
 
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Kriminalforsorgen 
Afholdt den 25.maj 2020 

 

Deltagere: Susanne, Tina, Janne, Andreah, Louise Carlsberg Christensen (DS) og Ditte 
Brøndum (DS) 

Afbud: Anna-Maria, Mia, Rikke 
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ORDSTYRER OG REFERENT: Andreah 
 
GODKENDELSE AF REFERAT AF DEN 27.JANUAR 2020 

Referatet godkendes. 

 

BORDET RUNDT – HVORDAN GÅR DET 

Næstformand Ditte Brøndum og konsulent Louise Carlsberg Christensen fra DS deltog i 
faggruppens bestyrelsesmøde del 1-3. Der har været et stort ønske fra DS’ side, at møde 
faggruppens bestyrelse og medlemmer, og igennem dagens bestyrelsesmøde, at få indblik i 
medlemmernes arbejdsforhold i Kriminalforsorgen under COVID-19. Ditte oplyser, at det er 
vigtigt for DS, at fagforeningen får sagt og meldt de rigtige ting ud til Kriminalforsorgens 
ledelse og politikerne, når der samarbejdes på området. Særligt ønsker DS at vide om der er 
særlige fokusområder, der kræver opmærksomhed, samt hvad der skal til for at løfte vores 
faglige område. 

 

COVID-19 har væltet den velkendte hverdag for både medarbejdere og klienter i 
Kriminalforsorgen. Nye tider og udfordringer er opstået med COVID-19, og der arbejdes på en 
central genåbningsstrategi i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Direktoratet har oprettet task 
force arbejdsgrupper på tværs af alle områder i Direktoratet, der har fokus på hvilke tiltag der 
skal til for at udføre vores arbejde. 



 

Kriminalforsorgens planlægning af genåbningen er en tidskrævende og langsommelig proces 
med mange vigtige elementer, der skal leve op til myndighedernes anvisninger, som har 
påvirket og fortsat påvirker socialrådgivernes arbejdsforhold i høj grad. Den langsommelige 
proces medfører beklageligvis manglende retningslinjer for brugen af værnemidler i forbindelse 
med udførelsen af arbejdet, ligeledes ses det på landsplan at være forskelligt, hvad 
afdelingerne har fået udleveret af værnemidler – alle har fået håndsprit og engangshandsker til 
rådighed, nogle har fået en beskyttelsesdragt og mundbind.  

 

Socialrådgiverne i Kriminalforsorgen er en mindre medarbejdergruppe, med risiko for at blive 
glemt, når der i medierne og i det store billede ses på Kriminalforsorgens virke. Der er i 
medierne særligt fokus på fængselsbetjentene og de indsatte i fængslerne, men mindre fokus 
på de øvrige fag- og klientgrupper, herunder socialrådgivere, samt klienter i fodlænke og 
tilsyn. Der er et ønske fra faggruppens side om en større synlighed og fokus på faggruppens 
arbejde, som en del af perspektivet på COVID-19 situationen i Kriminalforsorgen. 

 

Vilkårene for udførelsen af arbejdet har ikke været ens for alle socialrådgivere – nogle har haft 
arbejdscomputere til rådighed, andre har ikke og i stedet måtte styre deres arbejde fra en 
mobiltelefon. Alle medarbejdere har haft forskellige rammer at arbejde i hjemmefra, og tiden 
under COVID-19 har ikke kun været et afsavn til kollegaer og den kendte hverdag, men også 
en udfordring for nogle af de medarbejdere der har været nødsaget til at holde deres børn 
hjemme samtidig med at være på arbejde. 

 

I fængslerne har der været en stor frustration og utilfredshed blandt de indsatte, idet store 
dele af deres rettigheder har været taget fra dem under COVID-19. Beskæftigelsen er fortsat 
nedlagt som en konsekvens af COVID-19. De indsatte har nu igen mulighed for at få besøg af 
deres pårørende, hvilket er til stor glæde for de indsatte. 

 

COVID-19 har desværre også medført alvorlige konsekvenser for de psykisk sårbare klienter, 
som grundet COVID-19 ikke har fået den nødvendige behandling fra fagprofessionelle såsom 
psykologer, psykiatere og misbrugsbehandling. Faggruppen har en bekymring for, at den 
manglende behandling til psykisk sårbare klienter medfører et stort efterslæb på det 
menneskelige plan, og der forventes at blive behov for et skarpt fokus på resocialisering i tiden 
efter COVID-19. 

 

Faggruppen ønsker afslutningsvist, at der fra ledelsesmæssig og politisk side anerkendes og 
skabes forståelse for, at det vil tage tid at vende tilbage til den hverdag, vi alle kendte inden 
COVID-19, at det prioriteres, hvilke opgaver der skal løses, at det accepteres, at der vil være 
eftervirkninger af COVID-19 og at mål- og resultatkontrakter må vente og følge det tempo, 
som en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning kræver. 

 

STATUS PÅ FAGGRUPPEN – VALG AF FORMAND  



Som det fremgår af referatet fra faggruppens bestyrelsesmøde den 27.01.2020, er Tina og 
Anna-Maria nu fungerende bestyrelsesmedlemmer, idet Rikke aktuelt er på barsel, Karina har 
orlov fra Kriminalforsorgen og er pt. ansat hos DS, og Anne har forladt Kriminalforsorgen. Mia 
er grundet en sygemelding pt. ikke aktiv i faggruppen. 

 

Det besluttes i fællesskab, at Andreah overtager posten som faggruppens formand, og Janne 
overtager posten som kasserer. 

 

Faggruppen Kriminalforsorgen 

Fungerende bestyrelse pr. den 25.05.2020 

Post Medlem Arbejdssted 

Formand Andreah Jahnke KIF Næstved, Fodlænken 

Kasserer Janne P. R. Rasmussen KIF Næstved, Fodlænken 

Bestyrelsesmedlem Tina Greth Møller KIF Næstved, Fodlænken 

Bestyrelsesmedlem Susanne Brøndum Christensen Sdr. Omme fængsel 

Bestyrelsesmedlem Anna-Maria Madsen Ringe fængsel 

Bestyrelsesmedlem Mia Madsen KIF Odense 

Midlertidigt fraværende 

Barselsorlov Rikke Baltzer Ravn KIF Næstved, Fodlænken 

Orlov Karina Madsen Orlov fra KIF Odense og midlertidig ansat hos DS 

 

 

PLANEN FOR 2020 

Oplæg til faggruppen – samles på tværs af Kriminalforsorgen  

Louise og Ditte fra DS opfordrer faggruppen til at planlægge og invitere faggruppens 
medlemmer til faglige og spændende webinarer, samt oplyser, at DS stiller sig til rådighed for 
hjælp og sparring for faggruppen i denne sammenhæng. Webinarer kan med hjælp fra DS 
afholdes via Zoom. 

 

Der er for nuværende enighed i bestyrelsen om at fokusere på planlægningen af den 
kommende temadag i vinterhalvåret, hvor det tilstræbes at finde oplægsholdere med et fagligt 
relevant og spændende indhold. Der arbejdes på, at faggruppen igen i år kan få temadagen 
godkendt som en kursusdag. 

 

TEMADAG & GENERALFORSAMLING 2020 



Det fastholdes, at temadagen i vinterhalvåret afholdes med efterfølgende generalforsamling. 
Datoen er pt. uafklaret, idet det har vist sig, at en ønsket oplægsholder ikke har mulighed for 
at deltage på den oprindelige fastsatte dato den 27. oktober.  

 

Susanne foreslår Anne Okkels, som mulig nr. 2 oplægsholder på temadagen. Susanne har god 
erfaring med Anne Okkels’ oplæg, som handler om indsattes indsigt i egen kriminelle 
tankegang, og om kriminelles tilgang til egen kriminalitet kan blokere ift. deres egen fremtid. 
Der er enig i bestyrelsen om, at Anne Okkels oplæg er relevant for faggruppen. 

 

Det aftales, at Susanne undersøger om og hvilke datoer Dorthe Birkemose og Anne Okkels, vil 
have mulighed for at holde oplæg på temadagen. Derudover undersøger Susanne, hvor lang 
tid oplægsholderne forventer at skulle bruge pr. oplæg, samt prisen for oplæg. Susanne 
oplyser, at prisen for Dorthe Birkemoses oplæg umiddelbart koster ca. 16.000 + moms, og 
Anne Okkels oplæg koster ca. 4.000 kr. 

 

Der er aktuelt følgende datoer i spil for temadagen; Den 27. oktober, 28. oktober og 3. 
november. 

 

Det aftales, at Andreah kontakter mødefabrikken og undersøger om stedet kan bookes til den 
kommende temadag på de ovenfor nævnte datoer, samt pris for booking og fuld forplejning. 
Der forventes umiddelbart deltagelse af 50-75 medlemmer på temadagen.  

 

Det aftales, at alle overvejer en mulig festlig underholdning som afslutning på temadagen.  

 

Tina foreslår ”Padden” som et muligt festligt indslag, som består af en gruppe tidligere 
indsatte, som i dag lever en kriminalitetsfri tilværelse og laver sjove sketchses fra deres tid 
som indsat. Prisen for 1 times show er ca. 12.000 kr., hvilket umiddelbart vurderes at være for 
dyrt. 

 

Karina har i en mail orienteret Andreah om, at konsulent Louise fra DS, har booket Bjarke 
vedr. skrivekursus til temadag den 27. oktober. Andreah følger op på dette og sikrer, at Louise 
og Bjarke orienteres om eventuelle nye datoer for temadagen. 

 

NYHEDSBREV 

Der er enighed om at sende et nyhedsbrev ud til faggruppens medlemmer. Det aftales, at 
Janne udarbejder et udkast til nyhedsbrevet. 

 

EVENTUELT 

FAGGRUPPENS FACEBOOK SIDE 



Som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde den 27.01.2020, har Karina har i en mail til 
Andreah oplyst følgende: 

Man kan godt være medlem af flere Faggrupper. Enkelte grupper har dog regler i deres 
vedtægter, som siger, at man eksempelvis skal være ansat i Fagbevægelsen for at være en del 
af deres faggruppe. Det er dog yderst sjældent, at det er tilfældet. 

 

Det besluttes, at faggruppens facebook side drøftes på et særskilt skypemøde mandag den 8. 
juni kl. 19.30-20.00. Andreah inviterer bestyrelsen til mødet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


