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arbejdsmiljø

Det bliver dyrere og dyrere for Kriminalforsorgen at forsikre sine 
medarbejdere. Udgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms-
sikring (AES) er firedoblet de sidste to år.

For blot to år siden lød forsikringsudgiften på knap 600 kroner 
per medarbejder. I år betaler Kriminalforsorgen 2.600 kroner. 
Altså mere end fire gange så meget. Desuden har AES indført en 
arbejdsskadeafgift, som betyder, at den samlede opkrævning nu 
løber op i 3.000 kroner per medarbejder.

Fængslerne tilhører samme branchegruppe som forsvar og politi, 
og i denne branche har millionerstatninger til syge medarbejdere 
sendt forsikringspræmien i vejret. Branchen er nu landets dyreste 
at forsikre medarbejdere i. 

I den næstdyreste branche – bygge- og anlæg – betaler virksom-
heden kun det halve for at forsikre sine medarbejdere. En fæng-
selsbetjent er altså dobbelt så dyr at forsikre som en stillads-
arbejder. 

Og sammenligner man med andre offentligt ansatte, er forskellen 
endnu større. Ansatte i den offentlige administration er ti gange 
billigere at forsikre end fængselsbetjente. Så selvom en kontor-
fuldmægtig risikerer at brænde sig på kaffemaskinen, er det dog 
stadig vand ved siden af den risiko, man løber ved at sige ja til et 
arbejde i et fængsel.

Det er primært fængselsbetjente med psykiske lidelser, som 
koster mange penge for forsikringsselskabet. I 97 procent af 
tilfældene drejer erstatningerne sig nemlig om psykiske sygdomme, 
når man kigger på udbetalingerne til ansatte i fængsler og dom-
stole. Det er altså kun 3 procent af tilfældene, som handler om 
fysiske sygdomme. I nogle tilfælde udbetaler AES erstatninger på 
helt op til 4 millioner kroner i enkeltsager. 

Stigende udgifter
AES-ordningen bliver forvaltet af ATP. Her siger underdirektør 
Ulla Schjødt-Hansen, at kraftigt stigende udgifter til erstatninger 
de seneste fem år er årsagen til, at præmien er steget. Der er der-
for opbygget et underskud i ordningen, som nu skal indhentes. 

Det er blandt andet stigende udgifter til krigsveteraner, som koster 
penge. Desuden koster fængselsansatte mange penge. Dette illu-
streres ved, at fængslerne havde sin egen branchegruppe hos AES 
indtil for syv år siden. Dengang var AES-bidraget 11.000 kroner 
per medarbejder. Altså endnu højere end i dag.

At fængslerne i dag indgår i en bredere branchegruppe, betyder, 
at Kriminalforsorgen slipper med en billigere forsikringspræmie. 
Til gengæld er det en ulempe for de øvrige arbejdsgivere i bran-
chen, som på denne måde er med til at finansiere sygeerstatnin-
ger for fængselsansatte.

KoSter beSparelSer næSte år
Selvom Kriminalforsorgen drager fordel af at være en del af en 
større branche, er direktoratet dog ikke ligefrem begejstrede for 
udgiften til AES. Firedoblingen i AES-bidraget fra 2012 til 2014 er 
en stor belastning på budgettet. 

Kontorchef i Ressourcestyringskontoret, Jørgen Pedersen, oplyser, 
at Kriminalforsorgen i år skal betale over 10 millioner kroner i 
forsikringspræmie. Det kommer til at mærkes i fængslerne i 2015, 
som bliver nødt til at spare på andre områder for at få råd til 
forsikringspræmien.

arbejdet Slider
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er frustreret over, at 
fængselsbetjentene gang på gang topper listen over farlige job: 
”Der er desværre ikke noget, som tyder på, at det bliver mindre 
belastende at arbejde i landets fængsler og arresthuse. Tværtimod. 
Vi arbejder ofte alene i et miljø med latente trusler om vold. Det 
slider voldsomt på den enkelte,” siger han.

Hvert år må 40 fængselsbetjente forlade deres job med en såkaldt 
helbredsbetinget afskedigelse. I gennemsnit er de kun 47 år.

Fængselsbetjentene arbejder i landets 
farligste erhverv set i forhold til, hvor 
dyrt det er at forsikre medarbejderne. 
Af Søren Gregersen

LAnDETS 
farligste 
branche

biDrag til arbeJDsMarKeDets erhVerVs-
sYgDOMssiKring Per MeDarbeJDer

branche 2014

Fængsler, forsvar, politi mv. 3.003 kroner
Bygge og anlæg 1.503 kroner
Landbrug, fiskeri og råstofudvikling 1.235 kroner
Industri 1.119 kroner
Sociale institutioner mv. 1.080 kroner
Skibsfart mv. 845 kroner
VVS og elektrikere 770 kroner
Handel i øvrigt 724 kroner
Persontransport, post, tele mv. 698 kroner
Energi- og vandforsyning 622 kroner
Sundhedsvæsen 498 kroner
Hoteller og restauranter 480 kroner
Engros- og detailhandel 398 kroner
Undervisning 348 kroner
Offentlig administration 346 kroner
Finansiering og forretningsservice 331 kroner

Det er ti gange dyrere at forsikre en fængselsbetjent end 
ansatte i finansverdenen. Kilde: AES


