspændende og meget specielt. 
Nu er det rutine, præcis som man kender det fra 
ethvert andet arbejde, siger Jeppe Westergård og 
fremhæver det gode kollegiale sammenhold.

”Det er helt afgørende, at vi stoler på hinanden.”

”Til  gengæld er lønnen for lav. All igevel er der 
blandt kollegaerne nogle, som er gået fra et vel-
lønnet job ti l  fordel for transportbetjent. Det har 
hver især nok deres grunde ti l ,” siger den 23-årige 
betjent, som ikke lover, at han kommer ti l  at fejre 
25-års jubilæum: ”Foreløbigt gør jeg den toårige 
uddannelse færdig. Og så ser jeg, hvad verden 
byder på.”

T R A N S P O R T B E T J E N T

FOR TRANSPORTBETJENTELEV JEPPE WESTERGAARD HAR DET 
SENESTE ÅR VÆRE FULD AF OVERRASKELSER, MEN DAGLIGDAGEN 

ER SÅ SMÅT VED AT INDFINDE S IG. 

EN HELT ANDEN VERDEN
AF PREBEN LUND

Jeg spørger altid, om de ønsker 
en trøje over transportbæltet, 
for eksempel på et hospital. 
De færreste ønsker at skilte 
med, at de er frihedsberøvet.””
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G E N Å B N I N G

V ar det ikke noget med, at det var midlerti-
dig lukket, og så åbnede det igen? Sådan 
tænker mange sikkert om Møgelkær, men 
historien er ikke så enkel. 

Fængslet var ikke lukket bare for en kort stund. Det 
var helt afskrevet. Støvet havde lagt sig, efter de 
sidste fanger forlod fængslet i  2018. 

Begrundelsen for lukningen var, at Kriminalforsorgen 
havde f lere fængselspladser, end der var brug for. 
En sælsom beslutning, idet antallet af indsatte steg 
kraftigt i  den periode. 

Fængselsbetjent og ti l l idsrepræsentant Per Møller 
Christensen var en af de sidste på skansen; han reg-
nede ikke med, at fængslet vi l le åbne igen.

”Vi troede, det var slut, så der var en trist stemning, 
da vi lukkede. Til  sidst var vi bare nogle få ansatte 
ti lbage.”

Men tre år senere stod det klart, at lukningen havde 
været en fej l .  Der var i  den grad brug for al le pladser, 
så i  juni 2021 vendte fængslet ti lbage.

”Det føltes som at komme hjem igen,” siger Per 
Møller Christensen. 

Det skulle dog vise sig at blive en hård proces, for 
man skulle i  bund og grund starte forfra. Alt udstyr 
og inventar var væk. Værkstederne manglede alt.

”Det var kaos,” siger Per Møller Christensen.

”Men det var også sjovt,” ti l føjer Kim Jakobsen, som 
træder ind i lokalet.

”Vi skulle genopfinde fængslet. Ikke bare med udstyr, 
men også med regler og procedurer. Alle var med 
i processen - selv de indsatte. De indrettede for 
eksempel kondirummet,” fortæller fængselsbetjenten, 
som også arbejdede i det gamle fængsel.

Det samme gælder Anders Bærentsen, som også 
sætter sig ved kaffebordet.

”Det var fedt at være med ti l  at starte op. Det skulle 
være et godt sted, og alle hjalp ti l ,  men det var også 
nødvendigt, for vi lagde asfalten, mens vi kørte,” 
siger han.

”VORES FÆNGSEL”

Knap to år senere er fængslet vokset fra 66 indsatte 
ti l  131 indsatte i  åbent og halvåbent regi.

DER VAR LUKKET OG SLUKKET I  MØGELKÆR, 
MEN NU ER FÆNGSLET I  FULD DRIFT IGEN. 

OVENIKØBET I  EN NY OG STÆRKERE UDGAVE. 

MØGELKÆR 
VERSION 2.0

A F S Ø R E N G R EG E R S E N

Og de tre kollegaer er godt tilfredse med resultatet: 
”Vi sidder ti lbage med en god følelse. Det er vores 
fængsel. Vi har været så meget med i t ingene og 
har en aktie i  det hele. Ledelsen har taget imod 
vores hjælp med kyshånd og forstået at inddrage 
os,” siger Per Møller Christensen.

Det er ikke bare det samme fængsel som før. Det 
er en ny version af Møgelkær, hvor man har taget 
gode elementer fra det gamle, men også skabt nye 
ting.

”Vi har altid haft det godt med hinanden her i 
Møgelkær. Sådan er det også i det nye fængsel, 
men mange ting er ændret. Jeg synes, vi har skabt 
en ny ånd,” siger Anders Bærentsen.

SAMARBEJDE MED SKOLEN

Tre måneder efter genåbningen kom justitsministeren 
forbi Møgelkær for at indvie den nye skole, men 
han kiggede ikke ind i det nye fængsel på den anden 
side af vejen.

”Han kunne nu godt l ige have kigget forbi. Bare 
fem minutter, men det g jorde han ikke,” siger Per 
Møller Christensen.

Samarbejdet med skolen kunne også styrkes - der 
er nemlig stort set intet, selvom de to institutioner 
l igger l ige ved siden af hinanden.

Til  gengæld er der lovord ti l  den lokale ledelse, 
som er gode ti l  at involvere medarbejderne og 
modtagelig for forslag og kritik.

”Der er virkelig blevet lyttet ti l  os,” siger Kim 
Jacobsen, som nærmer sig pensionsalderen, men 
er så glad for at være ti lbage i fængslet, at han 
overvejer at tage nogle år mere.

Fra venstre: Kim Jacobsen, 
Anders Bærentsen og Per Møller 
Christensen.

HISTORIEN KORT

Møgelkær Fængsel er en herregård, som går 
ti lbage ti l  1400-tallet. Stedet blev købt af 
staten i 1939 og omdannet ti l  arbejdslejr for 
unge arbejdsløse. Fra 1945 blev det brugt 
ti l  ungdomsfængsel og fra 1973 som stats-
fængsel med åbne pladser. I  2000 kom der 
også en kvindeafdeling. I  2018 blev fængs-
let lagt i  dvale, i  2019 åbnede skolen for 
nye betjente, og i 2021 genåbnede fængslet.



L Ø N

 Før 2022 stod den kun på SU i skole-
perioderne, når man uddannede sig 
ti l  transport- og fængselsbetjent. Til 
gengæld måtte man gerne tjene fuld 
løn, uden at det ramte SU’en, når 
man var i  praktik. 

Denne detalje havde Uddannelses- og Forsk-
ningsstyrelsen misforstået for en transportbe-
tjent fra Nordjylland. Derfor blev han bedt om 
at betale SU ti lbage.

Styrelsen mente, han havde tjent for meget, 
men det måtte han gerne. Transportbetjente 
er nemlig – l igesom fængselsbetjente – på den 
såkaldte høje sats for fri løb. Den høje sats be-
tyder, at man i 2021 måtte tjente 38.664 kroner 
i  måneder, hvor man ikke var på SU.

Fængselsforbundet har mindet styrelsen om, at 
afgørelsen i transportbetjentens sag var forkert. 

Forbundssekretær Henrik Thøgersen forkla-
rer: ”Vi har hjulpet vores kollega med at gøre 
indsigelse i forhold ti l  modregningen i hans 
SU. Transportbetjentelever har ret ti l  at tjene 
det høje beløb, når de er i  praktik. Styrelsen 
mente, det kun er fængselsbetjentelever, som 
var på den høje sats, men det er selvfølgelig en 
misforståelse.”

TRANSPORTBETJENTE MÅ TJENE OP T IL 40.000 KRONER I 
DE MÅNEDER, HVOR DE IKKE FÅR SU. DET HAVDE UDDANNELSES- 

OG FORSKNINGSSTYRELSEN MISFORSTÅET OG BAD EN ELEV 
BETALE SU’EN T ILBAGE. KRAVET ER NU FRAFALDET, EFTER 

FÆNGSELSFORBUNDET GIK IND I  SAGEN.

TRANSPORTBETJENTELEV 
SKULLE BETALE 

SU TILBAGE
AF SØREN GREGERSEN

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nu 
erkendt fejlen og frafaldt kravet ti l  eleven. Han 
skal altså ikke betale SU ti lbage all igevel.

Henrik Thøgersen opfordrer andre transportbe-
tjente, som får samme krav om tilbagebetaling, 
ti l  at henvende sig til forbundet, så der også 
gøres indsigelse i deres sag.

”Ring eller skriv ti l  forbundet, så hjælper jeg 
gerne,” siger han og ti lføjer: ”Der er allerede 
f lere kollegaer, som har fået hjælp.”

SÅDAN TJEKKER DU, OM DU ER 
BLEVET SNYDT

Tjek om du har fået brev fra Uddannelses- 
og Forskningsstyrelsen, hvor der står, at 
din indkomst overstiger dit fr ibeløb. Det 
gælder årene 2019, 2020 og 2021. Hvis 
det fremgår, at du står i  den mellemste 
sats, så har du en sag. Du skal være i 
den højeste sats. Indkomstgrænserne 
fremgår af Uddannelses- og Forsknings-
styrelsens hjemmeside.
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FANGETALLET 
ER STEGET 
SEKS ÅR I TRÆK
Mens antallet af fængselsbetjente 
falder, stiger antallet af indsatte.  

I  2022 sad der dagligt 4 .212 indsatte 
i  fængsler og arresthuse. Det højeste 
antal siden Anden Verdenskrig.

Note: Gennemsnitligt dagligt belæg. 
Kilde: Kriminalforsorgen
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OVERFYLDTE 
FÆNGSLER 
Det er aftalt polit isk, at man maksimalt 
må belaste 96 procent af fængslernes 
kapacitet og 95 procent af arresthuse-
nes kapacitet. 

Kriminalforsorgen lever ikke op ti l 
denne målsætning. I  de seneste fem 
år har den gennemsnitl ige belæg-
ningsprocent l igget på omkring 100 
procent.

Note: Gennemsnitlig belægningsprocent. 
Kilde: Kriminalforsorgen

BELÆGNINGSPROCENT
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FAKTA OM 
JOBBET SOM 

FÆNGSELSBETJENT 

APRIL 2023

FLERE INDSATTE 
I FORHOLD TIL 
PERSONALE
Når der bliver færre betjente og f lere 
indsatte, skal den enkelte fængsels-
betjent løbe hurtigere. I  2015 var der 
1,4 indsatte pr. betjent/værkmester. 
I  2022 er tal let 2,2.

Til  sammenligning er tal let 1,2 i  Norge 
ifølge Europarådet.

Kilde: Kriminalforsorgen

INDSATTE PR. BETJENT
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Tallene for 2022 er foreløbige. 
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STORE UDGIFTER 
TIL OVERARBEJDE
Personalemanglen i Kriminalforsorgen 
betyder, at personalet skal arbejde 
ekstra; enten ved frivi l l igt overarbejde 
eller beordret overarbejde. 

Siden 2018 har udgifterne til overarbejde 
l igget på over 100 mil l ioner kroner 
årl igt.

Kilde: Kriminalforsorgen
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24 SYGEDAGE 
OM ÅRET
Sygefraværet blandt fængselsbetjente er 
stigende. I  2022 lå gennemsnittet på 24 
dage pr. fængselsbetjent. Mod 21 dage 
året før.

Til  sammenligning er statens øvrige med-
arbejdere i gennemsnit syge 9 dage om 
året. Fængselsbetjente er altså tre gange 
så meget syge som deres statslige kollegaer.

Note: Sygefravær blandt opsynspersonale. 
Kilde: Kriminalforsorgen 

LANDETS 
FARLIGSTE 
BRANCHE
Fængselsbetjente arbejder i  landets 
farl igste branche. Betjentene ti lhører 
nemlig den erhvervsgruppe, som er 
dyrest at forsikre. 

I  2022 betalte Kriminalforsorgen 
6.950 kroner pr. medarbejder ti l 
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms-
sikring (AES). Ti l  sammenligning er 
forsikr ingsbeløbet for en sygeplejerske 
blot 314 kroner.

Set fra et forsikringsperspektiv er 
jobbet som fængselsbetjent altså 
22 gange farl igere end jobbet som 
sygeplejerske.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

314 KR.

6.950 KR.

AFGANG OG TILGANG 
AF FÆNGSELSBETJENTEFLERE 

STOPPER END 
DER KOMMER 
NYE TIL
Afgangen af betjente er større end 
ti lgangen. Siden 2013 er der ansat 
1.100, men i samme periode har 
1.600 betjente forladt jobbet.

Note: Fuldtidsstill inger. Kilde: Kriminal-
forsorgen
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S A M A R B E J D E

 E n tværfaglig og personlig prof i l  er det, 
der kendetegner min A-kasse, som er en 
af Danmarks ældste a-kasser; stiftet i  1914 
- blot et år efter Fængselsforbundet blev 
grundlagt. 

Ligesom Fængselsforbundet ønskede a-kassen 
ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet, og blev her-
med en af grundlæggerne af det dagpengesystem, 
der i  dag er et økonomisk sikkerhedsnet for mere 
end to mil l ioner danskere. 
 
Klassisk for pionererne i dansk a-kassehistorie var 
min A-kasse (der dengang hed Statstjenestemænd-
enes og Telefonstandens A-kasse) i  begyndelsen 
skabt for en snæver faggruppe, men voksede siden 
ti l  at favne bredt og er i  dag en moderne og digi-
tal iseret a-kasse med cirka 85.000 medlemmer fra 
mange forskell ige fag. 

I  ØJENHØJDE MED MEDLEMMERNE

Min A-kasse gør meget ud af ti l fredshedsmålinger, 
og l igger blandt de højst rangerede i Danmark på 
generel medlemstilfredshed og på oplevelsen af at 
blive hjulpet godt videre i t i l fælde af ledighed. 

A-kassen har en meget personlig prof i l  og sætter 
en ære i at møde medlemmerne, der hvor de er i 
arbejdslivet. Derfor er min A-kasse det naturl ige 
valg for Fængselsforbundets medlemmer. 

MIN A-KASSE HAR VÆRET FÆNGSELSFORBUNDETS A-KASSE 
GENNEM EN LANG ÅRRÆKKE. A-KASSEN KENDER BRANCHEN 

OG ER GEARET TIL DE UDFORDRINGER, MAN KAN MØDE.

FÆLLES HISTORIE 
GENNEM 100 ÅR

AF JØRGEN SKOV,  M IN  A-KASSE

FORDELE VED MIN A-KASSE:

-  Personlig og imødekommende prof i l

-  Blandt de bil l igste 

-  Eksperter i  t jenestemandspension

-  Mulighed for digitale samtaler

-  Kendskab ti l  vores branche

-  Mange muligheder for kurser og   

 webinarer online

-  Kvalitet i  job- og karrieresparring

Læs mere på minakasse.dk

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen og 
direktør i min A-kasse Mikkel Søe ved Ramsingsvej 28, 
hvor begge organisationer har til huse.

Forbundsformand Bo Yde Sørensen siger: ”Vores 
samarbejde går på tværs af det økonomiske og det 
faglige - min A-kasse er for eksempel altid med os 
ude på skoler og uddannelsesinstitutioner, når vi 
rekrutterer nye elever, så de har et rigtig godt ind-
blik i  vores faglighed og karriereveje. Og så deler vi 
en fælles historie, som er værd at værne om.” 
 



I N D L Æ G

KOMMENTAR TIL 
48-TIMERS-REGLEN
I  FÆNGSELSFUNKTIONÆREN februar 2023 er en 
artikel om medlemmer, der har modtaget erstat-
ninger på grund af overtrædelse af 48-timers-
reglen.

Reglen er i  virkeligheden en EU-lov fra 2003. En 
lov hvis eksistens jeg ikke har kendt længe. 

Da loven trådte i kraft, undlod man at orientere 
os fængselsbetjente derom. For mit vedkommende 
har det bevirket, at jeg indti l  udgangen af 2013, 
hvor jeg blev pensioneret, havde ret ti l  og krav på 
erstatning, fordi jeg arbejdede betydeligt mere, 
end der var lovhjemmel ti l .  I  de forløbne ti år havde 
jeg mere eller mindre konstant arbejdsuger på op 
ti l  60-65 timer. Da der imidlertid er en forældelses-
frist på fem år, er der ikke umiddelbart noget at 
komme efter. 

Kriminalforsorgens ansvarl ige burde have kendt ti l 
lovens eksistens, hvilket de sikkert også g jorde, 
men sådan noget ski ltede man altså ikke med.

For Vridsløseli l les vedkommende forholdt det sig 
sådan, at der altid manglede personale. Derfor 
var vi en halv snes fængselsbetjente, som frivi l l igt 
og ikke frivi l l igt påtog os mange ekstratjenester. 
Havde vi kendt ti l  lovbestemmelserne, var det ikke 
småpenge, man havde måttet punge ud med.

Ikke nok med det: En kvindelig viceinspektør sendte 
os implicerede en e-mail,  hvori hun gjorde gæld-
ende, at SKAT ønskede oplysninger om, hvorfor vi 
havde en indtjening, der lå betydelig over vores 
kollegaers. Vi undrede os gevaldigt over vice-
inspektørens ti lsyneladende uvidenhed om vores 
ekstravagter og den deraf følgende højere løn. 
Sådan f ik fængslet og direktoratet fralagt sig 
ansvaret ved ikke at fortælle os noget om nye 
love og regler. Vi følte faktisk, at man slog os 
oven i hovedet, fordi vi havde gjort fængslet 
tjenester ved ofte at stå ti l  rådighed, når der 
manglede personale.

Naturl igvis modtog vi løn for vores arbejde, 
men fængslet f ik så sandelig også dækket deres 
ubesatte vagter på grund af velvi l l ighed fra vores 
side.

Jørgen Doberck
Pensioneret fængselsbetjent
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40-ÅRS JUBILÆUM
HANS LARSEN
Enhedsleder Hans Rasmus Larsen har nu
været ansat i  Kriminalforsorgen i 40 år. 

Han begyndte som fængselsbetjent i februar 
1983 i Statsfængslet ved Horserød, i 1990 
blev han fængselsoverbetjent, i 1992 enheds-
funktionær, i  2009 underviser i  konf likt-
håndtering og i 2002 overvagtmester i 
Helsingør Arrest og senere ledende over-
vagtmester. I  2017 blev han enhedsleder 
i  Frederikssund Arrest, hvor han stadig 
udfylder en vigtig rolle som den gennem-
gående f igur i  dagligdagen.

Hans Larsen har altid været en institution 
i sig selv; en personlighed der giver gen-
klang både i adfærd og håndtering af sager. 
Har man først mødt Hans Larsen med hans 
enorme berøringsf lade i Kriminalforsorgen 
og med dertilhørende samarbejdspartnere, 
sætter det sig i  erindringen. 

Hans Larsen er og har altid været en trofast 
og loyal medarbejder, og på trods af tidens 
udfordringer er han stadig modtagelig for 
ny viden og skaber samtidig et netværk af 
faglighed og erfaring, der er svær at matche, 
selv for yngre medarbejdere.

Hans Larsen har aldrig været ti lbagehold-
ende med at gå foran som et godt eksem-
pel, hvilket der har været behov for de 
senere år i  Kriminalforsorgen, med perso-
nalemangel og andre udfordringer, hvilket 
gør, at Hans Larsen jævnligt hjælper andre 
matrikler med at dække vagter og bidrager 
gerne med opgaver på tværs af faglighed 
og faggrænser.
 
Hans Larsen har om nogen påvirket og været 
med til at skabe og forme Kriminalforsorgen 
de seneste 40 år.

Selvom jeg blot har været med en del af 
vejen i denne lange erfaringsrække, er det 
ti l  stadighed en fornøjelse at samarbejde 
med Hans Larsen, der med sin bramfri 
adfærd, altid er en oplevelse værd. Vi 
fortsætter selvfølgelig samarbejdet – 
ingen grund ti l  at tale om pension. 

Jarl Baadsmand
Enhedschef
Institution Nordøstsjælland og Bornholm
Hillerød, Bornholm og Frederikssund Arrest
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FORBRUGSLÅN  
MED LAV RENTE 

– uden gebyrer og 
omkostninger

LÅN TIL DINE ØNSKER
Siden 1907 har Tjenestemændenes Låneforening formidlet forbrugslån på 
billigst mulige vilkår.
 
Gennem årene har vi tildelt lån til mange forskellige typer af ønsker og behov til de tilsluttede 
organisationers medlemmer.
 
Måske kan vi også hjælpe dig.
 
Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 50% af din faste årsløn. Lånet er uden 
omkostninger og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på forbrugslån.
 
Få mere information og beregn dit lån på tjlaan.dk.
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