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Kapitel I.

Kommissionens nedsættelse og virksomhed. Resumé af betænkningen.

i ) Kommissionens nedsættelse.

Ved skrivelse af 13. maj 1957 nedsatte ju-
stitsministeriet en kommission med den op-
gave at foretage en almindelig gennemgang
af de spørgsmål, som står i forbindelse med
beskæftigelsen af de i kriminalanstalterne ind-
satte personer.

Til medlemmer af kommissionen - der
skulle rumme repræsentanter for erhvervsli-
vet, aftagerne af fængselsvæsenets produktion,
de bevilgende myndigheder og fængselsvæse-
net selv - beskikkedes :

Formand: Direktør K. Skat-Rørdam.
Næstformand: Chef for fængselsvæsenets ar-
bejdsdrift C. A. Aude-Hansen.

Medlemmer:
For Dansk arbejdsgiverforening:

Direktør Allan Rise.
For Industrirådet og Håndværksrådet:

Direktør, bogtrykker Henrik Tuxen.
For Landsorganisationen De samvirkende
fagforbund :

Sekretær Thomas Nielsen og sekretær
i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Byrge
Quist.

For Finansministeriet :
Afdelingschef Sv. Aistrup.

For Generaldirektoratet for statsbanerne:
Ekspeditionssekretær Povl Hjelt.

For Generaldirektoratet for post- og telegraf-
væsenet :

Kontorchef B. M. Andersen.
For Forsvarsministeriet:

Oberst A. Selchau.

For Tilsynsrådet vedrørende fængselsvæsenets
arbejdsdrift:

Folketingsmand Svend Horn.

For Fængselsvæsenet:
Kontorchef i Direktoratet for fængselsvæ-

senet, nu dommer i Nørresundby købstad
m. v. Carsten Jepsen.

Fængselsinspektør ved Københavns fængs-
ler Aage Worm.

Fængselsforvalter ved statsfængslet i Ny-
borg K. S. Madsen og

Formand for Dansk fængselsforbund, værk-
mester A. C. Petersen.

I juli 1959 fremsatte arbejdsministeriet øn-
ske om at få lejlighed til at følge den afslut-
tende fase i kommissionens drøftelser, idet
ministeriet fandt, at en del af de spørgsmål,
der var taget op til overvejelse i kommissio-
nen, også ville få betydning for tilrettelæg-
gelsen af arbejdet i de arbejdstekniske ung-
domsskoler, hvortil arbejdsløse henvises.

Under hensyn til, at kommissionens arbejde
på det pågældende tidspunkt nærmede sig
sin afslutning, og at væsentlige dele af be-
tænkningen var færdigbehandlede, fandt man
det ikke hensigtsmæssigt at udpege nogen
repræsentant fra arbejdsministeriet som med-
lem af kommissionen, men efter aftale med
arbejdsministeriet har først kontorchef, nu
fg. departementschef G. Coln, og senere kon-
torchef George R. Nelson deltaget i kom-
missionens møder som observatør for arbejds-
ministeriet.

Som sekretærer for kommissionen har fun-
geret ekspeditionssekretær, nu kontorchef i
Direktoratet for fængselsvæsenet F. E. Hell-
born og fuldmægtig, nu kontorchef samme-
steds A. K. Jacobsen.

Den 4. december 1959 afgik direktør, bog-
trykker Henrik Tuxen ved døden. Da kom-
missionens principielle overvejelser på dette
tidspunkt i alt væsentligt var afsluttet, og
da direktør Tuxen på alle afgørende punkter
havde tilsluttet sig de betragtninger, der er
kommet til udtryk i nærværende betænkning,
har der været enighed om ikke at søge ud-
peget et nyt medlem i stedet for direktør
Tuxen.

Kommissoriet har fundet udtryk i følgende
særlige redegørelse, udarbejdet forud for
kommissionens nedsættelse :



Arbejdsgrundlag for kommissionen
til overvejelse af arbejdsvirksomheden i fængsels-

væsenets anstalter.

Beskæftigelse af de i kriminalanstalterne hen-
siddende frihedsberøvede*) er et væsentligt led
i kriminalforsorgens arbejde for at genindpasse
kriminelle i normalt samfundsliv og dermed for
at formindske kriminaliteten. Beskæftigelsens mål
er at ruste den frihedsberøvede til arbejdsmæssigt
at gøre fyldest efter løsladelsen og jævnsides med
de øvrige behandlingsbestræbelser at bidrage til
hans personlige modning. Det er derfor ikke blot
inhumant, men også uhensigtsmæssigt at lade fri-
hedsberøvede hensidde uden beskæftigelse eller
ved arbejde, der udføres efter forældede metoder.

Fangerne beskæftiges i Danmark i de til fængs-
lerne og særanstalterne hørende jordbrug (land-
brug og gartnerier), ved fængslernes egen drift
(rengøring, opvarmning, bygningsvedligeholdelse
etc.) og i værksteder, der for statens regning pro-
ducerer varer, der afsættes til statsinstitutioner.
Administrativt henhører fangearbejdet under di-
rektoratet for fængselsvæsenet. I dette oprettedes
i 1913 et særligt »Kontor for fængselsvæsenets
arbejdsdrift«. Ved kgl. anordning af 7. marts 1913
pålagdes det statsinstitutionerne i videst muligt
omfang at henvende sig til kontoret om forfærdi-
gelse af de genstande, som de har brug for. Sam-
tidigt foretoges en gennemgribende reorganisering
af fangearbejdsvirksomheden, der indtil da havde
formet sig som arbejde for private entreprenører.
Der skabtes i de følgende år en række virksom-
heder, overvejende indenfor sådanne håndværks-
fag, hvor arbejdet kunne udføres i eneceller i
overensstemmelse med de den gang herskende
fængselstanker.

På det herved givne grundlag har arbejdsdrif-
ten siden udviklet sig. Oprettelsen af en række
anstalter i forbindelse med ikrafttræden af straffe-
loven af 1930 (psykopatforvaring, arbejdshus og
ungdomsfængsel) nødvendiggjorde organiseringen
af en arbejdsvirksomhed på disse, og på tilsva-
rende måde har der måttet fremskaffes beskæf-
tigelsesmuligheder på den række åbne anstalter,
der oprettedes under og efter sidste verdenskrig.
For en stor del har beskæftigelsen her fundet sted
ved landbrug og gartnerier, men der er også op-

*) I betænkningen anvendes benævnelsen »fan-
ger« som fælles betegnelse for alle de i kriminalan-
stalterne hensiddende frihedsberøvede (fængselsfan-
ger, ungdomsfængselsfanger, psykopatfængselsfan-
ger, indsatte i arbejdshus, sikkerhedsforvaring og
helbredelsesanstalt for drankere, psykopatforvarede
samt hæfte- og varetægtsfanger).

rettet en del værksteder. Dernæst har ændringer
i kriminalforsorgens metoder bevirket, at enrums-
arbejde i vidt omfang har måttet afløses af ar-
bejde i fællesskab, hvilket har nødvendiggjort op-
rettelse af en del fællesværksteder på de hidtidige
celleanstalter. Samtidigt er håndværksmæssige
metoder i et vist omfang afløst af mere industrielt
betonede, således at maskiner i stigende omfang
er taget i brug.

Organiseringen af fængselsvæsenets arbejdsdrift
må i første række tage hensyn til fangearbejdets
primære mål: Oplæring og optræning af fanger
med henblik på deres erhvervsmæssige placering
efter løsladelsen. Gennemførelsen af dette arbejds-
pædagogiske mål støder for det første på vanske-
ligheder, der har sammenhæng med korte hen-
siddelsestider, klientelets intellektuelle og karak-
tereologiske stade og andre forhold. Men dernæst
afføder selve den praktiske organisering af pro-
duktive værksteder og arbejdspladser til gennem-
førelse af træning en række vanskelige spørgsmål.
Af disse skal fremdrages finansiering, rentabilitet,
tilvejebringelse og fastholdelse af et kvalificeret
personel, sikring af afsætning og forholdet til det
private erhverv, der føler sig truet af konkurrence
fra den billige arbejdskraft. Til belysning af stør-
relsesordenen af disse problemer anføres, at ar-
bejdsdriften, når bortses fra de i Københavns
fængsler og arresthusene hensiddende fanger, dag-
ligt beskæftiger ca. 1.500 fanger, at den samlede
omsætning andrager ca. 12 millioner kroner, og
at overskuddet efter afholdelse af direkte og indi-
rekte omkostninger andrager knapt 1 million
kroner.

Uanset at denne produktion kun udgør en for-
svindende del af det samlede nationalprodukt,
har der dog i de forløbne år været en del klager
fra de private erhverv over ubillig konkurrence.
Ved behandling i et ved bekendtgørelse af 20. ok-
tober 1932 nedsat tilsynsråd vedrørende fængsels-
væsenets arbejdsdrift, bestående af repræsentanter
for folketing, arbejdsgiver- og arbejderorganisa-
tioner og fængselsvæsenet, er det dog lykkedes at
få de fleste klager løst på tilfredsstillende måde.
Men hensynet til det private erhverv har dog i
vidt omfang begrænset arbejdsdriftens mulighe-
der for at etablere den rette beskæftigelse.

I modsætning til forholdene i mange andre
lande er det lykkedes at holde alle fanger beskæf-
tigede og for flertallet af fangernes vedkommende
på tilfredsstillende måde. Men for en ikke ube-
tydelig gruppe, formentlig ca. 40 pct., af fan-
gerne har det ikke været muligt at anvise arbejde,
der kan betegnes som behandlingsmæssigt fyldest-
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gørende. Denne antagelse støttes af praktikernes
erfaringer og en af kontoret for fængselsvæsenets
arbejdsdrift foranstaltet statistisk undersøgelse.

Manglerne synes navnlig at ligge på følgende
områder:

i ) Der er for lidt fællesværkstedsplads i de luk-
kede anstalter, hvor ca. Vs af fangerne må
arbejde i celle. Selvom cellearbejde ikke vil
kunne undværes af disciplinære og behand-
lingsmæssige grunde, bør det dog undersøges,
hvorvidt det er muligt at nedbringe det: eller
give det mere tilfredsstillende former.

2) En del af de i anstalterne drevne håndværks-
fag er i det private erhverv ved at uddø, og
træning i disse har derfor aftagende betyd-
ning.

3) I en del af de fag, der er i stærk udvikling
i det private erhverv, er der for få trænings-
pladser i anstalterne.

4) Der er en skæv fordeling af arbejdsmulighe-
derne mellem de åbne og lukkede anstalter,
idet der er for få muligheder for værksteds-
træning i de første, medens omvendt de sid-
ste frembyder for få muligheder for fysisk
træning.

5) Det er endelig hævdet, at arbejdsdriftens
værksteder teknisk er for tilbagestående.
Dette sidste punkt er fremhævet af forvalt-
ningskommissionen, se dennes 5. betænkning
pag. 119, hvori det foreslås at indskrænke
antallet af produktioner indenfor arbejds-
driften og at udvide fremstillingen af stan-
dardiserede produkter til staten. Endvidere
har 3. hovedrevisorat i en skrivelse af 30. de-
cember 1955 til direktoratet fremsat en række
kommentarer til arbejdsdriftens økonomiske
resultat og konkluderet, at der kun er ratio-
naliseret i ringe omfang.

Justitsministeriet må derfor anse det for nød-
vendigt, at arbejdsdriftens forhold tages op til en
samlet undersøgelse og vurdering. Det ønskes be-
lyst, hvilke ændringer i arbejdsdriftens nuværende
struktur der bør foretages, for at arbejdsdriften i
større omfang end nu vil kunne løse sine behand-
lingsopgaver. Det ønskes overvejet, i hvilket om-
fang dette bør ske ved optagelse af fag og pro-
duktioner, i hvilke træning er blevet aktuel på
grund af den stedfundne udvikling i erhvervslivet.
I forbindelse hermed ønskes behandlet de ved en
sådan omlægning opståede afsætningsspørgsmål,
herunder spørgsmålet om der kan tilvejebringes
en udvidelse af afsætningen til statsinstitutioner,

eventuelt ved en ændring i kgl. anordning af 7.
marts 1913, og om der i større eller mindre om-
fang kan gennemføres en afsætning til private,
f. eks. i form af samarbejde med større industri-
virksomheder. Forholdet til erhvervslivets organi-
sationer ønskes belyst, herunder spørgsmålet om
der er behov for ændringer i reglerne om tilsyns-
rådet vedrørende fængselsvæsenets arbejdsdrifts
virksomhed. Der ønskes taget stilling til, om der
som supplement til den produktive virksomhed
bør meddeles faglig instruktion i værkstedsskoler
eller under anden ikke-produktiv form. Foruden
de angivne spørgsmål vedrørende arbejdsdriftens
behandlingsopgaver og dens forhold til erhver-
vene bør optages overvejelser om arbejdsdriftens
tekniske udbygning og dens personalemæssige,
økonomiske og regnskabsmæssige organisation.

2) Kommissionens virksomhed.

Under tilstedeværelsen af samtlige anstalts-
ledere, fængselsforvaltere, en række arbejds-
ledere, repræsenterende de forskellige ar-
bejdsgrene inden for fangearbejdet, samt re-
præsentanter for de øvrige virksomhedsgrene
såsom undervisning, forsorg, regnskabsførelse
m. m., behandledes arbejdsdriftens forhold i
et todages møde i København. Ved dette
møde, der fandt sted kort før kommissionens
nedsættelse, og som overværedes af kommis-
sionens formand og næstformand, drøftedes
en række forskellige synspunkter om arbejds-
driftens komplicerede problemer.

Kommissionen påbegyndte sit arbejde den
28. maj 1957, og udgangspunktet for kom-
missionens arbejde var dels det forannævnte
»Arbejdsgrundlag for kommissionen til over-
vejelse af arbejdsvirksomheden i fængselsvæ-
senets anstalter«, dels de indvundne erfarin-
ger på det nævnte møde forud for kommis-
sionens nedsættelse.*)

Kommissionen har holdt ialt 24 møder.
Den samlede kommission eller enkelte med-
lemmer har aflagt besøg på samtlige fæng-
selsvæsenets større anstalter samt i enkelte
arresthuse, og kommissionens medlemmer har
haft lejlighed til at gøre sig bekendt med
de vilkår, hvorunder arbejdsdriften virker
her i landet. Endvidere er der givet et ud-
snit af personalet ved de respektive anstalter
lejlighed til - efter en gennemgang af værk-

*) Referat af mødet er gengivet i »Fængselsfag-
lige Meddelelser« for oktober 1957 (2. årgang,
nr. 4).
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stederne - at gøre deres synspunkter gæl-
dende overfor kommissionens medlemmer
samt til at fremkomme med forslag til for-
bedringer eller ændringer af de bestående for-
hold, enten straks eller gennem skriftlige ind-
læg.

Endelig har en del af kommissionens med-
lemmer under en rejse til Sverige i efteråret
1959 haft lejlighed til ved besøg på en række
svenske fængsler at sætte sig ind i fængsels-
arbejdet i dette land.

Med henblik på gennemførelse af kommis-
sionens arbejdsprogram har det været nød-
vendigt at nedsætte en række arbejdsudvalg.
Ved beslutning af 31. oktober 1957 nedsattes
følgende arbejdsudvalg:

1) Et »Strukturudvalg«, hvis opgave har
været at tage stilling til arbejdsdriftens hele
struktur og til organisationen af produktio-
nen. Udvalget har særlig beskæftiget sig med
spørgsmål som arten af arbejdet - herunder
hvilke fag der burde tages op - spørgsmålet
om større specialisering, om værkstedsskoler
etc.

2) Et »Finansielt udvalg« (underudvalg
af »Strukturudvalget«). Dette udvalg har be-
handlet de spørgsmål, som revisionsdeparte-
mentet har rejst i en kritik af arbejdsdriften,
og herudover overvejet de særlige finansielle
problemer. Endvidere har udvalget taget stil-
ling til spørgsmålet om kontororganisationen
indenfor arbejdsdriften og arbejdsdriftens
regnskabsaflæggelse.

3) Et »Personaleudvalg«, hvis opgave
bl. a. har været at tage stilling til spørgsmå-
let om central contra lokal ledelse af arbejds-
driften, virksomhedsledelse, lønningsniveau
o. lign.

4) Et »Afsætningsudvalg«, der bl. a. har
skullet tage stilling til spørgsmål som afsæt-
ning, priskalkulation, forholdet til de private
erhverv o.s.v.

Kommissionens »Formandsskab« (beståen-
de af formanden, næstformanden og sekretæ-
rerne) har dannet et særligt arbejdsudvalg,
til hvilket det har været overdraget at udar-
bejde bl. a. udkast til betænkningsafsnit,
hvorefter disse afsnit er drøftet i den sam-
lede kommission.

Der har i underudvalgene været afholdt
ialt 46 møder.

Som det vil fremgå af de efterfølgende af-
snit, har kommissionen ført en række for-
handlinger med andre institutioner m. v. Der
har således været ført forhandlinger og væ-
ret foretaget undersøgelser vedrørende spørgs-
målet om muligheden for udvidelse af leve-
rancer fra fængselsvæsenets værksteder til in-
stitutioner og selskaber, herunder med Stats-
banerne, Post- og Telegrafvæsenet, Privatba-
nerne, militære institutioner, Civilforsvaret,
visse statshospitaler m. v., Københavns Tele-
fon Aktieselskab, Københavns kommune
m. fl. Herom henvises til bemærkningerne i
kapitel VIII.

Med henblik på at få en mere uafhængig
vurdering af de mere betydende virksomheds-
grene inden for arbejdsdriften, har kommis-
sionen anmodet Dansk Arbejdsgiverforening
og Landsorganisationen De samvirkende Fag-
forbund i Danmark om at udpege sagkyndige
til at gennemgå visse værksteder og derefter
afgive erklæring til kommissionen. Endvidere
har man indhentet erklæringer fra de til kon-
toret for arbejdsdriften knyttede konsulenter.
Herom henvises til bemærkningerne i kapi-
tel IV.

Endelig har kommissionen søgt kontakt
med forvaltningsnævnets sekretariat, navnlig
vedrørende kalkulations- og regnskabsproble-
mer. afsætningsproblemer samt produktions-
planlægning og effektivisering m. v. af pro-
duktion og arbejdsgang, ligesom der har væ-
ret drøftelser med vedkommende revisions-
departement, idet departementet overfor di-
rektoratet for fængselsvæsenet har gjort en
række betragtninger gældende vedrørende
netop disse spørgsmål. Herom henvises til be-
mærkningerne i kapitel X.

3) Resumé af betænkningen.

I betænkningens kap. II er givet en over-
sigt over det danske fængselsvæsens struktur
samt en redegørelse for overvejelser om æn-
dringer i anstaltsorganisationen. Fængsels-
væsenets centralstyrelse sorterer direkte under
justitsministeren og er opdelt i en række kon-
torer, hvoraf et særligt beskæftiger sig med
fangearbejdsvirksomheden. Anstaltsorganisa-
tionen består af 13 større anstalter og 57
arresthuse. Til afsoning af længere fængsels-
straffe rådes over 2 lukkede statsfængsler med
tilsammen ca. 650 pladser og 6 åbne stats-
fængsler og fængselsafdelinger med tilsam-



men ca. 700 pladser. Fordelingen af fangerne
mellem disse anstalter sker under hensynta-
gen til alder, forstraffe, straffetidens længde
og egnethed til anbringelse under friere for-
hold. Til husning af fanger med korte fæng-
selsstraffe, hæftefanger og varetægtsfanger
m. fl. rådes over Københavns fængsler med
5-600 pladser og provinsens arresthuse med
ca. 1.300 pladser.

Ungdomsfængsel er beregnet for unge kri-
minelle, der trænger til opdragelse og uddan-
nelse. Til anbringelse af disse rådes over en
lukket afdeling med ca. 70 pladser (i stats-
fængslet i Nyborg) og 3 åbne ungdomsfængs-
ler med tilsammen ca. 220 pladser. Til per-
soner dømt til arbejdshus - ikke-farlige kri-
minelle, der normalt er straffet hyppigt -
haves en åben anstalt med ca. 300 pladser.
Endelig råder fængselsvæsenet foruden over
en mindre helbredelsesanstalt for kriminelle
alkoholister over 2 forvaringsanstalter med til-
sammen ca. 400 pladser. I disse anbringes på
ubestemt tid kriminelle med en fra det nor-
male afvigende psyke, når retten skønner det
påkrævet af hensyn til retssikkerheden. Den
ene af anstalterne rummer tillige kroniske kri-
minelle af farligere type (sikkerhedsforvaring)
og personer idømt psykopatfængsel.

Direktoratet for fængselsvæsenet har på
kommissionens foranledning udtalt, at der
ikke findes anledning til at foretage væsent-
lige ændringer i det bestående anstaltssystem.
Af ændringer, der kan forventes i deri kom-
mende tid, fremdrages:

1) Ændring af ungdomsfængselsorganisatio-
nen ved oprettelse af en ny anstalt inde-
holdende modtagelsesafdeling og særafde-
ling for psykisk afvigende (med nedlæg-
gelse af den nuværende lukkede afdeling
på Nyborg) og ved udvidelse af pladserne
på de åbne anstalter (oprettelse af ud-
gangshjem og en afdeling for sinker). Det
samlede antal pladser vil herved stige til
375-

2) Forskellige ændringer i fængslernes belæg-
ningslokaliteter, bl. a. opdeling af de luk-
kede statsfængsler i indbyrdes adskilte af-
snit vil medføre en nedsættelse af disses
kapacitet.

3) En vis udvidelse af pladsantallet i de be-
stående forvaringsanstalter.

4) Nedlæggelse af små arresthuse og evt. eta-
blering af kolonier for korttidsstraffede.

Efter at der i kap. III er meddelt en kort
historisk oversigt, beskrives i kap. IV fæng-
selsarbejdets nuværende tilrettelæggelse.

De grundlæggende bestemmelser om fæng-
selsarbejdet findes i Borgerlig straffelov af
15. april 1930 og de med hjemmel i denne
lov udfærdigede kongelige anordninger om
de forskellige arter af frihedsberøvelse. Ifølge
disse bestemmelser har fangerne arbejdspligt.
De skal beskæftiges ved arbejde, der skal
være produktivt, interessevækkende, passende
for evner og færdighed og egnet til at frem-
me genindpasningen.

Den centrale ledelse af fangearbejdet, der
omfatter værkstedsarbejde, jordbrug og ar-
bejde i forbindelse med anstaltens pasning og
vedligeholdelse (økonomiarbejde), sker fra
kontoret for fængselsvæsenets arbejdsdrift.
Kontoret støtter sig på faglige konsulenter og
arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Den lo-
kale driftsledelse påhviler under anstaltsledel-
sens tilsyn fængselsforvalteren (på mindre an-
stalter en fængselsbogholder). Arbejdsledelsen
påhviler ca. 275 værkmestre. Det beskæftigede
antal fanger andrager ca. 3.000, hvoraf 2.000
i statsfængsler og særanstalter. Værkstedsdrif-
ten finder overvejende sted i ca. 40 fælles-
værksteder og spænder over 12 hovedgrupper
af fag, hvori der ialt beskæftiges ca. 900 fan-
ger. Jordbrugsfagene (landbrug, gartneri, kul-
tivering) beskæftiger ca. 450 fanger på ca. 30
arbejdspladser. Ved økonomiarbejder beskæf-
tiges ca. 700 fanger ved 6 forskellige virksom-
hedsarter (bl. a. rengøring, bygningsvæsen og
forplejning). I Københavns fængsler og ar-
resthusene beskæftiges ca. 1.200 fanger over-
vejende ved enkle manuelle arbejder og ved
økonomiarbejde.

Fængselsarbejdsdriftens årlige salg indbrin-
ger ca. 12 mill. kr. for værkstedsdriftens og
ca. 3 mill. kr. for jordbrugets produkter. Det
regnskabsmæssige overskud andrager ialt ca.
1 mill. kr. årligt. Heri er ikke medregnet over-
skud ved arresthusarbejdet, ca. 1/4 mill .kr.,
eller værdien af økonomiarbejdet, der vanske-
ligt lader sig beregne.

I tilknytning til fangearbejdsvirksomheden
foretages i begrænset omfang faglig oplæring,
ligesom der afholdes arbejdstekniske kurser og
anden faglig undervisning.

Der refereres en for nogle år siden fore-
tagen undersøgelse af beskæftigelsesbehovet,
der bl. a. konkluderer i, at fangerne over-
vejende kommer fra byer, at deres erhvervs-

9
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fordeling i det hele svarer til befolkningens
i almindelighed, at de stort set ikke kan be-
tegnes som erhvervshæmmede, og at de fle-
ste har behov for arbejdstræning. Endvidere,
at opholdene i anstalterne for de fleste er
korte, at der set fra et arbejdstræningssyns-
punkt er en uhensigtsmæssig fordeling af
fanger mellem åbne og lukkede anstalter, at
knap halvdelen af fangerne ikke får hen-
sigtsmæssig træning, og at dette forhold kan
ændres for 2/s af den sidstnævnte gruppe.
Undersøgelsen er indgået i kommissionens
overvejelser, men man har ikke ment uden
videre at kunne lægge konklusionerne til
grund.

Efter kommissionens opfordring er der af
arbejdsmarkedets hovedorganisationer udpe-
get sagkyndige, der har foretaget en vurde-
ring af de vigtigste værksteders økonomi og
teknik. Fængselsvæsenets jordbrug er på til-
svarende måde vurderet af dets fagkyndige
konsulenter. Disse vurderinger indeholder i
hovedsagen en anerkendelse af disse virksom-
hedsgrenes standard og af personalets indsats,
men der påpeges tillige i dem en række mu-
ligheder for forbedringer af lokaliteter, ar-
bejdsgang og maskinel.

De afgivne udtalelser har bestyrket kommis-
sionen i den opfattelse, at der i det bestående
apparat er grundlag for en videreudvikling,
men tillige at forbedringer er påkrævede.

I betænkningens kap. V meddeles oplysnin-
ger om fængselsarbejdsdriften i en række eu-
ropæiske lande. Oplysningerne vedrører for-
delingen af fangerne til arbejde efter fore-
tagne personundersøgelser, de anvendte for-
mer for arbejdstræning, de arbejdsfag, der er
optaget, fangers arbejde hos private arbejds-
givere og forekomsten af terapiværksteder.
Vedrørende organisatoriske forhold meddeles
oplysninger om central og lokal ledelse, om
regnskabsprincipper, om sikring af afsætnin-
gen af produkterne og om forholdet til det
private erhverv. Endelig gives oplysninger om
principperne for tildeling af arbejdsvederlag.

I kap. VI om de grundlæggende principper
for fangebeskæftigelsen anbefaler kommissio-
nen, at følgende synspunkter lægges til grund
ved fængselsarbejdsdriftens udformning.

Fængselsarbejdet bør være produktivt og i
sine metoder og tilrettelæggelse i videst mu-
ligt omfang ligne det arbejde, der udføres i
velordnede private virksomheder. Det bør som
hovedregel udføres i fællesskab. Lige med

produktivt arbejde regnes rationel pædagogisk
arbejdstræning og faglig undervisning.

Fangerne har pligt til at arbejde flittigt og
nøjagtigt. Arbejdet skal i nødvendigt omfang
forbedre fangernes arbejdsevner og arbejds-
færdigheder. Der lægges vægt på, at fangerne
vænnes til en arbejdsrytme, der svarer til den
normale. Ved tildeling af arbejde skal tages
hensyn til fangernes rimeligt begrundede øn-
sker. Der skal ikke gives friluftsarbejde noget
almindeligt fortrin frem for arbejde i værk-
steder. Inden for de givne rammer bør fæng-
selsarbejdet gennemføres på forsvarlig økono-
misk måde.

Kommissionen anbefaler, at reglerne om
fangernes arbejde får en ensartet formulering
ved udfærdigelse af fælles regler.

I kap. VII fremsættes kommissionens for-
slag til udformningen af arbejdsdriftens struk-
tur og de hovedsynspunkter, hvorefter denne
bør ske. Det er kommissionens opfattelse, at
der i størst muligt omfang bør bygges på det
bestående grundlag, og at den skitserede ud-
vikling bør foregå over en længere årrække
svarende til mulighederne for opnåelse af ar-
bejdsopgaver fra statsinstitutionerne og tillige
med hensyntagen til nødvendigheden af andet
fængselsbyggeri, idet forudsættes, at værk-
stedsændringer m. v. sker ved hjælp af fange-
arbejdskraft. Det påregnes, at forslaget efter
nogle års forløb tages op til revision.

Grundlaget for forslaget er den af direk-
tøren for fængselsvæsenet opstillede plan for
anstaltsorganisationen, idet det dog påpeges,
at hensynet til etableringen af en fyldestgø-
rende arbejdsvirksomhed taler for, at anstal-
terne ikke bliver for små. Man har endvidere
bygget på den tidligere omtalte undersøgelse
af fangernes træningsbehov og på oplysninger
om den beskæftigelsesmæssige udvikling i det
private erhverv inden for de fag, der er op-
taget eller kan tænkes optaget i fængselsvæ-
senet. Denne udvikling viser bl. a., at der må
ventes fremgang i beskæftigelsen inden for
metal- og træfagene, men tilbagegang inden
for skræderfaget og landbruget. Et alminde-
ligt træk er stigende mekanisering og stigende
anvendelse af ufaglært arbejdskraft.

Kommissionen foreslår, at arbejdsdriftens
mekaniseringsgrad forøges, således at trænin-
gen kan få betydning for senere beskæftigelse
i industrien. Der tages dog afstand fra en
mekanisering, hvis formål i første række, er
at spare arbejdskraft, og fra automatisering,
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bortset fra benyttelse af visse almindeligt an-
vendte automatiske hjælpemidler.

Kommissionens forslag fremgår iøvrigt af
en oversigt over fordelingen af arbejdskraften
på anstalterne for fanger med længere hen-
siddelsestider. Efter denne forøges antallet af
beskæftigede i metalfag fra ca. 75 til ca. 225, i
træindustrielle fag fra ca. 110 til ca. 250 og i
anden industri og håndværk fra ca. 75 til ca.
125. Der foreslås nedsættelse af antallet af be-
skæftigede i beklædningsindustri fra ca. 300
til ca. 225 og i grafisk industri fra ca. 225 til
ca. 150 og i beskæftigelsesarbejder fra ca. 175
til ca. 100, ligesom der er forudset en mindre
nedgang i de ved økonomiarbejder1 (særligt
rengøring) beskæftigede. Antallet af beskæf-
tigede i jordbrug foreslås nedsat fra ca. 550
til ca. 500, medens de beskæftigede i tekstil-
industri bliver uforandret ca. 40. Kommis-
sionens forslag er begrundet for hver enkelt
faggruppe under henvisning til træningsmu-
ligheder, mulighederne for, at fangerne kan
få beskæftigelse i de pågældende fag efter
løsladelsen og de foreliggende afsætningsmu-
ligheder. Forslaget indeholder tillige almin-
delige henstillinger om forbedring af beskæf-
tigelsen af fanger i Københavns fængsler og
arresthuse, ligesom der peges på muligheden
for oprettelse af arbejdskolonier med fysisk
krævende arbejde for korttidsstraff ede.

Kommissionens forslag ledsages af en skitse
over nødvendige investeringer, der omfatter
et beløb på ialt 10 mill, kr., hvoraf ca. 5 mill,
kr. til bygninger og godt 3 mill. kr. til maski-
ner for værkstedsdriften. Til jordbruget er an-
slået en udgift på ZU mill. kr. og til uforudsete
udgifter m. m. 1 mill. kr.

Kommissionen anbefaler, at der fremdeles
finder faglig oplæring sted i arbejdsdriften,
men peger særligt på betydningen af en ud-
bygning af uddannelsen af de ikke-faglærte,
dels efter de planer, der gennemføres på sta-
tens arbejdsmandskursus m. v., dels efter dem
som må forventes gennemført, når de i be-
tænkningen vedrørende uddannelsen af ikke-
faglærte anbefalede brancheuddannelser bli-
ver realiseret. Betydningen af en rigtig for-
deling af fangerne til de forskellige slags ar-
bejde og opstilling af en plan for rationel be-
skæftigelse af hver enkelt fange understreges.
En udvidet overflytning af fanger fra lukket
til åben anstalt menes at kunne forøge træ-
ningsmulighederne. Kommissionen omtaler
mulighederne for beskæftigelse af fanger en-

keltvis hos private arbejdsgivere og betydnin-
gen af en effektiv arbejdstid. Endelig fremhæ-
ver kommissionen, at så meget arbejde som
muligt bør udføres i fællesskab og udtrykker
den opfattelse, at det må være muligt at ind-
skrænke antallet af de fanger, der beskæftiges
i celle (enrum), til nogle få procent.

I kap. VIII behandles problemerne vedrø-
rende afsætning af de produkter, der fremstil-
les i arbejdsdriftens virksomheder. Afsætnin-
gen foregår for værkstedsdriftens vedkom-
mende overvejende til statsinstitutioner, me-
dens jordbrugsproduktionen afsættes som i
private jordbrug. I henhold til kgl. anordning
af 7. marts 1913 består der en pligt for stats-
institutionerne til at henvende sig til fængsels-
væsenet om køb af dets produkter. Afsætnin-
gen, der forestås af kontoret for fængselsvæ-
senets arbejdsdrift, foregår dog mest ved fri-
villige aftaler med institutionerne og ofte i
konkurrence med private tilbudsgivere. Der
foretages visse salgsbestræbelser, bl. a. ved ud-
sendelse af kataloger, og der må i det hele
anlægges økonomiske og forretningsmæssige
overvejelser vedrørende kvalitet, pris og leve-
ringstid.

Kommissionen har undersøgt mulighederne
for afsætning af den forøgede produktion, der
vil være en følge af kommissionens forslag.
Ved henvendelse til en række statsinstitu-
tioner, koncessionerede selskaber og Køben-
havns kommune er der konstateret mulig-
heder for forøget afsætning. Det er kommis-
sionens opfattelse, at afsætningen som hidtil
principalt bør ske til statsinstitutioner og end-
videre til statsunderstøttede og koncessionere-
de virksomheder og større kommuner. Afsæt-
ningen, der bør ske med hensyntagen til det
private erhverv, vil fremdeles omfatte en be-
skeden del af den samlede vareproduktion i
landet. Afsætning til offentlige institutioner
anses som fængselsvæsenets naturlige område,
uden at dog afsætning til private som subsi-
diær mulighed udelukkes. Denne kan dels
tænkes i form af fremstilling af halvfabrikata
til almindelig markedspris eller - som allerede
praktiseret - ved udførelse af enkle manuelle
arbejder for private entreprenører (arresthu-
sene og Københavns fængsler).

Kommissionen foreslår en fornyelse af den
nævnte anordning af 7. marts 1913. I kom-
missionens forslag herom fastslås, at statsinsti-
tutioner i videst muligt omfang bør aftage
fængselsvæsenets produkter. Der pålægges
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fængselsvæsenet en pligt til at informere insti-
tutionerne om de produkter, der fremstilles,
og der fastslås en fremgangsmåde for afgivelse
af bestillinger og forespørgsler, herunder reg-
ler om afgivelse af oversigter over forventede
større leverancer. Den pris, der skal anlægges,
skal være markedsprisen med reduktion i for-
hold til kvalitet, leveringstid o. lign.

I kap IX behandles arbejdsdriftens forhold
til det private erhverv. Det private erhvervs
betænkelighed ved konkurrence fra fængsels-
arbejdsvirksomheden har både her i landet og
i udlandet affødt betydelige vanskeligheder
for udvikling af en rationel fangebeskæftigelse.
1 Danmark oprettedes i 1932, efter at arbejds-
driften i årene før havde været genstand for
stærk kritik fra erhvervenes side, Tilsynsrådet
vedrørende fængselsvæsenets arbejdsdrift med
repræsentation for erhvervene (arbejdere og
arbejdsgivere), for folketinget og for fængsels-
væsenet. Rådets opgave blev behandling af
klager fra erhvervene og et almindeligt ind-
seende med arbejdsdriften, specielt med op-
rettelse og udvidelse af dens fag.

Uanset at der som konsekvens af rådets
virksomhed er indtrådt en betydelig afspæn-
ding af forholdet til erhvervene, har kommis-
sionen dog optaget spørgsmålet til behandling
af hensyn til dets vigtighed for arbejdsdriftens
udvikling. Det konstateres, at arbejdsdriftens
produktion kun udgør en meget lille del af
den samlede produktion i landet, at konkur-
rencen af den grund må være af begrænset
betydning, men at der, når der er spørgsmål
om konkrete leverancer, kan opstå ulemper
for den enkelte private erhvervsudøver. Ar-
bejdsdriften må tage hensyn hertil, men bør
iøvrigt have lov til at etablere den af hensyn
til genindpasningsarbejdet nødvendige pro-
duktion og beskæftigelse.

Kommissionen mener, at tilsynsrådet bør
bibeholdes, og at det bevarer sine nuværende
funktioner. Det foreslås, at dets sammensæt-
ning ændres, således at den bliver som følger:
Formand: Direktøren for fængselsvæsenet
2 repræsentanter udpeget af folketinget eller

regeringen (justitsministeren)
3 repræsentanter udpeget af Dansk Arbejds-

giverforening og Håndværksrådet samt In-
dustrirådet i forening

3 repræsentanter udpeget af Landsorganisa-
tionen De samvirkende Fagforbund og Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd i forening.
Kommissionen anbefaler, at der også bort-

set fra tilsynsrådets virksomhed etableres kon-
takt med erhvervene og udøves oplysnings-
virksomhed over for disse.

I kap. X behandles arbejdsdriftens økono-
miske og regnskabsmæssige organisation under
særlig hensyntagen til de bemærkninger om
dens kalkulationer og regnskabsføring, der er
fremsat af forvaltningskommissionen af 1945
og 3. revisionsdepartement. Der gives en over-
sigt over den nu anvendte fremgangsmåde ved
forkalkulation, prisansættelse og efterkalkula-
tion. Hovedpunkterne i denne er, at de indi-
rekte omkostninger fordeles ved en »Kon-
stant« (fordelingsnøgle), der udfindes ved at
dele de budgetterede omkostninger med det
budgetterede antal arbejdsdage, og som ud-
trykker det beløb, hvormed den enkelte pro-
duktion belastes med indirekte omkostninger
pr. fangearbejdsdag. Bruttosalgsprisen fastsæt-
tes på grundlag af markedsprisen. Af forskel-
len mellem denne og fremstillingsomkostnin-
gerne (direkte og fordelte indirekte omkost-
ninger) ydes halvdelen til aftageren i form af
rabat, medens den anden halvdel er fængsels-
væsenets nettoavance.

Forvaltningskommissionen har foreslået en
ændring af kalkulationens opbygning, således
at der til de direkte omkostninger lægges en
bruttoavance, omfattende bidrag til dækning
af indirekte omkostninger og fortjeneste. Hvor
markedsprisen (der efter forslaget bør bestem-
me salgsprisen) er kendt, findes bruttoavan-
cen ved fra salgsprisen at trække fremstillings-
omkostningerne (de direkte omkostninger).
Den procent, som bruttoavancen i disse til-
fælde udgør af fremstillingsomkostningerne
(bruttoavanceprocenten) anvendes — inden
for samme fag og ved beslægtede produktio-
ner - til bestemmelse af salgsprisen i de til-
fælde, hvor markedsprisen ikke kan oplyses.
Anvendelse af afdelingsregnskab i forbindelse
med kvartalsvise rapporter påregnes at give
yderligere støtte for kalkulation og rentabili-
tetskontrol.

3. revisionsdepartement har i hovedsagen
sluttet sig til forvaltningskommissionens stand-
punkt og har yderligere ment, at de i kalkula-
tionerne og regnskabet indregnede arbejdsom-
kostninger i stedet for som nu at indregnes
med de faktisk udbetalte arbejdsdusører, bør
ansættes til den værdi, fangearbejdskraften
har, når hensyn tages til fysiske og psykiske
handicap og de omstændigheder, hvorunder
arbejdet må udføres. En sådan beregning vil
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efter revisionsdepartementets opfattelse gøre
det klart, at arbejdsdriften i realiteten har et
betydeligt underskud, hvilken konstatering vil
give et tiltrængt incitament til rationalisering.

Kommissionen, der har drøftet de forelig-
gende spørgsmål med forvaltningsnævnets
sekretariat og som er bekendt med grundene
til, at fasngselsvæsenet kun i begrænset om-
fang har kunnet tiltræde de refererede syns-
punkter, har ikke kunnet slutte sig til revisi-
onsdepartementets standpunkt vedrørende be-
regningen af arbejdsomkostningerne, bl. a.
fordi der med denne beregning vil være for-
bundet en høj grad af usikkerhed. Kommissio-
nen mener dernæst ikke, at der ved anven-
delse af den foreslåede metode vil kunne ska-
bes grundlag for en forbedret rentabilitets-
vurdering eller en mere korrekt prisansæt-
telse.

Kommissionen går ind for en ændring af
kalkulationernes opstilling, således at den nu-
værende generalomkostningsfordeling afløses
af et bruttoavancetillæg, ved hvis fastsættelse
der i princippet gås frem som beskrevet i for-
valtningskommissionens forslag, men som be-
regnes som en sats pr. fangeafbejdsdag eller
-time, hvorved den tid, som den pågældende
produktion beslaglægger værkstedsapparatet,
vil få den rette vægt i beregningen.

Kommissionen går ind for, at der fremdeles
i fornødent omfang foretages efterkalkulatio-
ner, der i forbindelse med andre oplysninger
om driften vil skabe grundlag for en effektiv
rentabilitetsvurdering. Kommissionen mener,
at den nuværende rabatordning med en ske-
matisk deling af avancen mellem arbejdsdriften
og aftageren bør afskaffes, så at rabat her-
efter kun ydes efter et individuelt skøn, hvor
der er grundlag for prisreduktion. En bonus-
ordning anses ikke som praktikabel. Kommis-
sionen foreslår endelig, at standardisering af
den interne forretningsgang og af blanketsy-
stemet fremmes med bistand af den fornødne
sagkundskab.

I kap. XI behandles arbejdsdriftens perso-
naleproblemer.

Der meddeles en oversigt over antallet af
arbejdsledere (værkmestre) i arbejdsdrift og
økonomi, fordelt på forskellige ansættelsesfor-
mer. Det fremgår heraf, at der er beskæftiget
ca. 300 arbejdsledere i arbejdsdriften, og at
de aflønnes i fem lønningsklasser med et løn-
interval fra 13.500 kr. til 22.400 kr.

Rekrutteringen foretages enten fra opsyns-

personalet eller direkte fra det private er-
hverv. Den har i de senere år frembudt bety-
delige vanskeligheder, idet navnlig lønnen i
den laveste lønningsklasse for arbejdsledere
(7. lønningsklasse) er for lav til at tiltrække
et tilstrækkeligt antal kvalificerede fagfolk.
Muligheden for lønfremgang ved oprykning
(i 10. lønningsklasse) opnås først efter en
alt for lang årrække (ca. 15 år). Den nu-
værende høje beskæftigelse har naturligt ac-
centueret vanskelighederne. Kommissionen
går ind for, at oprykning og dermed lønfrem-
gang sker i et betydeligt hurtigere tempo,
men peger som en mere effektiv løsning på
en direkte rekruttering til en højere lønnings-
klasse (10. lønningsklasse).

Kommissionen undersøger dernæst, om de
nu praktiserede aldersgrænser for antagelse er
rimelige og går ind for lempelser af aldersbe-
tingelsen ved antagelse i laveste lønningsklas-
se, således at maksimumsalderen hæves fra 27
til ca. 30 år. Det påpeges, at de krævede kva-
lifikationer først kan erhverves efter nogle års
praksis i faget. Kommissionen kan ikke anbe-
fale, at man for tiden går over til kontraktan-
sættelse i stedet for ansættelse på tjeneste-
mandsvilkår.

Der foretages en gennemgang af de nu op-
stillede krav til uddannelse inden antagelsen.
Det anbefales, at der sker en udbygning af
uddannelsen af arbejdslederne efter antagel-
sen både ved deltagelse i faglige kursus og ved
beskæftigelse i private virksomheder, således
at arbejdslederne kan bevare kontakten med
fremskridtene i det private erhvervsliv.

Det konstateres, at der anvendes 2-3 gange
så mange arbejdsledere i arbejdsdriften som i
privaterhvervet, men der kan under hensyn til
de foreliggende opgaver og særlige forhold
ikke rettes nogen afgørende kritik herimod.
Betydningen af god økonomi i anvendelsen
af værkpersonale understreges dog.

Efter en oversigt over antallet af administra-
tions- og kontorpersonale drøftes spørgsmålet
om rekruttering til administrationspersonalet.
Der har vist sig betydelige vanskeligheder ved
at opnå tilgang af kvalificeret personale. Dette
hænger bl. a. sammen med, at de krævede
kvalifikationer — realeksamen, eksamen fra
handelsskole og handelskontoruddannelse -
først vil være tilstede i 25 års alderen, hvor-
imod begyndelseslønnen, der svarer til trafik-
etaternes assistentlønninger, er fastsat med
henblik på ansættelse i 21 -års alderen efter af-
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sluttet elevtid. Kommissionen har overvejet
mulighederne for en elevordning, men ikke
fundet denne vej farbar, bl. a. på grund af
etatens begrænsede størrelse. Den fremhæver
betydningen af en forsvarlig rekruttering til
denne gruppe, hvorfra de ledende tjeneste-
mænd (fængselsforvaltere og bogholdere)
hentes, og anbefaler en mere rimelig lønnings-
mæssig placering og en forbedring af avan-
cementsmulighederne ved en omnormering af
visse overassistentstillinger med særligt kræ-
vende arbejde til fuldmægtigstillinger i 18.
lønningsklasse. Endelig anbefales, at uddan-
nelsen af denne personalegruppe fortsættes
og udbygges.

Kommissionen har videre overvejet perso-
naleforholdene i arbejdsdriftens centrale le-
delse. Der gives en oversigt over de omfatten-
de og forskelligartede opgaver, der henhører
under kontoret for fængselsvæsenets arbejds-
drift og som navnlig omfatter salgsarbejde,
kalkulationer og prisberegninger, indkøb af
råstoffer og maskiner, tekniske og bygnings-
mæssige problemer, personalesager, fangernes
træning og uddannelse og inspektioner af
værksteder m. v.

Kommissionen har overvejet en udbygning
af den centrale ledelse, således at dennes per-
sonalemæssige sammensætning svarer til virk-
somhedens omfang og forskelligartethed. Der
foreslås følgende opbygning:

En leder, der har juridisk eller økonomisk
uddannelse, administrativ erfaring og så vidt
muligt fængselsmæssig indsigt.

En souschef (kontorchef), der har ledelsen
af den forretningsmæssige virksomhed.

Disse stillinger bør have en i forhold til
krævede kvalifikationer og ansvar passende
lønningsmæssig placering.

Et antal (foreløbigt 3) kommercielt ud-
dannede medarbejdere til varetagelse af de
daglige forretninger, særligt ordreformidlin-
gen inden for hver sit fagområde som drifts-
fuldmægtige i 18. lønningsklasse (med mu-
lighed for oprykning i kontoret eller ved
avancement til anstalterne).

Et antal fængselsassistenter i turnus med
tjeneste på anstalterne og det fornødne kon-
torpersonale.

En af direktoratets juridisk uddannede tje-
nestemænd i turnustjeneste 1 à 2 år til bi-
stand ved sekretariatsforretninger.

Endelig deltidsansatte konsulenter som tek-

niske rådgivere inden for alle vigtige fagom-
råder.

I kap. XII behandles spørgsmålet om fan-
gernes vederlag.

Formålet med at tillægge fangerne veder-
lag er at stimulere deres arbejdslyst og - i en
vis udstrækning — at gøre dem selvhjulpne.
Arbejdspengeordningen, der er fastlagt i straf-
feloven og de kgl. anordninger, hjemler tilde-
ling af arbejdspenge enten i form af dusørbe-
taling (betaling pr. arbejdsdag) eller i form
af akkordbetaling. Fangerne har ret til at
disponere over en del af arbejdspengene (V2
eller V3 ) til nydelsesmidler, toiletgenstande,
porto m. v., medens resten skal opspares eller
anvendes til formål, der har betydning for
fangens fremtid (kontingentbetaling, anskaf-
felse af beklædning m. v.). Arbejdspengene
tilhører ikke fangen, før de er ham udbetalt.
De kan ikke gøres til genstand for retsforfølg-
ning, men kan inddrages som erstatning for
skadegørende handlinger i fængslet.

Kommissionen mener ikke, at der er anled-
ning til at forhøje det beløb, hvorover fangen
kan disponere i fængslet, hvorimod der efter
dens opfattelse kunne være noget behov for
en forhøjelse af de midler, der opspares eller
er til rådighed for de nævnte langsigtede an-
vendelser. Af hensyn til de økonomiske konse-
kvenser har kommissionen dog ikke ment at
burde foreslå en sådan forhøjelse, at alle fan-
ger i statsfængsler og særanstalter kan blive
selvhjulpne. Den foreslår en ensartet dusør-
sats for alle frihedsberøvede i de nævnte an-
stalter på 3 kr. 60 øre dagligt. Dette beløb
kan i særlige tilfælde forhøjes eller nedsættes
efter forelæggelse på funktionærmøde i hen-
hold til generelt fastsatte retningslinier. Ak-
kordsatserne, der skal fastsættes eller godken-
des af kontoret for fængselsvæsenets arbejds-
drift, skal være af en sådan højde, at en fuldt
tilfredsstillende arbejdsindsats honoreres med
et beløb, der svarer til den nævnte dusørsats.
Arbejdspengene deles i tre dele, af hvilke fan-
gerne kan disponere over den ene under op-
holdet til nydelsesmidler m. m., den anden
kan anvendes til langsigtede udgifter, medens
den tredie normalt opspares til løsladelsen.

Forslaget vil medføre en forhøjelse af ud-
gifterne til arbejdspenge på 20-25 pct. Da
den del, der er til rådighed til nydelsesmid-
ler, nedsættes, vil de beløb, der bliver til rå-
dighed for forsorgsbetonede formål, blive for-
højet med over 50 pct.
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For de i Københavns fængsler og provin-
sens arresthuse hensiddende foreslås indført
en dusørsats på 2 kr. 40 øre dagligt, efter
hvilken akkordsatserne forudsættes afpasset.
Fortjenesten deles i to lige store dele, hvoraf
den ene er til disposition under opholdet, me-
dens den anden er til rådighed for forsorgs-
formål (herunder opsparing til løsladelsen).

Kommissionen har overvejet, om der måtte
være anledning til og mulighed for indførelse
af normal arbejdsbetaling, men har på grund
af de hermed forbundne vanskeligheder af-
stået fra at stille forslag om en almindelig
indførelse heraf. Man har herved lagt vægt
på, at indførelsen, der som konsekvens må
medføre, at fangen skal opfylde en række for-
pligtelser, herunder betaling af skat, opholds-
udgifter i anstalten og bidrag til pårørende, i
realiteten blot vil komme til at betyde en om-
postering af en række udgifter. Endvidere må
arbejdsdriften, hvis den skal bære udgifterne
ved normal arbejdsbetaling, forøge sin omsæt-
ning til det femdobbelte, og en sådan ekspan-
sion vil afføde meget betydelige vanskelighe-
der, bl. a. i forhold til erhvervene. Kommissio-
nen mener dog, at der kan være grund til at
forsøge princippet gennemført på begrænsede
felter, f. eks. på mindre afdelinger med speci-
elt tilrettelagt arbejdsvirksomhed eller for en-
kelte fanger, der står foran en snarlig løsla-
delse eller sorn arbejder enkeltvis hos private
arbejdsgivere.

I det afsluttende kap. XIII omtales de
spørgsmål, der står i forbindelse med fanger-
nes overgang til fri beskæftigelse. Det under-
streges, at arbejdstræningen i fængslerne ikke
vil nå sit mål, hvis fangen afskæres fra adgang
til arbejdsmarkedet eller overvældes af krav
om opfyldelse af de under afsoningen opho-
bede forpligtelser.

Undersøgelser har vist, at kun en fjerdedel
af fangerne ved løsladelsen har aktuel eller
hvilende medlemsret i fagforening og ar-
bejdsløshedskasse. Flertallet (3/s) af denne del
udreder under opholdet kontingentet af deres
arbejdspenge, ofte med hjælp fra Dansk For-
sorgsselskab og socialkontorer. Mindretallet
(2/5) opnår henstand til løsladelsen. Kom-
missionen har været inde på, at en nedsæt-
telse af kontingentet til arbejdsløshedskassen
for hensiddende fanger kunne være rimelig
under hensyn til, at der ikke under friheds-
berøvelsen består nogen arbejdsløshedsrisiko.
Kommissionens opmærksomhed er henledt
på, at en sådan ordning næppe vil kunne
accepteres af arbejdsløshedskasserne. Kom-
missionen fremhæver den store betydning,
som medlemsskab af fagforening og arbejds-
løshedskasse har for en overvejende del af
fangerne, og henstiller, at spørgsmålet op-
tages til forhandling med vedkommende
myndigheder og organisationer.

Det konstateres, at den nu gennemførte lov
om sygeforsikring vil medføre, at hensidden-
de fanger kan fritages for betaling af syge-
kassekontingent, hvorved deres overførelse
til nydende medlemmer ved løsladelsen vil
lettes.

Efter omtale af gældende regler om ulyk-
kesforsikring af fanger og af arbejderbeskyt-
telse i fængslerne anbefaler kommissionen i
tilslutning til oplysninger om praksis med hen-
syn til arbejdsanvisning og erhvervsvejledning
til fanger, der skal løslades, at anstalternes
forsorgsmedarbejdere m. fl. instrueres i er-
hvervsvejledning. Endelig fremhæves betyd-
ningen af, at der fra pågældende myndighe-
ders side vises forståelse og hensyntagen ved
inddrivelsen af tilgodehavender hos løsladte
fanger.

Sv. Aistrup

B. M. Andersen

Aude-Hansen
næstformand

København i oktober i960.

P. Hjelt Thomas Nielsen

Sv. Horn A. C. Petersen

Carsten Jepsen Byrge Quist

Madsen Allan Rise

A. Selchau

K. Skat-Rørdam
formand

A. Worm

F. Hellborn A. Jacobsen
sekretærer



Kapitel II.

Skildring af det danske fængselsvæsens nuværende struktur
samt redegørelse for overvejelser om ændringer

i anstaltsorganisationen.

Af hensyn til forståelsen af en række af de
spørgsmål vedrørende arbejdsvirksomheden,
der i de følgende kapitler gøres til genstand
for omtale, vil der i nærværende afsnit blive
givet en kort redegørelse for, hvorledes fæng-
selsvæsenet i Danmark administrativt er or-
ganiseret, ligesom principperne for fangernes
fordeling mellem de respektive kriminalan-
stalter vil blive omtalt.

Endvidere vil nogle af de ændringer i an-
staltsorganisationen, som efter de hidtil sted-
fundne overvejelser kan komme på tale in-
den for de nærmeste år, blive berørt.

i) Fængselsvæsenets organisation.

Opbygningen af den centrale
fængselsadministration.

I henhold til lov nr. ioo af 18. april 1910,
bekendtgørelse 136 af 26. maj 1910 samt en
under 29. september 1910 udfærdiget in-
struks forestår direktøren for fængselsvæsenet
under ansvar overfor justitsministeren ledel-
sen af og tilsynet med landets fængselsvæsen
samtidig med, at han udfører departements-
chefforretningerne med hensyn til bl. a. sager
vedrørende udståelse, eftergivelse og formil-
delse af straf.

Under direktøren for fængselsvæsenet hen-
hører således både spørgsmålene om anstal-
ternes administration og økonomi og om be-
handlingen af de i anstalterne hensiddende
personer. For så vidt angår spørgsmålene
vedrørende behandlingen af de til psykopat-
forvaring og helbredelsesanstalt for drankere
hendømte personer er der dog ved senere
bestemmelse gjort en undtagelse, idet disse
spørgsmål henhører under justitsministeriets
departement.

Direktoratet for fængselsvæsenet omfatter
to ekspeditionskontorer (hvoraf det ene vare-
tager sager vedrørende personale, bygnings-
væsen, budget m. v. og det andet sager om
behandlingen af fangerne, herunder bl. a.
spørgsmålet om løsladelse på prøve fra stats-
fængsel), kontoret for fængselsvæsenets ar-
bejdsdrift (der varetager samtlige opgaver
vedrørende fangernes beskæftigelse) samt
endelig fængselsvæsenets centralbogholderi.
En i direktoratet ansat fængselsinspektør fore-
står den centrale administration af arresthu-
sene. Til bistand for direktoratet for fængsels-
væsenet er antaget en række fagkonsulenter,
herunder specielt til kontoret for fængsels-
væsenets arbejdsdrift, hvorom imidlertid hen-
vises til bemærkningerne i kap. IV.

De danske kriminalanstalter.
Det danske fængselsvæsen råder over 13

større anstalter samt 57 arresthuse. I det føl-
gende vil der i hovedtræk blive gjort rede
for anstalternes anvendelse og indretning -
fordelt på de enkelte grupper af lovover-
trædere.

Anstalter til afsoning af længere
fængselsstraffe* ) .

Lukkede statsfængsler:
Statsfængslet i Vridsløselille er taget i brug

i 1859. Statsfængslet har en pladskapacitet
på ca. 350 eneceller. Det rummer nu den del
af de ældre fængselsfanger, der ikke kan an-
bringes på åben anstalt.

Statsfængslet i Nyborg er taget i brug i
1913; det er i 1920 udvidet med en midter-
fløj, som forbinder de to oprindelige fløje.

*) Fængselsstraf på 5 måneder og derover. Efter
direktoratets bestemmelse også fængselsstraffe mel-
lem 4 og 5 måneder.
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Statsfængslet har en pladskapacitet på. ca. 380
eneceller, hvoraf ca. 70 anvendes som ung-
domsfængselsafdeling. Statsfængselsafdelingen
med ca. 310 pladser benyttes overvejende til
yngre fanger, som skønnes uegnet til anbrin-
gelse på åben anstalt.

Åbne statsfængsler og fængselsajdelinger\
Statsfængslet på Kragskovhede, der er be-

liggende nord for Frederikshavn, anvendes
overvejende til fængselsfanger, der tidligere
har været anbragt i statsfængsler eller sær-
anstalt. Anstalten, der er etableret i 1945,
har en kapacitet på ca. 330 pladser. Den er
indrettet i nogle tidligere statsungdomslejre
og senere udbygget med egentlige belægnings-
bygninger. En ca. 7 km nord for hovedan-
stalten beliggende afdeling »Råbjerg« anven-
des til de fanger, der har kortest straffetid.

Statsfængslet ved Horserød, der er belig-
gende ca. 8 km vest for Helsingør, er efter
1945 indrettet i en række til andet formål
opførte træbygninger, der er beliggende på
et af statsskovvæsenet lejet areal.

Statsfængslet er landets eneste anstalt for
kvinder og rummer almindelige fængselsfan-
ger, psykopatfængselsfanger og kvinder dømt
til særforanstaltninger (overvejende psyko-
patforvaring). Kvindeafdelingen har en ka-
pacitet på ca. 100 pladser, men belæget af
kvindefanger - der altid har været meget lavt
- andrager normalt kun ca. 60-70.

I en særlig fra kvindeafdelingen adskilt af-
deling af statsfængslet er indrettet mands-
fængsel, beregnet dels for afsoning af normalt
kortere fængselsstraffe, dels til husning af
mandlige fængselsfanger og til særforanstalt-
ninger dømte, som lider af tuberkulose eller
er indlagt til observation herfor. Den sam-
lede kapacitet på mandsafdelingen andrager
for tiden godt 70 pladser.

Fængselsaj'delingen ved Nr. Snede: Anstal-
ten etableredes i 1943 i et tidligere pigehjem
beliggende nogle kilometer uden for Nr.
Snede. Antaltens kapacitet andrager ca. 70
mand, hvoraf kun 15 kan anbringes på ene-
stuer. Afdelingen, der er en selvstændig in-
stitution, anvendes til yngre statsfængsels-
fanger, overvejende sådanne, som ikke tidli-
gere har været anbragt i statsfængsel.

Fængsels af delingen Renbæk: Fængselsaf-
delingen er indrettet i en tidligere statsung-
domslejr, beliggende på et fra statens jord-
2

lovsudvalg siden 1943 forpagtet areal mellem
Skærbæk og Toftlund i Sønderjylland. Efter
forhandling med jordlovsudvalget er en del
af afdelingen, herunder omkring halvdelen af
arealet, nu overgået til fængselsvæsenets eje,
mens den øvrige del efter sin oprindelige be-
stemmelse skal udstykkes til husmandsbrug.

Siden 1946 har Renbæk virket som selv-
stændig anstalt beregnet for yngre fængsels-
fanger af i det væsentlige samme art som
de i Nr. Snede anbragte. Kapaciteten andra-
ger ca. 75 mand i selve afdelingen, hvortil
kommer 10—15 pladser i det tidligere arrest-
hus i Toftlund, der i 1954 blev indrettet som
modtagelses- og isolationsafdeling for fæng-
selsafdelingen.

Fængselsaj'delingen ved Tarm: Fængsels-
afdelingen er indrettet i en tidligere stats-
ungdomslejr, beliggende ca. 6 km syd for
Tarm by. Anstalten overtoges af fængselsvæ-
senet i 1946.

På afdelingen er plads til et belæg på ca.
50 mand. Belæget har siden 1952 overvejen-
de bestået af førstegangsstraffede, ikke alt for
unge fanger. Afdelingen administreres af in-
spektøren for statens arbejdshus ved Sdr.
Omme.

Fængsels af delingen i statens arbejdshus ved
Sdr. Omme. I statens arbejdshus ved Sdr.
Omme har der som følge af det lave belæg
af arbejdshusfanger været indrettet en afde-
ling for almindelige — udelukkende tidligere
straffede - fængselsfanger. Afdelingen, der
har en kapacitet på 30 mand, er for tiden
ikke i brug.

Antalter for varetægtsfanger, hæftefanger og
fængselsfanger med korte straffe.

Københavns fængsler.
Københavns fængsler består af Vestre

fængsel, Nytorvs fængsel, Politigårdens fæng-
sel og Blegdamsvejens fængsel. Alle er ind-
rettede som egentlige cellefængsler.

Københavns fængsler anvendes som arrest-
hus for København og omegnens jurisdiktio-
ner, hvilket vil sige, at der foruden varetægts-
fanger modtages hæfteafsonere, fængselsaf-
sonere med korte straffe, afsonere af bøder,
visse militære fanger samt afsonere af under-
holdsbidrag m. fl. Fra Københavns fængsler
varetages endvidere udbringning af vare-
tægtsfanger til de storkøbenhavnske retter, til
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hvilket brug der ved de pågældende retter er
indrettet mindre celle- eller skabsafdelinger.

På grund af fængslernes funktion præges
arbejdet af en meget stor til- og afgang af
fanger, idet der gennemsnitlig modtages år-
lig ca. 8.OOO mandlige fanger og ca. i.ooo
kvindelige fanger.

Vestre fængsel er opført af Københavns
kommune i 1895 og udvidet med to fløje i
årene 1914-18. Fængslet blev i 1938 over-
taget af staten. Vestre fængsels samlede cel-
lekapacitet er 530, hvortil kommer 39 pladser
i sygeafdelingen, heraf 8 til kvinder.

Nytorvs fængsel, der rummer 26 pladser,
anvendes overvejende til fanger, der skal un-
derkastes mentalobservation på justitsmini-
steriets psykiatriske undersøgelsesklinik, hvil-
ken klinik er indrettet i tilslutning til fængslet.

Politigårdens fængsel består dels af en
mandsafdeling, der anvendes som modtagel-
sesafdeling for anholdte fra Københavns og
Frederiksbergs politi samt til anbringelse af
varetægtsfanger, der transporteres til afhøring
i Københavns politi's undersøgelseskamre,
dels af en kvindeafdeling, der benyttes som
modtagelsesafdeling og som almindelig vare-
tægtsfængsel samt til afsoning af hæftestraf fe.
Mandsfængslet har 34 pladser og kvinde-
fængslet 20.

Blegdamsvejens fængsel, hvis kapacitet er
godt 100 pladser, anvendes nu fortrinsvis til
militære fanger og i et vist omfang til af-
sonere af hæftestraffe og kortere fængsels-
straffe.

Arresthusene iøvrigt.
Foruden Københavns fængsler, der som

foran nævnt tjener som arresthus for Køben-
havn og omegns jurisdiktioner, er der rundt
omkring i landet 57 arresthuse i brug. De fle-
ste er placeret i de købstæder, der er sæde for
en politikreds. Den samlede kapacitet er på
ca. 1200 pladser. 5 arresthuse har 40 pladser
eller derover, 10 arresthuse 25-40 pladser, 19
arresthuse 15-24 pladser, 18 arresthuse 10-14
pladser og endelig har 5 arresthuse under 10
pladser. Også i deres bygningsmæssige ind-
retning er arresthusene meget forskellige.

Arresthusene var indtil 1938 undergivet
kommunalt styre, men overtoges fra dette år
af staten. Arresthusene bestyres af politime-
strene, der i denne egenskab benævnes arrest-
inspektører. Den daglige ledelse varetages un-
der arrestinspektørens tilsyn af arrestforva-

reren med fængselspersonale i forskellige gra-
der som medhjælp.

Arrestvæsenet administreres som foran-
nævnt under direktoratet for fængselsvæsenet
af en under dette ansat fængselsinspektør.

Samtlige arresthuse er celleanstalter. Bort-
set fra ganske enkelte nye arresthuse er arrest-
husene opført af kommunerne.

Arresthusenes opgaver er som Københavns
fængslers dels at gennemføre varetægtsfængs-
ling, dels at fuldbyrde hæftestraffe og kortere
fængselsstraffe, herunder afsoning af bøder.
Endvidere anvendes arresthusene i et vist om-
fang til afsoning af militære straffe og af-
soning af underholdsbidrag.

Ungdomsfængsler.
Efter straffelovens § 41 kan ungdomsfæng-

sel idømmes, når en person mellem 15 og 21
år gør sig skyldig til straf af fængsel for en
forbrydelse, der må anses som udslag af for-
bryderiske tilbøjeligheder eller af hang til le-
diggang eller til at søge slet selskab, såfremt
retten finder at varige opdragende og ud-
dannende foranstaltninger vil være formåls-
tjenlige. Varigheden af ungdomsfængsel er
for så vidt ubestemt, som den dømte kan
holdes tilbage i dette i indtil 3 år (i tilfælde
af genindsættelse indtil 4 år). Et særligt kol-
legialt organ, Fængselsnævnet, træffer be-
slutning om løsladelse, hvilket tidligst kan
ske efter forløbet af 1 år, ligesom nævnet
tager stilling til spørgsmålet om evt. genind-
sættelse i ungdomsfængsel.

Til afsoning af ungdomsfængsel råder
fængselsvæsenet over følgende anstalter:

Det lukkede ungdomsfængsel i Nyborg:
I statsfængslet i Nyborg i nordfløjen er ind-
rettet en lukket ungdomsfængselsafdeling, der
indeholder modtagelsesafdeling, almindelig
afdeling samt isolationsafdeling. Ungdoms-
fængslet råder over ca. 70 pladser. Afdelin-
gen administreres af inspektøren for stats-
fængslet i Nyborg, men den daglige ledelse
er overladt en til ungdomsfængslet særligt
knyttet vicefængselsinspektør.

Ungdomsfængslet på Søbysøgård: I 1933
købte staten den gamle hovedgård Søbysø-
gård, beliggende ca. 15 km syd for Odense.

De overtagne bygninger, herunder land-
brugsbygninger, udgør stadig en væsentlig
del af ungdomsfængslets lokaliteter. Derud-
over er der siden overtagelsen først og frem-
mest opført 3 belægningsbygninger, hver ind-
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rettet med ca. 30 enkeltstuer. De er alle i
to etager. Det anvendte pavillonsystem giver
mulighed for behandling i grupper. Den sam-
lede kapacitet er ca. 90 pladser.

Søbysøgård modtager fortrinsvis de ung-
domsfængselsfanger, der kan ventes at frem-
byde færrest disciplinære vanskeligheder.

Ungdomsfængslet på Møgelkcer: I 1945
overtog famgselsvæsenet ejendommen Møgel-
kær efter arbejdsministeriet, der havde ind-
rettet en statsungdomslejr i den tidligere ho-
vedgård af dette navn, beliggende ca. 13 km
sydøst for Horsens. Ungdomsfængslet? belæg-
ningsafdelinger omfatter inden for hegnet tre
sammenbyggede afdelinger beregnet for ialt
3X16 mand, en fritliggende træbygning med
10 enkeltstuer og en isolationsafdeling. Uden
for hegnet er placeret to belægningsbygnin-
ger (af træ) med ca. 35 pladser.

Den samlede kapacitet andrager ca. 90
pladser.

Til Møgelkær afleveres de ungdomsfæng-
selsfanger, som vel kan forventes at kunne
klare en afsoning under friere forhold, men
som dog må forudsættes at frembyde en del
disciplinære vanskeligheder; endvidere tages
der — ligesom iøvrigt for Søbysøgårds ved-
kommende - ved placeringen hensyn til, om
det er ønskeligt, at der gives den pågældende
fange mulighed for at opnå en bestemt be-
skæftigelse eller i hvert fald en særlig arbejds-
mæssig træning.

Ungdomsfængslet Kærshovedgård: Ung-
domsfængslet er beliggende ca. 8 km syd for
stationsbyen Bording i Midtjylland. Det er
indrettet i bygninger, der tidligere anvendtes
til en privat helbredelsesanstalt for drankere.
Kærshovedgård blev overtaget af staten i
1943-

Efter at anstalten siden overtagelsen hav-
de været anvendt til forskellige fængselsfor-
mål, blev den fra 1. april 1959 taget i brug
til ungdomsfængsel. Anstalten har hidtil haft
en kapacitet på 60 pladser, men indtil videre
påregnes der af hensyn til ønskeligheden af,
at så mange ungdomsfængselsfanger som mu-
ligt får enestuer, ikke anbragt mere end ca.
40 mand. Anstalten er beregnet for den del
af ungdomsfængselsklientelet, som vel kan
anbringes under noget friere forhold, rnen
som dog ikke har det samme behov for ud-
læring eller træning, som skønnes at være til
stede for de ungdomsfængselsfanger, der går
til Søbysøgård og Møgelkær.

I en overgangsperiode forbliver et mindre
antal almindelige fængselsfanger på anstalten.
Efter en udbygning vil anstalten alene rumme
ungdomsfængselsfanger, formentlig ialt ca.
60.^

Arbejdshus.

Arbejdshus, der efter straffelovens § 62
kan idømmes i stedet for fængselsstraf, om-
fatter hovedsagelig de karaktersvage, ofte no-
get psykisk defekte personer, der — uden at
være egentlig farlige for samfundet — af hang
til lediggang og uordentlig levevis idelig be-
går forbrydelser, navnlig mindre berigelses-
forbrydelser., eller hengiver sig til løsgængeri
eller betleri. Endvidere omfatter belæget
visse andre grupper af kriminelle, således
vanedrankere, ekshibitionister og alfonser.

Opholdet i arbejdshus kan ikke udstrækkes
over 5 år.

Mænd, idømt arbejdshus, anbringes i sta-
tens arbejdshus ved Sdr. Omme, der er op-
ført på et af staten i 1932 til dette brug ind-
købt areal på ca. 950 ha ved stationsbyen
Sdr. Omme i Midtjylland, ca. 45 km vest-
nordvest for Vejle.

Beskæftigelsen har i overensstemmelse med
straffelovens bestemmelser været lagt an på
friluftsarbejde, i begyndelsen opdyrkning af
de indkøbte arealer, efterhånden tillige land-
brug, gartneri og skovbrug.

Anstaltens bygningsmæssige kerne er 5
trefløjede, enetages bygninger. De 4 pavillo-
ner, der er belægningsbygninger, indeholder
hver ca. 70 celler. De to af disse fremtræder
som helåbne uden sikring af nogen art, mens
vinduerne i den tredie er beskyttet ved et let
armatur. Den fjerde belægningsbygning, der
har omtrent det samme antal celler som de
øvrige pavilloner, er indrettet som en lukket
afdeling til husning af fanger, der genindsæt-
tes efter undvigelse eller iøvrigt viser sig van-
skelige at disciplinere.

I en afstand af ca. 1 km fra denne sidst-
nævnte bygning ligger den tidligere helbre-
delsesanstalt for drankere, svarende til ar-
bejdshusets almindelige belægningsbygninger.
Afdelingen rummer dog kun 26 pladser og
benyttes fortrinsvis til yngre arbejdshusfan-
ger.

På grund af udviklingen i belæget inddrog
man i 1956 en fløj af den forannævnte luk-
kede afdeling til husning af almindelige
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fængselsfanger, men for tiden er denne afde-
ling dog ikke i brug.

Anstaltens samlede kapacitet andrager 260
pladser og belæget af arbejdshusfanger for
tiden ca. 200.

Sikkerhedsforvaring.
Sikkerhedsforvaring kan efter straffelovens

§ 65 idømmes i stedet for straf over for så-
danne farlige erhvervs- eller vanemæssige for-
brydere, der har vist sig upåvirkelige af straf.

Løsladelse fra sikkerhedsforvaring kan tid-
ligst ske efter 4 års forløb. Derefter tages
hvert andet år stilling til løsladelse. Når en
person har hensiddet 20 år i sikkerhedsfor-
varing, skal han løslades, med mindre det
anses for betænkeligt. Spørgsmålet om hans
fortsatte förbliven i forvaringsanstalten fore-
lægges da for vedkommende landsret.

Sikkerhedsforvaring udstås for tiden i stats-
fængslet i Horsens, hvorom iøvrigt henvises til
bemærkninger nedenfor under forvaringsan-
stalter.

Forvaringsanstalter.
Såfremt en tiltalt frifindes for straf i hen-

hold til straffelovens § 16 (personer, der er
utilregnelige på grund af sindssygdomme eller
åndssvaghed i højere grad), eller den pågæl-
dende i henhold til straffelovens § 17 findes
uegnet til påvirkning gennem straf (forskel-
lige varigere tilstande af mangelfuld udvik-
ling, svækkelse eller forstyrrelse af sjælsev-
nerne, herunder seksuel abnormitet), men det
af hensyn til retssikkerheden skønnes fornø-
dent, at andre foranstaltninger bringes til an-
vendelse, kan der af retten bl. a. træffes be-
stemmelse om anbringelse i sindssygehospital,
åndssvage- eller anden kur- eller plejeanstalt,
helbredelsesanstalt for drankere eller en sær-
lig forvaringsanstalt, jfr. straffelovens § 70.

Anbringelse i de nævnte institutioner sker
på ubestemt tid. Den ret, som har påkendt
sagen i første instans, kan til enhver tid ved
kendelse forandre den trufne afgørelse om
foranstaltningens art eller efter indhentet
lægeerklæring ophæve denne foreløbigt eller
endeligt.

Af de nævnte institutioner hører alene de
særlige forvaringsanstalter (psykopatforva-
ringsanstalter) og helbredelsesanstalten for
drankere (på Fanø) under fængselsvæsenet.
Psykopatforvaring udstås i psykopatanstal-

terne i Hersted ves ter og i statsfængslet (psy-
kopatforvaringsafdelingen) i Horsens.

Psykopatanstalterne i Herstedvester*).
Psykopatanstalterne i Herstedvester er be-

liggende nord for Roskilde landevej umiddel-
bart over for statsfængslet i Vridsløselille. De
første afdelinger blev taget i brug i april 1935.
Psykopatanstalterne i Herstedvester fremtræ-
der som en lukket anstalt med alle belæg-
ningsbygninger anbragt inden for ringmurs-
arealet.

Belægningsbygningerne omfatter en toeta-
ges pavillon med plads til 60 mand, 2 belæg-
ningspavilloner hver med plads til 40 mand
samt endelig en i 1945 opført træbygning,
der anvendes som friere afdeling for ca. 20
forvarede.

Ca. 10 km fra anstalten er bygningerne fra
to større udstykkede gårde i landsbyen Aved-
øre indrettet som et frit anneks for psykopat-
forvaringsanstalterne i Herstedvester (»Kasta-
nienborg«). Annekset anvendes dels som en
overgangsafdeling for forvarede fra hoved-
anstalten, dels som en slags optagelseshjem
for prøveudskrevne psykopatforvarede, der
for kortere eller længere tid kan få ophold
her.

Der består et vist fællesskab med stats-
fængslet i Vridsløselille, idet anstalten i Her-
stedvester økonomisk og administrativt frem-
deles henhører under inspektøren for stats-
fængslet. Den behandlingsmæssige ledelse lig-
ger derimod hos den til anstalten knyttede
overlæge.

Den samlede kapacitet andrager godt 200
pladser. Belæget udgør på selve hovedanstal-
ten ca. 175 forvarede, medens belæget på af-
delingen på Kastanienborg ligger omkring 30.

Statsfængslet i Horsens.
Statsfængslet, der blev taget i brug som

tugthus i 1853, anvendes nu til husning af
3 kategorier, nemlig personer dømt til

psykopatforvaring,
psykopatfængsel og
sikkerhedsforvaring.

Fængslet, der er bygget i karréform, be-
står af 5 fløje, hvoraf 4 er yderfløje, medens
den femte deler den indvendige gårdsplads
i to gårde.

* ) Betegnelsen er i august 1960 ændret til : »For-
varingsanstalten i Herstedvester«.
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Statsfængslet er i tidens løb undergået flere
indgribende bygningsforandringer. Således
blev der i 1930erne indrettet yderceller i ste-
det for de hidtidige indvendige celler, og i
1951, efter anstaltens ibrugtagelse som psyko-
patforvaringsafdeling, er der i øst- og vest-
fløjene indsat etageadskillelser. Hver af de fire
etager er endvidere delt i to afsnit ; de to fløje
har herefter 16 afdelinger med plads til ca.
15 mand i hver. Formålet med denne foran-
dring var at skabe behandlingsafsnit af pas-
sende størrelse.

Hovedparten af belæget omfatter personer
dømt til psykopatforvaring. Antallet heraf
udgør ca. 200 mand. Antallet af personer
dømt til psykopatfængsel - der i modsa;tning
til psykopatforvaring er en tidsbestemt foran-
staltning — ligger på ca. 40—50. Endelig har
fængslet siden 1933 været anbringelsessted
for personer, der er idømt sikkerhedsforva-
ring. Antallet heraf har været i stadig tilbage-
gang og omfatter nu ca. 20.

Siden 1927 har der til statsfængslet været
knyttet et anneks i Amstrup beliggende godt
20 km øst for anstalten ned mod Horsens
fjord. Annekset tjener nu som åben afdeling
for ca. 20 psykopatforvarede (af de oven for
nævnte 200 forvarede i Horsens), og svarer
i det hele til det til psykopatanstalterne i
Herstedvester hørende anneks på Kastanien-
borg.

Statsfængslet i Horsens ledes af en over-
læge, der har såvel det behandlingsmæssige
som administrative ansvar; til assistance for
overlægen er siden 1959 knyttet en fængsels-
inspektør., hvem der samtidig er overdraget
visse selvstændige beføjelser inden for det ad-
ministrative område.

Helbredelsesanstalten for drankere på Fanø.
Denne anstalt rummer dels, jfr. ovenfor,

personer, der er dømt til anbringelse i henhold
til straffelovens § 17, jfr. § 70, dels - og over-
vejende — personer, der i medfør af straffe-
lovens § 73 er dømt til denne anbringelse i
forbindelse med idømmelse af straf. Helbre-
delsesanstalten indrettedes oprindeligt i til-
knytning til statens arbejdshus ved Sdr. Om-
me i 1936, men er nedlagt dér i 1943.

Anstalten på Fanø, der oprindelig havde
tilhørt Ribe amtskommune, overtoges af
fængselsvæsenet i 1944 og er nu statens ene-
ste anstalt af denne art.

Efter at der er foretaget visse bygnings-
mæssige forbedringer i anstalten på Fanø,
herunder opførelse af en tilbygning til ho-
vedbygningen i 1959, kan der på anstalten
huses 22-24 indlagte.

Den daglige ledelse af anstalten, der i ad-
ministrativ henseende henhører under inspek-
tøren for statens arbejdshus ved Sdr. Omme,
forestås af en overvagtmester.

Udskrivning sker for de efter straffelovens
§ 70, jfr. § 17, dømte ved retsbeslutning og
for de efter straffelovens § 73 dømte ved ju-
stitsministeriets beslutning. Udskrivning fin-
der i reglen sted på vilkår af tilsyn og fort-
sættelse af igangværende antabuskur.

2) Principperne for fordeling af fanger,
idømt almindelig fængselsstraf, til de

respektive anstalter.
Fordelingen id ungdomsfanger til de en-

kelte anstalter er omtalt ovenfor. For per-
soner dømt til arbejdshus, sikkerhedsforvaring
samt drankeranstalt er der kun een afleve-
ringsmuligbed. Psykopatfængselsfanger afle-
veres til statsfængslet i Horsens, psykopat-
forvarede til statsfængslet i Horsens eller
psykopatanstalterne i Herstedvester efter et
overvejende geografisk kriterium. Fordelin-
gen af fanger idømt almindelige fængsels-
straffe sker derimod efter en række i den
kongelige anordning af 10. maj 1947 om
fuldbyrdelse af fængselsstraf i statsfængsel
fastsatte kriterier, der vil fremgå af det føl-
gende.

I de lukkede statsfængsler anbringes fæng-
selsfanger, der ikke kan anbringes på åben
anstalt. Dette kan skyldes straffens længde,
forbrydelsens art, undvigelsestilbøjeligheder,
mangel på evne til at indordne sig og drage
fordel af det åbne fængsels muligheder eller
formodning om, at den pågældende vil virke
som et dårligt element i den åbne anstalt.
Aktive homoseksuelle vil ligeledes blive an-
bragt i lukket statsfængsel. Statsfængslet i
Nyborg tager sig overvejende af den yngre
del af de nævnte grupper (indtil 40 år), me-
dens de ældre går til statsfængslet i Vrids-
løselille. I den sidstnævnte anstalt anbringes
dog også de (meget få) yngre fanger, der må
betragtes som særligt farlige eller besværlige
eller som er straffet særligt hyppigt.

Af de åbne statsfængsler m. v. modtager
statsfængslet på Kragskovhede recidivister,
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der egner sig til anbringelse på åben anstalt.
På afdelingen i Råbjerg er anbragt fanger
med kortere straffe.

Fængselsafdelingerne Renbæk og Nr. Snede
modtager et belæg af yngre, der ikke tidligere
har afsonet straf i statsfængsel, hvis straffe-
tid ikke overstiger 2 år, og hvis alder er un-
der 35 år.

Fængselsaf delingen ved Tarm har et belæg,
der nogenlunde svarer til de forannævnte
fængselsaf delingers. Belæget består dog over-
vejende af personer over 30 år, der ikke tid-
ligere har afsonet statsfængselsstraf, og om-
fatter de roligste fanger inden for fængsels-
væsenets klientel, bl. a. folk med tidligere
ret gode sociale positioner.

Den i statens arbejdshus ved Sdr. Omme
indrettede fængselsafdeling modtager ældre
kriminelle, der er straffede adskillige gange.
For tiden er afdelingen dog ikke i brug.

Endelig modtager afdelingen for mands-
fanger i statsfængslet i Horserød visse første-
gangs, evt. andengangsstraffede fanger, ho-
vedsagelig med straffetider fra 4-8 måneders
fængsel.

3) Den forventede udvikling af fængsels-
væsenets anstaltssystem.

Til belysning af spørgsmålet om de behand-
lingsmæssige grunde, der har nødvendiggjort
det nuværende anstaltssystem, og om de frem-
tidige planer, der i så henseende evt. måtte
være, har kommissionen anmodet direktoratet
for fængselsvæsenet om at afgive en erklæring
til brug for kommissionens videre overvejel-
ser.

Direktoratet for fængselsvæsenet har her-
efter udtalt:

»I skrivelse af 6. december 1958 har »Kommis-
sionen af 13. maj 1957 vedrørende fængselsvæse-
nets arbejdsdrift« anmodet direktoratet om en
udtalelse om, i hvilket omfang det er behandlings-
mæssigt nødvendigt at opretholde de nuværende
statsfængsler, fængselsafdelinger og særanstalter
med tilhørende annekser, og hvorvidt der måtte
være ønsker og planer om nedlæggelse eller op-
rettelse af anstalter eller om sådanne ændrin-
ger i de bestående anstalters belæg, størrelse eller
klientelsammensætning, at det kan tænkes at få
indflydelse på arbejdsdriftens tilrettelæggelse.

Direktoratet skal i denne anledning udtale, at
man efter de hidtidigt indvundne erfaringer og
iøvrigt under forudsætning af, at der ikke finder

afgørende forskydning sted i kriminaliteten, ikke
- bortset fra tilvejebringelse af mere differenti-
erede behandlingsmuligheder for unge kriminelle,
der dømmes til ungdomsfængsel - finder det be-
handlingsmæssigt nødvendigt at foretage væsent-
lige ændringer i det bestående anstaltssystem.

For så vidt angår ungdomsfængselsinstituttet
har udviklingen siden 1954 været præget af en
fortsat stigning i antallet af indsættelser i ung-
domsfængslerne som følge af en ændret praksis
i retning af øget anvendelse af ungdomsfængsel
over for personer under 21 år, således at alminde-
lig ubetinget fængselsstraf kun undtagelsesvis an-
vendes over for disse aldersklasser.

På grund af den forøgede tilgang er der siden
1954 sket en række udvidelser af ungdomsfængs-
lerne, herunder etablering af et nyt åbent ung-
domsfængsel i det tidligere statsfængsel på Mø-
gelkær, og fængselsvæsenet råder i dag over 252
pladser til anbringelse af ungdomsfængselsfanger
fordelt således:

Ungdomsfængslet i Nyborg 70 pladser
på Søbysøgård 90 -
på Møgelkær . . . 92 -

Det samlede belæg andrager efter den senest
foretagne opgørelse ca. 275*) ungdomsfængsels-
fanger, hvortil kommer knap 30 fanger**), der
på grund af de nuværende pladsforhold indtil
videre hensidder i arresthusene.

Som følge af den fortsatte tilgang af ungdoms-
fængselsfanger har direktoratet taget spørgsmålet
om tilvejebringelse af yderligere pladser til an-
bringelse af ungdomsfængselsfanger op til nær-
mere overvejelse.

Inden for den allernærmeste tid påregnes eta-
bleret yderligere en tredie åben afdeling af ung-
domsfængslet. Efter de foreløbige overvejelser
skønnes det mest nærliggende, at det nye ung-
domsfængsel af behandlings- og beskæftigelses-
mæssige grunde indrettes i den nuværende fæng-
selsafdeling på Kærshovedgård, hvor der under
de nuværende bygnings- og personalemæssige for-
hold vil kunne anbringes ca. 40 ungdomsfængsels-
fanger***). Det er tanken ved en udbygning af an-
stalten at udvide kapaciteten til ialt ca. 60 pladser.

Som følge af befolkningstilvæksten i årene un-
der og lige efter krigen må der imidlertid inden
for de nærmeste år forventes en yderligere til-
gang af personer, der dømmes til anbringelse i
ungdomsfængsel, således at pladsbehovet på læn-

*) Belæget andrager pr. 1. marts i960 ialt 282.
**) Pr. 1. marts i960 var der 11 ventere.
***) Denne afdeling er taget i brug april 1959.
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gere sigt må påregnes at komme op på ca. 375
pladser. Da man endvidere efter de hidtidige er-
faringer finder det ønskeligt, at der tilvejebringes
mere differentierede behandlingsmuligheder over
for denne kategori, må direktoratet anse det for
nødvendigt, at der foruden indretningen af fæng-
selsafdelingen på Kærshovedgård foretages en
yderligere udbygning af ungdomsfængselsinstitut-
tet ved opførelse af en ny for alle ungdomsfængs-
ler fælles modtagelsesafdeling i forbindelse med
en særlig afdeling for psykopatisk prægede ung-
domsfængselsfanger, en særafdeling for sinker
samt 2 mindre udgangshjem.

Den fremtidige anstaltsorganisation vil - i øv-
rigt i overensstemmelse med de i straffelovskom-
missionen fremsatte forslag — herefter komme til
at omfatte følgende anstalter:

Anstalt indeholdende modtagel-
sesafdeling med ca. 50 pladser

og en særafdeling for psykopater
på - 4.0 -

ungdomsfa;ngslet på Søbysøgård
med - 90 -

ungdomsfa:ngslet på Møgelkær
med - 90 -

ungdomsfamgslet Kærshovedgård
med - 60 -

ny særafdeling for sinker med . . - 25 -
samt 2 nye udgangshjem på hver - io -

i tilknytning til ungdomsfængslerne på Søbysø-
gård og Møgelkær.

For så vidt angår spørgsmålet om ændringer
i øvrigt inden for det bestående anstaltssystem,
skal man udtale følgende:

Til husning af statsfængsels]anger, der skal af-
sone i lukket anstalt, råder fængselsvæsenet for
tiden over statsfængslerne i Vridsløselille og Ny-
borg med ialt ca. 660 pladser. Såfremt der eta-
bleres en ny modtagelsesafdeling for ungdoms-
fængselsfanger, vil kapaciteten i Nyborg dog
kunne forøges med ca. 70 pladser.

Tilgangen af statsfængselsfanger, der skal af-
sone i lukket anstalt, har inden for de seneste år
været nogenlunde konstant, og det samlede be-
læg udgør for tiden ca. 500 fanger. Med henblik
på at opnå muligheder for en større differentie-
ring inden for anstalterne og dermed en mere in-
dividualiseret fangebehandling har direktoratet
planer om at gennemføre en bygningsmæssig op-
deling i de to lukkede statsfængsler; herved vil
kapaciteten i disse anstalter gå noget ned, men
formentlig næppe med mere end ca. 100 pladser
ialt.

Man gør i denne forbindelse opmærksom på,
at direktoratet har overvejet, hvorvidt der til
dækning af behovet for mere friluftsarbejde ved
de lukkede anstalter burde indrettes nogle mindre
annekser, hvor de der hensiddende fanger kunne
placeres i slutningen af hensiddelsestiden. Med
den for tiden rådende pladsledighed er spørgs-
målet imidlertid ikke aktuelt. De nævnte fanger
vil iøvrigt, som det allerede i et vist omfang sker
nu, kunne overflyttes til de selvstændige åbne an-
stalter.

For så vidt angår de åbne anstalter for stats-
fængselsfanger, har direktoratet planer om, at
der ved statsfængslet på Kragskovhede, der for
tiden maksimalt kan huse ca. 300 fanger, skal
opføres nye belægningsbygninger med enestuer,
hvorefter kapaciteten ved denne anstalt vil kom-
me til at ligge på omkring 250-275 mod nu 330.

Indretningen af et åbent ungdomsfængsel i den
hidtidige fængselsafdeling på Kærshovedgård
nødvendiggør ikke for tiden under de nuværende
pladsforhold oprettelse af nogen ny anstalt, idet
belæget på Kærshovedgård vil kunne anbringes
inden for rammerne af det bestående anstaltssy-
stem, nemlig ved overførsel til fængselsafdelin-
gerne Renbæk, Nr. Snede og Tarm samt stats-
fængslet ved Horserød, hvor afdelingen for mands-
fanger påregnes udvidet, således at der dér kan
anbringes ialt ca. 60 mandlige (raske) fanger
mod nu ca. 35.

En idealordning med hensyn til et anstaltssy-
stem til husning af statsfængselsfanger i åbne an-
stalter vil omfatte følgende åbne anstalter:

2 anstalter for førstegangsstraffede yngre fanger.
2 - ældre -
1 anstalt - yngre recidivister
1 - - ældre

I forhold hertil vil det ses, at der under de nu-
værende forhold savnes en åben anstalt for yngre
recidivister. Da alle fanger, der egner sig til an-
bringelse i åbne anstalter, imidlertid kan huses
inden for de nuværende anstaltsrammer, er di-
rektoratet hidtil veget tilbage for at tage spørgs-
målet om tilvejebringelse af en åben anstalt for
de yngre recidivister op til aktuel behandling.
Hvis tilgangen af domfældte imidlertid måtte til-
sige en udvidelse af systemet, eller forholdene på
andre måder muliggør det, bør indretningen af
en sådan anstalt haves for øje.

Udover hvad der er angivet foran, vil der
næppe i nærmere fremtid blive tale om at gen-
nemføre væsentlige ændringer i det nuværende
anstaltssystem for statsfængselsfanger,
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Til husning af psykopatforvarede råder man
for tiden over psykopatanstalterne i Herstedvester
og statsfængslet i Horsens; i Horsens anbringes
foruden psykopatforvarede også de personer, der
dømmes til psykopatfængsel og sikkerhedsforva-
ring.

Tilgangen af personer, der dømmes til anbrin-
gelse i psykopatforvaring, har i de seneste år vist
nogen stigning, medens der for så vidt angår
antallet af psykopatfængselsfanger har været en
ret betydelig stigning; de pågældende grupper
vil dog indtil videre kunne anbringes inden for
rammerne af de nuværende anstalter. I påkom-
mende tilfælde vil kapaciteten i statsfængslet i
Horsens imidlertid kunne øges noget gennem
en overflytning af de sikkerhedsforvarede til stats-
fængslet i Vridsløselille. For så vidt det herudover
i de kommende år måtte blive nødvendigt at til-
vejebringe yderligere pladser for psykopatforva-
rede, foreligger der mulighed for en udvidelse af
de nuværende io-mandsafdelinger ved psykopat-
anstalterne i Herstedvester.

For arbejdshusets vedkommende har belæg-
ningstallet inden for de seneste år ligget ret kon-
stant, og da det må antages, at der ikke vil finde
afgørende forskydning sted i tilgangen af perso-
ner, der hendømmes til arbejdshus, har direkto-
ratet ikke planer om at foretage bygningsmæssige
eller andre ændringer i den nuværende anstalt.

For så vidt angår arresthusene vil der i den
kommende tid blive tale om nedlæggelse af en-
kelte af de mindste arresthuse, medens det på
den anden side formentlig vil blive nødvendigt
at udvide enkelte arresthuse i de største byer,
hvor der må forventes en vis stigning i kriminali-
teten.

Derudover påtænkes ikke gennemført væsent-
lige ændringer inden for arresthusorganisationen,
men direktoratet vil ikke afvise, at det i forbin-
delse med evt. øget tilgang af personer, der skal
afsone korte fængselsstraffe, bør tages op til over-
vejelse at etablere enkelte kolonier til anbringelse
af korttidsstraffede, for hvem en fysisk træning
må anses særlig hensigtsmæssig.«

Kommissionen har taget direktoratets er-
klæring om den fremtidige udvikling i an-
staltssystemet, der hviler på en samlet fæng-
selsmæssig vurdering, til efterretning.

I det forslag til ændring af fangebeskæfti-
gelsens sammensætning, der fremsættes ne-
denfor i kap. VII, er kommissionen herefter
gået ud fra,

at der på kortere sigt må regnes med en
udvidelse af pladserne i ungdomsfængslet
på 60 til ca. 310, og på længere sigt på
125 til ca. 375,

at pladserne i de lukkede statsfængsler
(Vridsløselille og Nyborg) på længere
sigt reduceres med ca. 100 til ca. 560 på
grund af behandlingsmæssigt nødvendige
bygningsmæssige opdelinger. Dette plads-
antal forventes dog senere udvidet med
ca. 70 til ca. 630, når den nuværende
ungdomsafdeling i Nyborg kan frigives ef-
ter ibrugtagelsen af den planlagte mod-
tagelsesanstalt for ungdomsfanger,

at pladsantallet i de åbne anstalter for stats-
fængselsfanger bliver reduceret med ca.
100 til ca. 575,

at arbejdshusets pladsantal bliver uforandret
ca. 260,

at pladsantallet i psykopatforvaringsanstal-
terne bliver uforandret ca. 475 (incl. psy-
kopatfængselsfanger og sikkerhedsforvare-
de),

at helbredelsesanstalten for drankere uforan-
dret får ca. 20 pladser, og tuberkuloseaf-
delingen i Horserød ca. 40 pladser,

at kvindefængslet påregnes maximalt at
skulle huse ca. 100, og

at der i arresthuse og Københavns fængsler
ialt bliver plads til ca. 1.900 personer.

De enkelte anstalters kapacitet bliver her-
efter på længere sigt sammenlignet med den
nuværende :
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/. De almindelige statsfængsler: Kapacitet:

Lukkede anstalter: Fremtidig: Nuværende:

Statsfængslet i Nyborg 330 310
i Vridsløselille 300 350

630 660

Hel- og halvåbne anstalter:

Statsfængslet på Kragskovhede 275 360
—• ved Horserød 60 40

Fængselsafdelingen ved Sdr. Omme. 30 30
ved Tarm 50 50
ved Nr. Snede 70 70

— på Kærshovedgård o 60
Renbæk 90 go

575 700

/ / . Særanstalter:

Psykopatanstalterne i Horsens incl. annekset i Amstrup 275 275
Psykopatanstalterne i Herstedvester incl. annekset Kastanien-

borg 200 200

4-/O 4/0
Statens arbejdshus ved Sdr. Omme 260 260
Helbredelsesanstalten for drankere 20 20
Tuberkuloseafdelingen i Horserød 40 30

320 310

/ / / . Ungdomsfængsler:

Ungdomsfængslet på Søbysøgård 90 90
— på Møgelkær 90 go
— Kærshovedgård 60 o

Statsfængslet i Nyborg o 70
Nye (ikke opførte) ungdomsfængsler 115 o

udgangshjem for ungdomsfanger 20 o

— 375 250

IV. Kvindefængslet i Horserød. 100 100

Samlet kapacitet i I-IV 2-475 2-495

V. Arresthuse m. v:

57 arresthuse 1.200 1.200
Københavns fængsler 700 1.900 700 1.900

ca. 4.375 ca. 4.395

Fængselsvæsenets totale pladsantal i de nu-
værende og fremtidige anstalter må herefter
påregnes at blive praktisk taget uforandret.
Den forandring , der forudses, sker i form af
en udvidelse af pladsantallet i ungdomsfængs-
lerne mod en i hovedsagen tilsvarende re-
duktion i de almindelige statsfængsler.

Efter de senere års erfaring kan det for-
mentlig påregnes, at det totale antal perso-

ner, der hensidder i fængselsvæsenets anstal-
ter og arresthuse, vil udgøre 3.600 til 3.800.
Da det samlede pladsantal i fremtiden for-
udsættes at blive ca. 4.400, hvorved man har
et antal på ca. 6-800 reservepladser, væ-
sentligt i arresthuse, kan en vis stigning i
fangetallet rummes inden for det bestående
anstaltssystem.



Kapitel III.

Fængselsarbejdets udvikling.

Ønsket om at udnytte fangernes arbejds-
kraft har utvivlsomt været medbestemmende
for indførelse af frihedsstraffen til delvis af-
løsning af livs- og legemssträffen.

Fangearbejdskraften udnyttedes i den æld-
ste tid ofte til sundhedsfarligt bjergværks-
arbejde, til roning af galejer o. lign. Fra om-
kring 1500-tallet var fæstningsarbejde almin-
deligt, og fæstningsslaver udførte i stort om-
fang offentlige arbejder, bl. a. anlæg af
befæstninger, havne o. lign.; slaver anvendtes
også på orlogsværfterne.

I 1600-tallet oprettedes tugthuse, hvis for-
mål oprindeligt var at bekæmpe tiggeriet,
men som senere fik karakter af egentlige
straffeanstalter. I disse anstalter var ligesom
i fæstningerne de indsatte i fællesskab døgnet
rundt. Arbejdsvirksomheden, der var det cen-
trale i tugthusenes virke, bestod overvejende
i tekstilfabrikation, hvis iværksættelse var et
led i merkantilistiske bestræbelser. Man for-
fulgte det dobbelte formål at uddanne væ-
vere og at forsyne hjemmemarkedet med
tekstiler. Intet af de nævnte mål realiseredes
dog i nævneværdigt omfang, og det økono-
miske resultat var ringe.

Som en reaktion imod den fordærvelse,
der var en konsekvens af det ukontrollerede
fællesskab, indførtes i Danmark omkring mid-
ten af 1800-tallet efter amerikansk forbillede
det såkaldte Filadelfiasystem, hvis hovedtan-
ker var, at fangerne gennem konsekvent iso-
lation skulle bringes til anger, omvendelse og
deraf følgende forbedring. Arbejdet, som
man iøvrigt ikke tillagde større betydning,
udførtes i celle og måtte derfor begrænses
til bestemte fag (bl. a. skæring af korkprop-
per, børstenbinderi, måttefletning, småarbej-
der o. lign. ). Dette system praktiseredes i for-
bedringshuset i Vridsløselille, der toges i brug
i 1859.

Under indflydelse af mere praktiske fæng-
selsmæssige overvejelser indførtes imidlertid
omtrent samtidigt og ligeledes efter ameri-
kansk forbillede det såkaldte Auburnsystem,
hvor fangerne arbejdede i fæl les værks teder

under tavshedspligt (her i landet praktiseret
i det i 1853 ibrugtagne tugthus i Horsens).
I sådanne anstalter kunne man fortsætte med
at beskæftige fangerne ved tekstilindustri. Det
var iøvrigt netop de beskæftigelsesmæssige
fordele, der gav stødet til bygning af Au-
burnfængslerne.

Omkring århundredskiftet kom man her i
landet ind på anvendelsen af fangekolonier,
hvortil man sendte fangerne fra de lukkede
fængsler. Beskæftigelsen bestod i hedekulti-
vering (plantning, mergelgravning m. v.).
Kolonierne, der overvejende blev drevet i
sommerhalvåret, betød talmæssigt ikke me-
get i forhold til de store moderanstalter. Men
de gavnlige fysiske og psykiske virkninger på
de til disse kolonier udsendte fanger var
iøjnefaldende, og dette i forbindelse med de
nyttige arbejdsresultater bevirkede, at tanken
om en videre anvendelse af frilufts arbejde i
fangebehandlingen fik vækst. I straffeloven
af 1930 nævnes i bestemmelserne om ung-
domsfængsel og arbejdshus friluftsarbejde
som et vigtigt middel ved behandlingen af
de lovovertrædere, der placeres i disse insti-
tutioner.

Udviklingen i fængselsarbejdet indtil straf-
feloven af 1930 bevægede sig iøvrigt i alt
væsentligt i de baner, der var afstukket ved
oprettelsen af forbedringshuset i Vridsløse-
lille og tugthuset i Horsens. Ved oprettelsen
af straffeanstalten i Nyborg for unge forbed-
ringshusfanger i 1913 fastholdtes enrumsbe-
handlingen og dermed arbejdet i enrum som
hovedreglen. Men både her og i Vridsløse-
lille gaves dog undtagelser for mindre grup-
per fanger, der var beskæftiget ved jordbrug
og i maskinelle værksteder.

Ved straffeloven af 1930 indførtes forskel-
lige nye behandlingsformer - foruden ung-
domsfængsel og arbejdshus, der som hoved-
regel gennemførtes i åbne anstalter og som
nævnt med rigelig anvendelse af friluftsar-
bejde — sikkerhedsforvaring og psykopatfor-
varing, der af hensyn til klientelets beskaf-
fenhed må etableres i lukkede anstalter, og
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hvor beskæftigelsen overvejende baseres på
værkstedsarbejde. Men for alle de nævnte
former gælder, at arbejdet som hovedregel
udføres i fællesskab.

Efter den 2. verdenskrigs udbrud oprette-
des på grund af pladsmangel en del åbne
anstalter for fængselsfanger; endvidere er en
del af de umiddelbart efter krigens ophør
etablerede midlertidige straffelejre, beregnet
for personer, dømt for landsskadelig virk-
somhed, overgået til permanente afsonings-
anstalter. Ved disse åbne anstalter har be-

skæftigelsen overvejende bestået i landbrug,
gartneri og opdyrkningsarbejder, men i de
senere år er i ikke ringe omfang oprettet
værksteder. Arbejdet har her hele tiden væ-
ret gennemført i fællesskab.

Efter 2. verdenskrig gennemførtes fælles-
værkstedsarbejde i stigende omfang i Nyborg
og Vridsløselille, og i den kgl. anordning af
10. maj 1947 om fuldbyrdelse af straf i
statsfængsel er fællesarbejde fastslået som
hovedreglen.



Kapitel IV.

Fængselsarbejdsdriftens nuværende tilrettelæggelse.

A) Det legale grundlag.

i) Lovhjemmelen.
Lovhjemmelen til at pålægge og gennem-

føre frihedsstraffe og andre frihedsberøvelser,
der iværksættes på grund af kriminelle for-
hold, findes i Borgerlig Straffelov af 15. april
1930, kap. 6 (»Om straffene«), kap. 8 (»Om
arbejdshus og sikkerhedsforvaring«) samt i
kap. 9 (»Om andre retsfølger af den straf-
bare handling«). Straffeloven giver kun en-
kelte regler om de indsattes arbejde, herun-
der at de har pligt til at arbejde, men over-
lader iøvrigt de nærmere regler og de betin-
gelser, hvorpå de skal beskæftiges, aflønnes
m. v. til fastsættelse i anordninger, der ud-
færdiges i tilslutning til straffeloven. Vedrø-
rende straffelovens bestemmelser om beskæf-
tigelsen af de forskellige kategorier af fri-
hedsberøvede henvises til bilag 1, hvor de
enkelte paragraffers indhold er gengivet.

2) De kgl. anordninger.

I bilag 2 er meddelt en oversigt over de
nugældende kgl. anordninger med uddrag og
omtale af disses bestemmelser om fangernes
beskæftigelse.

Det fremgår af bilaget, at reglernes ind-
hold i ikke ringe omfang er forskelligt. For-
skellen beror bl. a. på, at de vedrører for-
skellige kategorier af frihedsberøvede og på
de betydelige tidsrum (op til ca. 30 år), der
ligger mellem deres udstedelse. Det er derfor
næppe muligt at udlede et entydigt princi-
pielt grundlag for dem alle. I praksis har
fængselsmyndighederne dog ment af de gæl-
dende bestemmelser at kunne udlede følgen-
de hovedregler som gældende for det over-
vejende antal frihedsberøvede:

r. Personer, der hensidder i fængselsvæse-
nets anstalter (bortset fra varetægtsfan-
ger) , er pligtige at arbejde.

2. Fangebeskæftigelsen skal være produktiv.

3. Arbejdet skal være egnet til at lægge be-
slag på de beskæftigedes kræfter og op-
mærksomhed. Ved valg af arbejde til den
enkelte fange skal der, for så vidt for-
holdene tillader det, tages hensyn til hans
evner og færdighed.

4. Arbejdet skal tage sigte på at forbedre
den pågældendes muligheder for efter løs-
ladelsen at indpasses i det normale er-
hvervsliv.

5. Arbejdet må ikke forringe fangernes sund-
hed, og de må ikke uden eget samtykke
sættes til arbejde, der er forbundet med
særlig risiko (pasning af farlige maski-
ner).

Ved tilrettelæggelse af fængselsarbejdet ef-
ter de her opstillede principper må der dog
tillige tages hensyn til afsætningsmuligheder,
til det private erhvervs interesser og til stats-
finanserne, hvilket sidste hensyn dels inde-
holder spørgsmålet om fremskaffelse af de
nødvendige etablerings- og driftsbevillinger,
dels kravet om etablering af beskæftigelse på
forsvarligt økonomisk grundlag.

I det efterfølgende redegøres for det nu-
værende fængselsarbejdes opbygning, idet der
dog for så vidt angår de særlige problemer
vedrørende afsætningen af de i fængsels-
værksteder m. v. fremstillede produkter hen-
vises til kap. VIII.

B) Fangearbejdets organisation.

1) Den centrale ledelse.

a) Kontoret for fængselsvæsenets arbejds-
drift.

Som anført i kommissionens arbejdsgrund-
lag blev fangernes beskæftigelse omorganise-
ret i 1913 og samtidigt oprettedes kontoret
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for fængselsvæsenets arbejdsdrift*) som et af
direktoratet for fængselsvæsenets kontorer.
Kontoret for arbejdsdriften har den central-
administrative ledelse af al beskæftigelse, der
omfatter produktion af varer med salg for
øje, de såkaldte arbejdsdriftsfag (håndværk,
industri, landbrug, gartneri). Endvidere hen-
hører under kontoret den beskæftigelsesmæs-
sige side af anstalternes drift, de såkaldte
økonomifag (rengøring, forplejning, byg-
ningsarbejde, anlæg, tekniske installationer),
hvilke områder iøvrigt centraladministrativt
hører under direktoratets i. kontor i dettes
egenskab af budget- og bevillingskontor.

b) Konsulenter.
Som centraladministrationens rådgivere i

tekniske og produktionsmæssige spørgsmål er
antaget konsulenter i en række fag. Kon-
sulenternes virke foregår gennem besøg på
anstalterne, hvor deres sagkundskab er til
rådighed for den lokale ledelse og for de fag-
lige ledere af de enkelte værksteder og jord-
brug, der iøvrigt repræsenterer arbejdsdrif-
tens tekniske sagkundskab. Centraladmini-
strationen forelægger konsulenterne spørgs-
mål om arbejdsdriftens maskinindkøb, lokale-
ændringer og antagelse af personale til ud-
talelse skriftligt eller under konferencer. In-
denfor de nedennævnte fagområder er anta-
get faste konsulenter på honorarlønsbasis.

Landbrug (forstander for en af statens for-
søgsstationer).

Gartneri (handelsgartner, lektor ved landbo-
højskolen).

Væveri (civilingeniør, lektor ved Danmarks
tekniske højskole).

Vaskeri (Teknologisk Instituts vaskerikon-
sultation).

Endvidere konsulter er man mere lejlig-
hedsvis et rådgivende ingeniørfirma i spørgs-
mål vedrørende de grafiske fag og en ma-
skiningeniør vedrørende smede- og maskin-
værkstederne.

I spørgsmål vedrørende opførelsen og ind-
retningen af arbejdsdriftens værksteder bi-
står justitsministeriets tilsynsførende arkitekt
og ingeniør.

*) Kontoret for arbejdsdriftens funktioner og
personalemæssige omfang er nærmere beskrevet i
forbindelse med omtalen af de personalemæssige
problemer i kap. XI.

2) Den lokale ledelse.

Den del af fængslernes lokale administra-
tion, der har forbindelse med kommissionens
arbejdsområder, består i ledelse af arbejds-
driften, økonomiforvaltningen og regnskabs-
førelsen. Den sidste omfatter foruden førel-
sen af arbejdsdriftens regnskab også anstal-
ternes almindelige bogholderiforretninger.

På de største anstalter varetager fængsels-
forvalteren under anstaltledelsens ansvar og
tilsyn forretningerne vedrørende arbejdsdrif-
ten og økonomiforvaltningen gennem et sær-
ligt økonomi- og arbejdskontor. Bogholderi-
forretningerne varetages af en fængselsbog-
holder under direkte ansvar overfor anstalts-
ledelsen.

På de øvrige anstalter er der fælles le-
delse af arbejdsdrift, økonomi og bogholderi.
På de større af disse anstalter er lederen
fængselsforvalter, på de mindre fængselsbog-
holder.

Udover det nævnte ledende administrative
personale til varetagelse af fængselsarbejdets
anliggender på anstalterne er der ansat fæng-
selsoverassistenter og fængselsassistenter samt
kontorpersonale.

Den lokale administrative ledelse af ar-
bejdsdrift, økonomi og bogholderi på an-
stalterne er herefter således:

1) F — fængselsforvalter.
2) B ™ fængselsbogholder.
3) Fælles med Vridsløselille.
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3) Den faglige ledelse.

Ledelsen af arbejdet på værksteder og i
jordbrug på de 13 statsfængsler og særan-
stalter forestås af faguddannet personale, der
lønningsmæssigt er placeret, som anført i
kap. XI.

Antallet af faglige ledere af de 3 hoved-
former for beskæftigelse i statsfængsler og
særanstalter - værkstedsdrift, jordbrug og
økonomiarbejde - udgør 264:

Værkstedsdriften 139
Jordbrug 55
Økonomiarbejde 70

264

Dette antal værkmestre er enten ansat som
tjenestemænd eller på honorarlønsbasis. Her-
til kommer et mindre antal (for tiden ca.
15) tarif lønnede håndværkere samt et va-
rierende antal fungerende værkmestre (fæng-
selsbetjente). Af de to sidste grupper er de
tariflønnede normalt kun antaget til kort-
varig tjeneste. De fungerende værkmestre til-
forordnes arbejdsdriften efter behov og nor-
malt i kortere perioder.

C) Det beskæftigelsesmæssige omfang.

I Danmarks statsfængsler, særanstalter og
arresthuse hensad den 1. april 1959 godt
3.200 personer, hvoraf ca. 2.000 var anbragt
i statsfængsler og særanstalter, medens ca.
500 hensad i Københavns fængsler og ca.
700 i arresthusene. Dette antal personer sva-
rer til ca. 975.000 fangearbejdsdage pr. år,
men som det fremgår af tabellerne i de ef-
terfølgende afsnit 1 ) og 2 ) omfattede be-
skæftigelsen i perioden 1. april 1958 til 31.
marts 1959 ca. 915.000 fangearbejdsdage.
Differencen på ca. 60.000 fangearbejdsdage
- svarende til ca. 6 % af det samlede antal
fangearbejdsdage — kan henføres til fanger,
der er forhindret i at arbejde på grund af
sygdom, disciplinære foranstaltninger, undvi-
gelse, orlov, overførsel til politiet i forbin-
delse med ny retssag eller lignende samt va-
retægtsfanger, som ikke ønsker at blive be-
skæftiget*).

Ifølge de for kommissionen foreliggende
oplysninger er alle arbejdspligtige fanger

*) På dette sted henregnes kursusdeltagere som :
beskæftigede.

som hovedregel beskæftiget, idet der i de
senere år kun meget sjældent er forekommet
mangel på arbejde i statsfængsler, særanstal-
ter og Københavns fængsler. For arresthuse-
nes vedkommende kan der af og til i kort-
varige perioder gøre sig en begrænset be-
skæftigelsesmangel gældende på grund af det
varierende fangetal.

De ca. 500 varetægtsfanger, der den 1.
april 1959 var anbragt i Københavns fængs-
ler og arresthuse, har ikke arbejdspligt, men
krav på arbejde, hvis de ønsker det. Erfa-
ringsmæssigt ønsker 50-75 % af disse fan-
ger arbejde, som det normalt er muligt at
stille til rådighed.

I det efterfølgende gøres nærmere rede
for beskæftigelsessammensætning og omfang,
idet statsfængsler og særanstalter behandles
i een gruppe og Københavns fængsler og ar-
resthuse i en anden under hensyn til de for-
skelle, der gør sig gældende i fangernes hen-
siddelsestid, de arbejdsmæssige muligheder
m. v. imellem de to grupper.

1) Statsfængsler og særanstalter.

Beskæftigelsen i statsfængslers og særan-
stalters værkstedsdrift er anlagt således, at
der under hensyntagen til forsvarlig økonomi
udføres arbejde under industrielle eller hånd-
værksmæssige former overvejende for stats-
institutioner, herunder også fængselsvæsenet.
Anstalternes jordbrugsvirksomheder produ-
cerer varer dels til det private marked og
dels til forbrug i fængselsvæsenet. Arrest-
husenes indsatte er overvejende beskæftiget
med udførelse af arbejde for private næ-
ringsdrivende.

Den samlede beskæftigelse i statsfængsler
og særanstalter androg i finansåret 1958-59
592.344 fangearbejdsdage, der fordelte sig
således :

Fange- 0,
arbejdsdage '°
244.529 41,3
147.843 25,0
199972 33>7

Værkstedsdrift
Jordbrug
Økonomiarbejde . . . .

592.344 100,0
Af det samlede antal fangearbejdsdage

anvendtes 43.535 til fremstilling af varer for
private entreprenører (legetøj i Nyborg, sam-
ling af klemmer og papirarbejde som løn-
arbejde i Vridsløselille, Herstedvester m. fl.
anstalter).
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Vcerkstedsdrijten drives overvejende i fæl-
lesværksteder, der er søgt tilnærmet private
virksomheder af samme størrelse og produk-
tionsformål. Cellearbejde forekommer dog i
et vist omfang, der varierer stærkt fra an-
stalt til anstalt, bestemt af forhåndenva;rende
værkstedsplads, og det forhold, at nogle ind-
satte ikke er egnede til arbejde i fællesskab.
Produktionen omfatter en lang række forskel-
lige varer, der forbruges af statsinstitutioner.
Et udsnit af de produkter, der fremstilles
ved de enkelte fag, er anført nedenfor:

Smede- og maskinværksted.
Smede- og svejsearbejde, bolte, nagler,
transportvogne, lysmaster, skiltestandere.

Blikkenslageri og pladeværksted.
Spande, dunke, skarnkasser og andre be-
holdere, uniformsknapper og distinktions-
tegn.

Snedkeri.
Kontorinventar, grovere snedkerarbejde og
maskinsnedkerarbej de.

Børstenbinderi.
Alle arter af børster og koste.

Møbelpolstringsværksted.
Polstring og reparation af møbler.

Kurvemageri.
Transportkurve og papirkurve.

Skomagen.
Reparation og fremstilling af læder- og
træfodtøj.

Skræderi og syværksted.
Uniformer, arbejdstøj, institutionsbeklæd-
ning, kitler, sengelinned.

Kasketmageri.
Fremstilling og reparation af uniforms-
huer.

Væveri.
Bomulds- og hørvarer, gardinstoffer, gulv-
og karklude.

Sadel- og sejlmagen.
Madrasser, sække, flag, presenninger, re-
paration af telte.

Trykken, bogbinderi, konvolutfabrikalion.
Konvolutter, prøveposer, årsberetninger,
skematisk arbejde, accidenstryksager, pro-
tokoller, æsker, arkiveringsmateriale, bog-
indbinding.

I 1958-59 fordelte beskæftigelsesarterne,
værkstedernes antal, samt den procentvise
andel af det samlede antal fangearbejdsdage
i værkstedsdriften sig således:

Fas A n t a l Fange- 0 /

værksteder arbejdsdage /0

Børstenbinderi . . . . 1 5420 2,2
Kasketmageri 1 4.226 1,7
Kurvemageri m. v . . . 3 7.808 3,2
Metalarbejde 7 21.003 8,6
Sadel- og sejlmageri,

møbelpolstring . . 3 10.625 4>3
Skomageri 3 6.378 2,6
Skræderi og syning 7 5°-993 20,9
Snedkeri 7 26.411 10,8
Grafiske fag 5 49.971 20,5
Vaskeri 3 4.448 1,8
Væveri 2 11,405 4,7
Diverse arbejder

(legetøj klemmer
m. v.) 45.841 18,7

244.529 100,0

Jordbrugsfag omfatter landbrug, gartneri
og grundforbedring.

Landbrug og gartneri drives som tilsva-
rende virksomheder i det private erhverv, og
produktionssammensætningen svarer nogen-
lunde hertil.

Fængselsvæsenets landbrug består af ca.
1.500 ha, der drives fra 12 gårde, som vari-
erer i størrelse fra ca. 500 ha til ca. 7 ha.
Gartnerier findes i et antal af 15 med et
jordtilliggende på ca. 100 ha, der drives som
en kombination af frilands- og drivhusgart-
nerier samt frugtplantager. I tilslutning til
landbrug og gartneri har de indsatte beskæf-
tigelse ved pasning af ca. 500 ha skov.

Grundforbedringsarbejdet drejer sig om
opdyrkning af hedearealer m. v., der ialt ud-
gør ca. 500 ha.

Beskæftigelsen indenfor jordbrugsfagene
fordelte sig således:

Fao- Fange- 0/

arbejdsdage /o

Landbrug 73-544 49,8
Gartneri 53-277 36,0
Grundforbedring 21.022 14,2

147.843 100,0

Økonomiarbejde findes ved alle anstalter,
og det omfatter den beskæftigelse, der knyt-
ter sig til opretholdelse af anstalternes drift.
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Disse arbejder drejer sig om bygningsvedlige-
holdelse, kostforplejning, rengøringsarbejde,
arbejde med vedligeholdelse af fangernes be-
klædning, biblioteks- og kontorarbejde og
pasning af tekniske anlæg. Økonomiarbej-
derne beslaglægger nedenstående fangear-
bejdsdage :

Fas Fange- 0 /

arbejdsdage / o

Depotarbejde ! 3-065 6,5
Biblioteks- og kontorar-

bejde m. v 9-*94 4J6
Bygningsvæsen 68.484 34,2
Forplejning 36.001 18,0
Tekniske anlæg 7.531 3,8
Rengøring 65.697 32,9

199.972 100,0

Vedrørende de enkelte anstalters arter af
beskæftigelse og fangernes fordeling på disse
henvises til omstående tabeller optrykt som
bilag 3.

De enkelte beskæftigelsesarters relative
omfang i forhold til det samlede fangear-
bejdsdagetal ved statsfængsler og særanstalter
er belyst i nedenstående tabel:

Fa„ Fange- 0/

arbejdsdage /o

V ærkstedsdriften :
Børstenbinderi 5420 0,9
Kasketmageri 4.226 0,7
Kurvemageri m. v 7.808 1,3
Metalarbejde 21.003 3,5
Sadel- og sejlmagen,

møbelpolstring 10.625 Jfi
Skomageri 6.378 1,1
Skræderi og syning . . . 50.993 8,6
Snedkeri 26.411 4,5
Grafiske fag 49.971 8,5
Vaskeri 4.448 0,8
Væveri 11.405 1,9
Diverse arbejder (lege-

tøj, klemmer m. v.). . 45-841 7,7

Værkstedsdriften ialt .. 244.529 41,3

Jordbrug:

Landbrug 73-544 ia»5
Gartneri 53-277 9>°
Grundforbedring . . . . . 21.022 3,5

Jordbrug ialt .. 147.843 25,0

Fae Fange- 0/

arbejdsdage /o

0 konomiarbe jde :
Beklædning 13-065 2,2
Biblioteks- og kontorar-

bejde m. v 9-Ï94 lfi
Bygningsvæsen 68.484 11,5
Forplejning 36.001 6,0
Tekniske anlæg 7.531 1,3
Rengøring 65.697 11,1
Økonomiarbejde ialt . . 199-972 33,7

Total .. 592-344 100,0

2) Københavns fængsler og arresthusene.

Arresthusarbejde finder sted i 57 arrest-
huse samt i Københavns fængsler. Beskæf-
tigelsen består i Københavns fængsler dels i
fremstilling af legetøj, der afsættes til et pri-
vat firma, dels ligesom i arresthusene i for-
arbejdning af råmaterialer for private entre-
prenører, hvortil kommer den beskæftigelse,
der knytter sig til fængslernes og arresthusenes
drift (økonomiarbejde). Arbejdet i Køben-
havns fængsler og arresthusene omfatter
322.666 fangearbejdsdage, der fordeler sig
således på de enkelte beskæftigelsesarter :

Københavns fængsler og arresthusene.

Fae Fange- 0/
arbejdsdage / 0

Københavns fængsler:
Vaskeri*) 3-638 2,7
Legetøj 46.113 34,4
Gartneri 2.294 ï>7
Diverse småarbejder .. 53-303 39,8
Økonomiarbejde 28,667 21,4

Ialt .. 134.015 100,0
Arresthusene:
Kokosarbejde (måtter

m.v.) 19.591 10,4
Papirarbejde (poseklist-

ring m. v.) 35-237 l8>7
Klemmearbejde (sam-

ling, pakning) 51.167 27,1
Kurvearbe j de ( plastic

og peddigrør) 3-9o8 2,0
Kotillonsarbejde (mær-

ker m. v.) 4.684 2,5
Diverse mindre arbejder 38.936 20,7

Økonomiarbejder 35-Ï28 18,6

Ialt .. 188.651 100,0

Total .. 322.666

*) nu nedlagt.
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D) Det økonomiske omfang.

i ) Arbejdsdriftsfag i statsfængsler, særanstal-
ter og Københavns fængsler.

Ved hvert finansårs afslutning udarbejdes
et driftsregnskab vedrørende arbejdsdriften.
I dette driftsregnskab er anført omsætnings-
størrelse og udgiftsfordeling samt nettoover-
skud for de enkelte fag indenfor vasrksteds-
drift og jordbrug ved statsfængsler og sær-
anstalter. For disse anstalters vedkommende
fremdrages her regnskabets hovedposter for
1958-59:

Værksteds drift: 1000 kr.
Omsætning 12.360
Råstoffer m. v 7.200
Fangernes arbejdspenge 900
Personaleudgifter 2.180
Andre indirekte udgifter ved pro-

duktion 870
Forrentning og afskrivning 235
Balance + 975

Af den samlede omsætning leveredes for
11,6 mill. kr. til offentlige institutioner, me-
dens private aftagere købte varer eller fik
udført arbejde for 0,75 mill. kr.

Jordbrugsfag: 1000 kr.
Omsætning 3-77°
Råstoffer rn. v 1.490
Fangernes arbejdspenge 415
Personaleudgifter 1.015
Andre indirekte udgifter 735
Forrentning og afskrivning 240
Balance (landbrug) + 205
Balance (gartneri) -f- 330

Bortset fra de mindre varepartier, der
leveres fra jordbrugsfagene til fængselsvæse-
nets eget brug, sker afsætningen til det pri-
vate marked.

2) Arbejdsdrift i arresthuse.

Beskæftigelsen i arresthusene gav i 1958-59
et overskud på 255.000 kr. Vedrørende ar-
resthusenes regnskabsmæssige driftsresultat
bemærkes, at der ikke, som tilfældet er for
statsfængsler og særanstalter, er tale om ud-
gifter til råvarer, idet disse stilles til rådig-
hed af entreprenørerne, og at der iøvrigt
ikke regnskabsmæssigt pålignes generalom-
kostninger (personalelønninger, udgifter til
3

forrentning og afskrivning m. v. ), men alene
som udgift bogføres den direkte arbejdsløn
til de beskæftigede fanger.*)

3) Økonomiarbejde.

Økonomiarbejdets økonomiske omfang er
vanskeligt at belyse, idet der ikke føres et
egentligt driftsregnskab, som tilfældet er i
værkstedsdrift og jordbrug, men til illustra-
tion kan anføres, at der årligt anvendes ca.
1,5 mill. kr. til bygningsvedligeholdelse. Her-
til kommer byggearbejder, hvortil der gives
særlig bevilling. Forplejningsudgiften og ud-
giften vedrørende fangernes beklædning og
renlighed andrager henholdsvis ca. 3,5 mill,
kr. og ca. 2 mill. kr. pr. år.

E) Faglig oplæring og undervisning.

Foruden at oplære og træne fanger i fæng-
selsvæsenets værksteds- og jordbrugsfag søger
man ligeledes i henhold til anordningernes
bestemmelser at dygtiggøre egnede og inter-
esserede indsatte i faglig henseende ved om-
end i begrænset omfang at etablere:

1) Egentlige lærlingeforhold (mesterlære)
2) Arbejdstekniske kurser
3) Anden faglig undervisning.

1 ) Lærlingeuddannelse.

I tiden efter 1947 har fængselsvæsenet efter
forhandling med de pågældende fags fælles-
udvalg vedrørende lærlingeuddannelse fået
anerkendt en række værksteder, hvor værk-
stedsforhold, produktion samt den ledende
værkmesters kvalifikationer, har kunnet god-
kendes som oplæringssteder. Dette gælder in-
denfor værkstedsfagene således smede-, sned-
ker-, skræder- og skomagerværksteder. Des-
uden har man efter aftale med lærlingeudval-
gene i hvert enkelt tilfælde fået tilladelse til
at føre lærlinge frem til svendeprøve i bog-
trykker-, automobilmekaniker-, elektriker-,
tømrer-, murer- og malerfaget. I disse fag har
der ligeledes på det pågældende tidspunkt væ-
ret sådanne arbejdsopgaver, at der har været
tilstrækkelig basis for gennemførelse af en me-

*) I kap. X vedrørende »Arbejdsdriftens økono-
miske og regnskabsmæssige organisation« vil ar-
bejdsdriftens kalkulationsnorm og regnskabsaflæg-
gelse blive gjort til genstand for nærmere omtale.
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sterlære, ligesom de pågældende værkmestres
kvalifikationer har kunnet anerkendes.

Den obligatoriske undervisning i den til
vedkommende fag knyttede tekniske skole
gennemføres på anstalten og forestås af lære-
mesteren, der i samarbejde med anstaltens
fængselslærere underviser lærlingen i det kræ-
vede pensum. I enkelte tilfælde er det ved dis-
pensation tilladt indsatte at deltage i teknisk
skoleundervisning udenfor anstalten sammen
med andre lærlinge.

Spørgsmålet om, hvorvidt en indsat skal
have tilladelse til at blive udlært under fæng-
selsopholdet, afgøres efter en grundig under-
søgelse af såvel hans karaktermæssige som
hans faglige muligheder for at gennemføre
læren. Oplæringen falder i 3 grupper:

Udlæring af personer, der før fængselsophol-
det har udstået en del af læretiden.

Påbegyndelse af en udlæring, hvorefter det
ved løsladelsen sikres, at den pågældende
kan fortsætte læren til svendeprøveaflæg-
gelse hos en privat mester, og endelig

fuldstændig oplæring af lærlinge, der har til-
strækkelig lang afsoningstid til, at dette
kan gennemføres.

Gennemførelse af mesterlære i fængselsvæ-
senets værksteder er vanskeliggjort, efter at
mange fag i overensstemmelse med den nu-
gældende lærlingelov kræver, at lærlingen
skal gennemgå fagets dagskole. Fængselsvæ-
senet søger ved forhandling med statens til-
syn med håndværkerundervisning at få til-
vejebragt en dispensationsordning, men disse
drøftelser har endnu ikke kunnet bringes til
afslutning.

I den forløbne tid siden 1947 har fængsels-
væsenet udlært 152 lærlinge, fordelt således:

Jern- og metalindustrien 62
Træindustrien 42
Beklædningsindustrien 38
Murer- og malerfaget 8
Urmager*) 1
Automekaniker 1

Dette antal svarer til godt 2 pct. af det an-
tal fanger, der i samme tidsrum har været be-
skæftiget under værkstedsdriften og bygnings-
væsenet.

*) En ungdomsfange, der ved dispensation har
arbejdet hos en privat mester uden for anstalten
under afsoningen.

Til dette antal kommer fanger, der har ud-
stået en del af deres læretid i anstalterne, men
som ikke har nået at blive færdigudlært, hvil-
ket så i visse tilfælde har kunnet gennemføres
i det private erhverv.

2) Arbejdstekniske kurser.

Da en betydelig del af de indsatte hverken
har nogen håndværksmæssig uddannelse (jfr.
omtalen i kap. VII af de indsattes erhvervs-
fordeling) eller iøvrigt er i besiddelse af
håndværksmæssig eller industriel kunnen, der
gør dem egnet til at tage pladser som ufag-
lærte specialarbejdere, har fængselsvæsenet
navnlig i tiden efter 1950 søgt at skabe træ-
ningsmuligheder for de indsatte udover den
optræning, der kan gives i værkstederne.

Efter aftale med arbejdsministeriet har
fængselsvæsenet fået uddannet nogle funktio-
nærer ved anstalterne som lærere, der kan
lede arbejdstekniske kurser, svarende til dem,
der af arbejdsministeriet gennemføres som
»statens arbejdsmandskurser«. Efter uddan-
nelsen af de nødvendige lærerkræfter er der
herefter etableret arbejdstekniske kurser i
jernbinding, opstilling af forskalling, kloake-
ring, nivellering m. v. ved enkelte anstalter,
idet det dog for det overvejende antal anstal-
ters vedkommende fortrinsvis har drejet sig
om kurser i jernbinding og forskallingsopstil-
ling. Arbejdstekniske kurser strækker sig nor-
malt over 3 uger, og de gennemføres i dagti-
merne som heldagsundervisning, således at de
indsatte samtidig fritages for arbejde på pro-
duktionsværkstederne.

De arbejdstekniske kurser har vist sig at
kunne forbedre mulighederne for at få an-
bragt de indsatte i passende arbejde efter løs-
ladelsen.

3) Anden faglig undervisning.

Som et led i anstalternes skoleundervisning
er der under ledelse af skoleafdelingen etable-
ret faglige kurser med værkmestre som fag-
lærere. Disse fagkursus, der er etableret som
aftenundervisning og hvortil de indsatte fri-
villigt kan melde sig, omfatter faglig teori
indenfor de håndværksfag samt jordbrugsfag,
der er repræsenteret i arbejdsdriften. Som til-
fældet er med de forannævnte arbejdstekniske
kurser, tager denne kursusvirksomhed ligele-
des sigte på at give de ufaglærte indsatte ind-
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sigt i fagenes teori, samtidig med at undervis-
ningen har vist sig at være gavnlig for de på-
gældende ved arbejder under fængselsophol-
det. Undervisningen har i det hele været
medvirkende til at skabe større selvtillid og
arbejdsmæssig sikkerhed hos de indsatte.

Endelig er der gennemført kursus til
uddannelse af traktorførere, motorpassere,
kedelpassere og varmemestre, ligesom der i
enkelte tilfælde har været givet indsatte mu-
lighed for at opnå førerbevis som erhvervs-
chauffør.

F) Fangernes arbejdsmæssige forudsattninger
og beskæftigelsesmæssige behov.

I samarbejde med ledende tjenestemænd
ved fængselsvæsenets anstalter foretog konto-
ret for fængselsvæsenets arbejdsdrift i 1954-
55 en undersøgelse af statsfængselsfangernes
beskæftigelsesmæssige behov og hvilke forud-
sætninger disse havde for at modtage arbejds-
træning.

Undersøgelsen omfattede 539 statsfa^ngsels-
fanger, der blev udtaget tilfældigt blandt de
samtlige ca. 1.200 statsfængselsfanger, der
den 1. september 1954 hensad i statsfængs-
lerne.

Undersøgelsens resultat, der fremgår af de
i bilag 4 optrykte tabeller, tog særligt sigte på
at belyse følgende forhold:

1 ) Aldersfordelingen
2) Miljøfordelingen
3 ) Straffetiderne
4) Forventede hensiddelsestider
5) Tidligere straffe
6) Skoleuddannelse
7) Praktisk uddannelse
8) Beskæftigelse før anstaltsopholdet
9) Beskæftigelse i anstalten

10) Anstaltens skøn over fangernes arbejds-
evne, arbejdsvilje og intelligens

11 ) Faglig undervisning under afsoningen
12) Fangernes planer om beskæftigelse efter

løsladelsen
13) Anstalternes vurdering af, hvorvidt fan-

gerne får hensigtsmæssig arbejdstræning.

Materialet til belysning af de i de danske
kriminalanstalter hensiddende personers ar-
bejdsmæssige forudsætninger og trænings-
mæssige behov er senere — i 1959 — udvidet
til også at omfatte psykopatforvarede, psyko-
3*

patfængselsfanger, sikkerhedsforvarede, ar-
bejdshusfanger og ungdomsfanger, idet man
efter tilsvarende retningslinier, som angivet
ovenfor, har tilvejebragt et statistisk materiale
til vurdering af de særbehandledes arbejds-
mæssige forudsætninger og behov.

Den sidstnævnte undersøgelse, der er fore-
taget som et supplement til den ovennævnte
vedrørende statsfængselsfangerne, foreligger
som utrykt bilag. Undersøgelsen har godt-
gjort, at de særbehandledes status for så vidt
angår uddannelse, arbejdsmæssige forudsæt-
ninger og træningsmæssige behov på alle væ-
sentlige punkter svarer til statsfængselsfanger-
nes, idet der kun for så vidt angår aldersfor-
deling og hensiddelsestider gør sig visse afvi-
gelser gældende.

I de foretagne undersøgelser konkluderes
således :

at fangerne overvejende kommer fra by-
mæssige samfund,

at der i de overvejende tilfælde er tale om
relativt korte ophold,

at der på de åbne anstalter er forholdsvis
flere med byerhverv og færre med land-
brugserhverv end i de lukkede anstalter,

at fangernes erhvervsfordeling stort set sva-
rer til befolkningens i almindelighed, dog
således at gruppen rummer færre fra
landbrug og flere fra handel og restaura-
tion end det er tilfældet for den frie ar-
bejdskraft,

at der i de lukkede anstalter fortrinsvis kan
bydes fangerne industriel-håndværksmæs-
sig beskæftigelse, men kun i begrænset
omfang friluftsarbejde. I de åbne anstal-
ter er forholdet omvendt,

at behovet for industriel-håndværksmæssig
beskæftigelse er større hos fangerne i de
åbne anstalter end hos fangerne i de luk-
kede,

at fangerne, bortset fra de karakterbrist, der
har sammenhæng med deres kriminalitet,
og fra de handicap, som et ophold i en
kriminalanstalt altid må betyde, næppe
kan betegnes som erhvervshæmmede,

at en overvejende del af fangerne har be-
hov for arbejdstræning,

at der er en del ønsker om erhvervsskifte
fra handel og restaurationsfag til indu-
stri og håndværk samt til jordbrugsfag,
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at knapt halvdelen af fangerne ikke får
hensigtsmæssig træning, og at der er kon-
stateret størst udækket behov blandt
yngre fanger på lukkede anstalter. I
mindre omfang gør dette sig gældende
for andre fanger på lukkede anstalter og
for yngre begyndere ved de åbne anstal-
ter,

at hensigtsmæssig træning ikke lader sig
gennemføre for alle, men dog for flertal-
let (2/3) af dem, der ikke opnår den nu.

Kommissionen, der er gjort bekendt med
undersøgelsen og dennes konklusioner, er af
den opfattelse, at det tilvejebragte materiale
bør indgå som grundlag for overvejelserne om
den fremtidige tilrettelæggelse af fængselsvæ-
senets arbejdsdrift. Som det vil fremgå af
udtalelserne i kap. VII har kommissionen
dog ikke ment uden videre at kunne lægge
undersøgelsens konklusioner til grund for sit
forslag.

G) Vurdering af fangearbejdets nuværende
status.

Den samlede kommission eller et udvalg af
medlemmer har besigtiget samtlige anstalter
og enkelte arresthuse, hvor man på stedet har
gennemgået de nuværende beskæftigelsesfor-
mer samt ved møder under besøgene drøftet
forholdene med anstaltsledelserne og værk-
mestrene.

Med det formål at få en uafhængig vurde-
ring af de mere betydende virksomhedsgrene
har man desuden anmodet Dansk arbejdsgi-
verforening og Landsorganisationen De sam-
virkende fagforbund i Danmark om at udpege
sagkyndige til at gennemgå visse værksteder
og derefter afgive en erklæring. For jordbrugs-
fagenes vedkommende har man udbedt sig en
erklæring fra fængselsvæsenets faste konsulen-
ter inden for denne faggruppe. På de områ-
der, hvor fængselsvæsenet har fast tilknyttede
faglige konsulenter inden for industri- og
håndværksfagene, har man endvidere anmo-
det disse om en erklæring.

Følgende sagkyndige fra det private er-
hvervsliv har tilligemed de nedennævnte fag-
lige konsulenter for fængselsvæsenet gennem-
gået de anførte virksomhedsområder:

Vedr. smede- og maskinværksteder.

Sekretær Johs. Berg (Dansk smede- og maskin-
arbejderforbund).

Smedemester Hugh Seifert (Sammenslutningen af
arbejdsgivere inden for jern- og metalindustrien
i Danmark).

Civilingeniør F. Ebbesen (Fængselsvæsenets kon-
sulent vedrørende indkøb af jernindustrielle
maskiner).

Vedr. snedkerier.

Snedkermester N. Høyberg-Larsen (Fællesforenin-
gen for Danmarks snedkermestre).

Rejsesekretær Hans Jørgensen (Snedkerforbundet,
i Danmark).

Vedr. Skræderier.

Skrædermester N. Samild (Beklædningsindustri-
ens sammenslutning).

Forbundsformand Herman Schäfer (Dansk skræ-
derforbund).

Vedr. trykkerier.

Forbundsformand Henry Nielsen (Dansk typo-
grafforbund).

Direktør B. Høygaard-Nielsen (Københavns bog-
trykkerforening) .

Civilingeniør A. Borch-Madsen (Konsulent ved-
rørende fængselsvæsenets trykkerier m.v.).

Finansministeriets kommitterede vedrørende pa-
pir og tryksager, C. i?. Jørgensen (Tilforordnet
af kommissionen).

Vedr. væverier

Fabrikant C. C. Thomsen (Textilfabrikantfor-
eningen).

Forbundsformand Holger Hansen (Dansk textil-
arbejderforbund).

Civilingeniør /. Mackeprang (Fængselsvæsenets
konsulent vedrørende væverier).

Vedr. vaskerier.

Direktør Adolph Eff (Dansk dampvaskeriejerfor-
ening)*).

Tillidsmand Chr. Knudsen (Dansk arbejdsmands-
forbund).

Teknologisk institut, vaskerikonsultation (Fæng-
selsvæsenets konsulent vedrørende vaskerier).

*) Direktør Eff har været forhindret i at deltage
i udarbejdelsen af erklæringen om vaskerierne.
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Vedr. landbrug.

Forstander H. Land Jensen (Fængselsvæsenets
tidligere konsulent vedrørende landbrug).

Vedr. gartneri.

Handelsgartner, lektor Frode Sørensen (Fængsels-
væsenets konsulent vedrørende gartneri).

Efter kommissionens anmodning har de oven-
nævnte sagkyndige indvilget i at tage stilling til
følgende spørgsmål:

i ) Produktionstilrettelæggelsen, herunder om
denne sker på faglig og økonomisk forsvarlig
måde.

2) Anvendelsen og udnyttelsen af råstoffer.
3) Maskinparkens sammensætning og egnethed

til den foreliggende produktion samt dens
hensigtsmæssighed til træning af fanger.

4) Produktionens kvalitetsmæssige standard.
5) Værkstedslokalernes indretning og placering.
6) Arbejdsledelsen.
7) Fremtidig udvikling*).
8 ) Konsulentordningen* ).

De sagkyndiges erklæringer, der foreligger som
utrykte bilag, kan sammenfattes således:

Smede- og maskinværksteder.

I betragtning af de særlige fængselsmæssige for-
hold, hvorunder arbejdet gennemføres, anses pro-
duktionstilrettelæggelse og udnyttelse af råstoffer
for tilfredsstillende. Maskinparken synes ved alle
de tre besøgte værksteder hensigtsmæssigt sam-
mensat. De sagkyndige foreslår dog for Miøgel-
kærs og Søbysøgårds vedkommende yderligere
maskinanskaffelser til forbedring af træningen af
fangerne og højnelse af produktionen. Kvaliteten
af det arbejde, der udføres, anses for Vridsløse-
lilles og Møgelkærs vedkommende for god, me-
dens man finder, at kvaliteten af Søbysøgårds
produktion måtte kunne højnes.

Om værkstedslokalerne er det bemærket, at
Vridsløselilles er særdeles velegnede, og; de sag-
kyndige tilslutter sig, at en fra fængselsvæsenets
side foreslået plan til ændring af maskinopstilling
og mindre bygningsmæssige ændringer gennem-
føres. Møgelkærs værksted karakteriseres som pri-
mitivt, og det anføres, at bygningens konstruktion

*) En udtalelse om dette spørgsmål har kom-
missionen kun ønsket at få for så vidt angår gart-
neri, landbrug, væveri, vaskeri og trykkeri, d. v. s.
de beskæftigelsesområder, hvor der nu er etableret
en egentlig konsulentordning.

hindrer en hensigtsmæssig udnyttelse af værk-
stedsarealet. Såfremt smede- og maskinværkste-
dets værkstedsareal med fordel kan inddrages i
planen om oprettelse af et centralvaskeri på Mø-
gelkær, finder man, at det mest rationelle ville
være at bygge et nyt værksted for smederivirk-
somheden. Søbysøgårds værkstedslokaler er vel-
egnede, men kan dog gøres endnu bedre ved at
nedrive en uforholdsmæssig stor esse og i stedet
for opføre en mindre og til formålet bedre
egnet.

I omtalen af arbejdsledelsen udtrykkes der an-
erkendelse for det store arbejde, lederne lægger
i uddannelsen af specialarbejdere, som nïan fin-
der giver sig udtryk i den kvalitet, de færdige ar-
bejder bærer præg af. Om arbejdsledelsen ved de
enkelte værksteder bemærkes det, at man for
Vridsløselilles vedkommende ikke kan tage stil-
ling til fremsat ønske om ansættelse af yderligere
en værkmester. I Møgelkær finder man, at der
under hensyn til den påtænkte udvidelse af værk-
stedet og de oplæringsmæssige og produktions-
mæssige vanskeligheder, der kan opstå som følge
af, at produktion og økonomiarbejde er under
fælles ledelse, bør antages en ny værkmester med
uddannelse som kleinsmed eller maskinarbejder.
Denne værkmester, der skal arbejde under ma-
skinmesteren, som fremdeles forudsættes at lede
smede- og maskinværkstedet, mener man bør
overtage den daglige ledelse af det udvidede sme-
deværksted, således at den nuværende daglige le-
der, der ikke er maskinarbejderuddannet, fortrins-
vis overgår til økonomiarbejderne. For Søbysø-
gårds vedkommende er de sagkyndige gjort be-
kendt med de verserende planer om at ansætte
en ny leder af værkstedet, således, at der sker
en adskillelse mellem produktion og økonomi-
arbejde.

De sagkyndige har med særlig interesse noteret
sig bestræbelserne for at udlære og optræne lær-
linge i smede- og maskinarbejderfaget og henstil-
ler, at denne udvikling fortsættes, samt at lærlin-
gene begynder med den foreskrevne grunduddan-
nelse for smede- og maskinarbejderfaget.

Snedkerier.

Produktionstilrettelæggelsen konstateredes at
være på linie med, hvad der er tilfældet i private
virksomheder. Man finder ikke, at det er tilråde-
ligt at specialisere arbejdet på de enkelte værk-
steder for meget under hensyn til træningen og
oplæringen i fagets forskellige arbejdsformer. Om
anvendelsen og udnyttelsen af råstoffer bemærkes,
at der i visse tilfælde må kunne findes en billigere
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form for materialer, f. eks. ved anvendelse af
massivt træ til dele af møbler i stedet for møbel-
plade. Dette begrundes med, at fængselsvæsenets
arbejdslønninger ikke har samme indflydelse på
fremstillingsprisen som i det private erhverv og
med, at der herved skabes mere beskæftigelse,
uden at fordyre de fremstillede varer. Det menes,
at beholdningerne af fyrretræ flere steder var for
store i forhold til produktionens størrelse, hvorfor
man bør undersøge, om den rabat, der opnås ved
store indkøb, står i rimeligt forhold til det rente-
tab, der finder sted ved for langsom omsætning
af lageret. For andre materialers vedkommende
fandt man lagrene rimelige i forhold til produk-
tionsomfanget. Maskinparkens sammensætning og
egnethed fandtes at være noget ud over, hvad man
ser i tilsvarende private virksomheder, og bortset
fra en udskiftning af en kombineret maskine i
Sdr. Omme med enkeltmaskiner finder man ikke,
at det er påkrævet, at yderligere udvidelse af
maskinparken finder sted. Det anføres, at den
eksisterende maskinpark giver mulighed for at bi-
bringe de i snedkerværkstederne beskæftigede godt
kendskab til de almindeligt forekommende ma-
skintyper på møbelfabrikker, trævarefabrikker o.
lign. virksomheder. Det tilføjes, at det må være
en forudsætning, at man ikke alene lader de be-
skæftigede betjene maskinerne, men også opøver
dem i vedligeholdelse af værktøjer og opstillin-
ger på maskinerne, idet der indenfor maskinbe-
tjeningen i træbranchen findes tillærte arbejdere.

Produktionens kvalitetsmæssige standard tilsva-
rer en jævn god handelsvare. Arbejdets udførelse
er antageligt, og det menes ikke, at man med den
eksisterende arbejdskraft kan få et bedre produkt.

Om værkstedslokalernes indretning og place-
ring anføres, at man i Møgelkær fandt det uprak-
tisk, at maskinsnedkeri og håndsnedkeri var i to
bygninger, og håndsnedkeriet samt lageret konsta-
teredes at være meget dårligt isoleret, således at
man om vinteren ikke kan opnå den tilstrækkelige
tørhedsgrad. Ved fortsat anvendelse af disse byg-
ninger anbefaler man at foretage en isolering.
Horsens værkstedslokaler er for små til antallet
af beskæftigede, og trælagerets og færdigvarelag-
renes placering er uhensigtsmæssig i forhold til
værkstedet, hvilket medfører besværlige transport-
forhold. Nr. Snedes værksted og lager, der er
under udvidelse, fandtes tilfredsstillende. I Sdr.
Omme fik de sagkyndige skitseret planerne for
udvidelse af snedkerværkstedet. Denne plan kunne
tiltrædes. Søbysøgårds værkstedsplacering og -ind-
retning er anvendelig og hensigtsmæssig. Værk-
stedsforholdene i Nyborg er i almindelighed gode

med undtagelse af nogle rum i loftsetagen, hvor
limning og afpudsning fandt sted. Disse rum er
ikke formålstjenlige som værkstedslokaler. På
psykopatanstalterne i Herstedvester er værksteds-
forholdene gode, men man har bemærket, at der
savnes velegnede lagerlokaler til møbelplader og
eftertørring af træ.

Arbejdsledelsen mener de sagkyndige ikke at
kunne tage stilling til, da antallet af værkmestre
er dikteret af andre forhold end dem, der gælder
ved almindelig værkstedsledelse. Man har dog
konstateret en god faglig ledelse og megen forstå-
else og interesse for arbejdet, både fagligt og
menneskeligt.

Skræderier og syværksted.

Værkstedsledelse og arbejdstilrettelæggelse sva-
rer til ledelse og tilrettelægning i det private er-
hverv, når hensyn tages til arbejdskraftens art. I
Nyborg fandt man det bemærkelsesværdigt, at
arbejdet er opdelt i maskinarbejde og håndar-
bejde for benklædernes vedkommende, og konsta-
terede, at denne fremgangsmåde ikke oplærings-
mæssigt set var en fordel, men at det var hen-
sigtsmæssigt i relation til produktionen. Syning
af jakker mener man er et godt oplæringsobjekt,
og at der her er basis for udlæring i skræderfaget.
Dette har betydning for fangerne efter løsladelsen,
men det bemærkes samtidig, at skræderfaget er i
langsom tilbagegang.

Arbejdets kvalitet karakteriseres som god og
forsvarlig, idet man dog tilføjer, at denne beteg-
nelse må ses i forbindelse med, at det ikke er
fagfolk, der beskæftiges, og at man nogle steder
har fangerne i relativ kort tid.

Maskinparken svarer til den, der findes i mange
private skræderier, nemlig overvejende trædesy-
maskiner. Det anbefales, at der i Horserød be-
nyttes sømfoldere, og at der til Kragskovhede an-
skaffes nogle elektriske symaskiner, samt at man
i Herstedvester af kvalitetsmæssige grunde ind-
køber et par tonålsmaskiner. Der gives i denne
forbindelse anvisning på værktøj, som kan give
produkterne et bedre udseende.

Værkstedslokalerne i Vridsløselille, Horsens og
Nyborg samt Herstedvester og Horserød findes
at være tilfredsstillende og for nogles vedkom-
mende bedre end tilsvarende virksomheder i det
private erhverv. Værkstedet i Kragskovhede sy-
nes at virke noget mørkt, men det fremhæves, at
der er bødet på dette forhold ved kunstig belys-
ning og iøvrigt ved anvendelse af farver i lokalet.
Der peges endvidere for denne anstalts vedkom-
mende på manglen af lagerplads. Specielt om
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Horserød anføres det, at dette værksted giver
muligheder for at træne de kvindelige fanger med
henblik på deres anbringelse i det private er-
hvervsliv efter løsladelsen. Man henstiller, at ar-
bejdet kommer til at gå mere i retning af sy-
ning af kjoler og skjorter, da beskæftigelsesmu-
lighederne i det private erhverv indenfor disse
grene er betydelig større end ved linnedsyning. I
Kragskovhede har man noteret sig, at den over-
vejende produktion er bomuldskonfektion, og be-
mærker i denne anledning, at denne produktion
er uden træningsmæssig værdi for mænd, som
ikke vil kunne finde arbejde derved i det private
erhverv.

Trykkerivirksomheder.

Om disse virksomheder udtaler de sagkyndige,
at det i det omfang det har været muligt at få et
overblik må siges, at produktionstilrettelæggelsen
sker på faglig og økonomisk forsvarlig måde. Man
peger på, at det af hensyn til produktionstilrette-
læggelsen ville være ønskeligt at have en produk-
tionsstatistik, der uden egentlig økonomisk sigte
gav større sikkerhed ved arbejdstilrettelæggelsen
samt var vejledende ved fastsættelse af fanger-
nes aflønning (i akkord). I omtalen af anvendel-
sen og udnyttelsen af råstoffer skønner de sag-
kyndige, at makulaturprocenten ikke overstiger
5 pct., hvilket må siges at være tilfredsstillende,
især når det tages i betragtning, at produktionen
gennemføres med skiftende arbejdskraft, der er
under oplæring.

I Kragskovhede finder konsulenten og den til-
forordnede, at maskinparken er tilfredsstillende
til den forhåndenværende produktion, og det
samme gælder Horsens, idet der dog her peges
på, at et par hurtigpresser i bogtrykkeriet bør
udskiftes indenfor en ikke al for lang årrække.
Nyborgs maskinpark er forældet og udslidt og
bør udskiftes fuldstændigt i løbet af en kortere
årrække. Flere af maskinerne i Nyborg karakte-
riseres iøvrigt som uhensigtsmæssige til den fore-
liggende og forventede produktion, og hertil
kommer, at det ikke vil være økonomisk for-
svarligt at bekoste yderligere reparationer. En
overgang til mere tidssvarende trykkemaskiner vil
samtidig medføre, at man i Nyborg vil have langt
større mulighed for en bedre beskæftigelsesmæs-
sig afbalancering mellem sætteri, trykkeri og pa-
pir- og bogbinderarbejde. Sammensætningen og
kvaliteten af maskinparken i Herstedvester ka-
rakteriseres som tilfredsstillende, dog at to hur-
tigpresser bør udskiftes.

Om maskinparken har de sagkyndige fra det

private erhvervsliv anført, at der i betragtning af,
at der stort set kan ses bort fra en praktisk ud-
læring af grafisk fagpersonale, ikke ses grund til
at gennemføre en alsidig uddannelse og beskæf-
tigelse ved moderne maskiner og produktionsme-
toder. Værkstederne findes derfor tilfredsstillende
udrustet med maskiner, dog at enkelte trykma-
skiner er kassable. Disse kan dog levere forsvar-
ligt arbejde, når de som i Nyborg kan vedlige-
holdes af anstaltens smedeværksted. I psykopat-
anstalterne i Herstedvester, hvor reparation ikke
kan gennemføres på stedet, bør 2 opslidte hurtig-
presser udskiftes med en nyere Eickhoff-hurtig-
presse af hensyn til produktionsbalancen. Moder-
ne hurtiggående automater findes der ingen an-
ledning til at foreslå, da disse ikke vil opfylde
værkstedernes primære formål — beskæftigelse af
fangerne.

Produktionens kvalitetsmæssige standard anses
at være fuldt tilstrækkelig til de pågældende for-
mål og - for en væsentlig del af produktionen -
på højde med gennemsnittet af tilsvarende ar-
bejde fra private virksomheder.

Værkstedslokalernes indretning og placering
findes at være præget stærkt af hensynet til ud-
nyttelsen af tilstedeværende lokaliteter, og man
finder, at det ikke for alle værkstedernes ved-
kommende er gørligt at opnå fuldt rationelle re-
sultater. Der peges især på, at den omstændig-
hed, at værksteder ved samme anstalt ofte er
placeret i forskellige bygninger, medfører trans-
portforhold, der er skadelige for produktionsre-
sultatet. Endvidere omtales det, at der ikke er
tilfredsstillende lagerforhold, og at lagerloka-
lerne i en række tilfælde ligeledes er placeret
uheldigt i forhold til værkstederne.

Som svar på spørgsmålet om arbejdsledelsen
udtaler de sagkyndige, at man anser de ledende
værkmestre for veluddannede fagfolk, der er
kompetente til at løse de opgaver, der påhviler
dem som arbejdsledere. Men samtidig betvivles
det, at man i fremtiden kan nybesætte stillin-
gerne som arbejdsledere i fængselsvæsenet med
folk, der er tilstrækkeligt fagligt og menneskeligt
kvalificeret, med mindre lønningerne à jourføres
med lønningerne i det private erhverv. Udover
de allerede fremsatte forslag om indførelse af
produktionsstatistik, forbedring af maskinparken
og modernisering af arbejdslokaler og lagre, be-
mærker de sagkyndige, at man i forbindelse med
overvejelser om fremtidige forhold bør optage
en produktion af standardrudekonvolutter på
Kragskovhede, da disse konvolutter finder større
og større anvendelsesområde.
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Den nuværende konsulentordning findes at
være den bedst egnede, alt taget i betragtning.

Væverier.

Med hensyn til produktionstilrettelæggelsen
anføres, at denne kunne gøres mere rationel, hvis
man kom ind på en langtidsplanlægning, hvad
dog på den anden side erkendes er vanskeligt,
fordi man arbejder med ordrer, der kommer i
uensartede størrelser og på vekslende tidspunkter
fra periode til periode. Efter de sagkyndiges op-
fattelse må det være muligt for de fleste stats-
institutioner at opgøre behovet for en række væ-
vede varer, således at fængselsvæsenets produk-
tionstilrettelæggelse kan tilgodeses. I forbindelse
med produktionsplanlægningen bemærkes det, at
fremstilling, undervisning m. v. af de beskæf-
tigede synes at beslaglægge temmelig mange ar-
bejdstimer, hvad der formindsker kapaciteten og
øger produktionsprisen. Anvendelsen og udnyt-
telsen af råstoffer er i det store og hele god, dog
menes det, at den kalkulerede svindprocent er
for rigelig for visse varer. Vedrørende råstoffer
bemærkes, at indkøb heraf så vidt muligt bør
ske fra danske spinderier, der efter de sagkyn-
diges opfattelse er leveringsdygtige i alle arter
garn, der anvendes af fængselsvæsenet.

Efter at der igennem de senere år er foretaget
en udskiftning af kassable væve med nye, en ud-
skiftning, der vil blive afsluttet i 1959, menes
det, at maskinparken er tilfredsstillende til den
foreliggende og forventede produktion.

I Horsens bør der indføres skudtællere på alle
væve som i Kragskovhede.

Produkternes kvalitetsmæssige standard finder
man i det store og hele ikke noget at udsætte på
og tilføjer, at der, når arbejdskraften tages i be-
tragtning, ofte præsteres et forbavsende godt ar-
bejde.

Vedrørende værkstedslokalerne anføres det, at
forholdene i Horsens, hvor man råder over en
til formålet opført bygning, er nogenlunde til-
fredsstillende, selvom bygningen ikke er så mo-
derne som ønskelig. Den betragtes dog som an-
vendelig. Væveriet i Horsens har en central be-
liggenhed i forhold til afsætningsmarkedet og i
forhold til de fabriker i det private erhverv, der
skal udføre efterbehandlingsarbejder for stats-
fængslet. På det sidstnævnte område er væve-
riet i Kragskovhede dårligere stillet, og om loka-
lerne på denne anstalt bemærkes, at de har vist
sig brugbare, uden at kunne betegnes som veleg-
nede, idet deres form og størrelse er mindre hen-
sigtsmæssig. Den store afstand mellem væverierne

i Kragskovhede og Horsens vanskeliggør gennem-
førelsen af et praktisk samarbejde.

Vedrørende arbejdsledelsen anføres, at der hos
værkmestrene må forudsættes en faglig uddan-
nelse, men at denne ikke for alles vedkommende
behøver at være af ensartet natur. Der vil intet
være til hinder for, at værkmestrene kan beherske
hver sit speciale indenfor vævebranchen. Nød-
vendigheden af, at værkmestrene forstår at skabe
tillid og respekt om deres arbejde, og at navnlig
den ledende værkmester udover de tekniske kva-
lifikationer må have sådanne personlige karak-
teregenskaber, at han forstår at skabe og for-
midle det rette samarbejde, påpeges. løvrigt ud-
tales det, at arbejdslederne findes at være i be-
siddelse af stor fagkundskab, og at de, så vidt det
kan skønnes, har den rette menneskelige ind-
stilling til opgaven.

I besvarelsen af spørgsmålet om de fremtidige
forhold nævnes det, at de tekniske forbedringer
er nær deres afslutning, og at konsulenten nu i
samarbejde med kontoret for arbejdsdriften har
påbegyndt en driftsøkonomisk gennemgang af
virksomhederne. Dernæst foreslås det, at der sø-
ges truffet fast aftale med store forbrugere blandt
statsinstitutionerne om årligt tilbagevendende or-
drer på større vareposter for derigennem at skabe
de bedst mulige beskæftigelsesmæssige og drifts-
økonomiske forhold.

Til konsulentordningen bemærkes, at den nu-
værende findes bedst egnet under hensyn til, at
det drejer sig om specialkonsultation indenfor et
afgrænset område.

Vaskerier.

På grundlag af besøg i 3 af fængselsvæsenets
vaskerier ved statsfængslerne i Horserød og Krag-
skovhede samt ungdomsfængslet på Møgelkær
har de sagkyndige udtalt, at man finder produk-
tionstilrettelæggelsen hensigtsmæssig, og at der
tages fornødent fagligt hensyn til en korrekt be-
handling af de forskellige tøjkategorier, samt at
der konstateres en flydende produktionsgang uden
ophobninger af snavsetøj. Der peges på det hen-
sigtsmæssige i, at fængselsvæsenet arbejder videre
med den påbegyndte centralisering ved nedlæg-
gelse af mindre rentable vaskerier til fordel for
oprettelse af større og mere hensigtsmæssigt op-
byggede virksomheder, hvor der ikke er en ufor-
holdsmæssigt stor økonomisk udgift til lederper-
sonale som i små virksomheder.

Råstofferne fandtes at være udnyttet tilfreds-
stillende, og om maskinparken udtales det, at

I denne er særdeles velholdt. Vaskemaskinernes an-
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tal og størrelse i de enkelte vaskerier er velegnet
til den foreliggende produktion, men navnlig for
de lidt mindre vaskerier gælder det, at færdigbe-
handlingsmaskinerne ikke står mål med vaskema-
skinerne. Efterbehandlingen er i de små vaske-
rier primitiv, men på den anden side menes det,
at produktionen må have en vis størrelse, før det
kan forsvares at anskaffe moderne specialmaski-
ner til færdigbehandlingen. Her finder de sag-
kyndige ligeledes et moment, der understreger det
ønskelige i en centralisering på større virksom-
heder.

Maskinparkens hensigtsmæssighed til træning
af fanger mener man må ses fra den synsvinkel,
at disse vaskerier er en arbejdsplads med en be-
stemt rytme, og at man ikke må undervurdere
betydningen af den arbejdstræning, der ligger i
at beskæftige folk i en virksomhed, hvor de for-
skellige processer er indbyrdes afhængige, og
hvor der er tale om maskinbehandling, således
som tilfældet er i vaskerierne. Det menes der-
næst, at vaskerierne i et vist omfang giver grund-
lag for en oplæring, der senere kan komme til
nytte, hvis man samtidig har mulighed for at
supplere uddannelsen ved at lade de fanger, der
får egentlig oplæring, arbejde i et privat vaskeri.
Kan dette gennemføres, menes det, at de prak-
tiske forudsætninger for en egentlig vaskemester-
uddannelse er opfyldt.

Færdigbehandlingsmaskinerne kan efter de sag-
kyndiges opfattelse antagelig ikke give tilstræk-
keligt grundlag for en egentlig faglig uddannelse,
der senere kan benyttes. For de kvindelige fanger
i Horserød, hvor man har mere hensigtsmæssige
og moderne færdigbehandlingsmaskiner, kan på-
regnes en uddannelse af stor værdi udover den
allerede omtalte uddannelse, der ligger i tileg-
nelse af normal arbejdsrytme i en lettere industri.

Om produktionens kvalitetsmæssige standard
siges det, at de anvendte vaskemetoder giver til-
fredsstillende resultat, og at tøjet også, uanset
manglende specialmaskiner i Møgelkær og Krag-
skovhede, er genstand for god efterbehandling,
der giver et efter forholdene rimeligt resultat.

Vedrørende værkstedslokalernes indretning og
placering udtales, at den første forudsætning -
at virksomhederne findes i eet plan — er opfyldt.
Endvidere konstateres det, at maskinplaceringen
i de besøgte vaskerier er hensigtsmæssig. Der pe-
ges på, at man så vidt muligt bør undgå skille-
vægge, idet det dog tilføjes, at ændringer af eksi-
sterende lokaler næppe er tilrådelig.

Arbejdsledelsen fandtes at være tilfredsstillen-
de, og man konstaterede under besøget: stor fag-

lig interesse hos værkmestrene og fik det ind-
tryk, at fangerne gik til arbejdet med glæde.
Vedrørende arbejdsledelsen bemærkes iøvrigt, at
værkmestrenc ikke alene bør være fagligt dyg-
tige, men også have evne til at behandle men-
nesker, for at disse kan blive bibragt den for-
nødne arbejdsmæssige færdighed. I det hele må
værkmestrene formå at få produktionen til at
glide.

Sammenfattende finder de sagkyndige, at va-
skeriernes drift foregår på en fornuftig måde, og
at selve vasken er tilfredsstillende, men at efter-
behandlingen kunne tilrettelægges mere hensigts-
mæssigt og med bedre maskiner, hvis man ved
centralisering kunne opnå vaskeristørrelser, der
berettiger anskaffelse af sådanne.

Landbrug.

Vedrørende produktionsforholdene anføres det
i erklæringen, at fængselsvæsenets landbrug bør
anlægges på en alsidig driftsform, idet denne er
mindre følsom under svingende konjunkturer,
end hvis der lægges ensidigt vægt på salgsafgrø-
der. Der må lægges vægt på grovfoderproduk-
tionen og dermed på kvægholdet, hvilket efter
den sagkyndiges skøn også må anses for bedst
under hensyn til landbrugsjordens bonitet og de
beskæftigelsesmæssige formål, der skal tilgodeses.
I udtalelsen vedrørende kvægholdet anføres det,
at staldforholdene er mindre gode end ønskeligt.
Dette gælder for kvægstaldenes vedkommende
særligt Sdr. Omme, Tarm og Kærshovedgård og
for svinestaldene Søbysøgård, Sdr. Omme, Tarm
og Kastanienborg/Lysholmgård. Under omtalen
af produktionsforholdene nævnes, at det utvivl-
somt vil være en fordel at forsøge en regnskabs-
mæssig opgørelse på samme måde som det pri-
vate landbrug, således at der kan drages sam-
menligning med disse. Det foreslås, at man kon-
sulterer regnskabskyndige landbrugskonsulenter i
dette spørgsmål.

Vedrørende udnyttelsen af råstofferne bemær-
kes, at man ved opførelse af roehuse, ensilagebe-
holdere og anskaffelse af transportøranlæg bør
have for øje at følge med i udviklingen, men at
man på den anden side bør afveje, hvorvidt der
er en økonomisk fordel forbundet med anskaf-
felsen under hensyn til fangebeskæftigelsen.

Afsætningen bør følge de sædvanlige kanaler,
og det menes ikke at være forbundet med større
økonomisk risiko, at fængselsvæsenet tilknytter
sig andelsselskaber, således som dette allerede i
vidt omfang er sket. Afsætningens tilrettelæggelse
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bør i stor udstrækning overlades til afgørelse ved
de enkelte anstalter.

I henseende til maskinelt udstyr har fængsels-
væsenets landbrug en overgang efter krigen haft
tendens til at være forud for det private land-
brug, men dette er ikke længere tilfældet. Der
har efter konsulentens opfattelse været foretaget
sådanne anskaffelser af maskiner og redskaber,
at det dels har været muligt at gennemføre en
rimelig tidssvarende og økonomisk arbejdsgang
og dels at træne og oplære fangerne i anvendelse
af redskaber, således som disse findes i det pri-
vate landbrugserhverv. Det understreges i erklæ-
ringen, at man principielt må fastholde, at der
ved alle nyanskaffelser skal være rimelig udsigt
til bedring af rentabiliteten. I omtalen af maskin-
parken bemærkes det iøvrigt, at det antagelig
ikke vil være økonomisk forsvarligt at forøge ma-
skinparken væsentligt alene af hensyn til oplæ-
ringen. Hvis oplæringen i maskinbetjening iøvrigt
ønskes udvidet til at omfatte en større kreds, må
det ske i form af kursus, idet det i selve land-
brugsarbejdet kun er muligt at lade en vis del af
fangerne betjene maskiner.

Produkternes kvalitetsmæssige standard svarer
til normen i det private landbrug. Landbrugsbyg-
ningernes indretning og placering betragtes som
tilfredsstillende bortset fra de staldforhold, der
tidligere er omtalt. Dog danner de forpagtede
landbrug Renbæk*) og Avernakkegård ved Ny-
borg en undtagelse, idet man på disse gårde på
grund af ejerforhold ikke har ment at kunne gen-
nemføre de nødvendige tilbundsgående forbed-
ringer.

Det er konsulentens opfattelse, at man i den
landbrugsfaglige arbejdsledelse råder over en stab
af veluddannede og godt kvalificerede fagfolk.

Under omtalen af de fremtidige forhold anfø-
res det, at de anvendte driftsformer må anses for
tilfredsstillende, og at der af denne grund ikke
kan stilles forslag til generelle ændringer. Der er,
siden de pågældende landbrug er overtaget af
fængselsvæsenet, skabt en række gode virksomhe-
der, hvor det beskæftigelsesmæssige og læremæs-
sige hensyn har været i forgrunden, men det er
samtidig lykkedes at bevare en driftsform af no-
genlunde normal beskaffenhed og struktur. Uan-
set at fængselslandbrugenes driftsresultat i de
fleste år har vist underskud i henhold til den
nugældende regnskabsform, finder konsulenten,
at landbrugene er fuldt på højde med de private

*) Forpagtningen er nu ophørt og en del af an-
staltens jordareal overgået til fængselsvæsenets ejen-
dom.

gennemsnitslandbrug, hvilket utvivlsomt vil vise
sig, hvis en sammenlignende regnskabsopgørelse
på lige grundlag kunne gennemføres.

Konsulenten bemærker iøvrigt med hensyn til
driftsformen, at selveje er langt at foretrække for
forpagtning, og han peger her på, at det ikke har
været muligt at gennemføre en helt tilfredsstil-
lende driftsform i Renbæk på grund af bygnin-
gernes spredte beliggenhed, hvilket medfører øge-
de omkostninger til transport og formentlig van-
skeliggør arbejdsledelsen.

På Avernakkegård ved Nyborg er staldbygnin-
gerne urimeligt dårlige og kan derfor ikke danne
basis for en god landbrugsdrift.

Under de fremtidige forhold kommer konsu-
lenten ind på spørgsmålet om gennemførelse af
landbrugsbyggeri og finder her, at man i højere
grad burde benytte sig af landbrugskyndige arki-
tekter på de steder, hvor byggearbejderne skal
gennemføres, således at disse arkitekter laver det
grundlæggende arbejde, der derefter gennemgås
af justitsministeriets tilsynsførende arkitekt.

Konsulent-ordningen, der både omfatter tilsyn
og vejledning, karakteriseres som tilfredsstillende
i sit princip. Men det menes, at arbejdet ikke
kan overkommes af een mand som deltidsbeskæf-
tigelse. Det foreslås derfor, at man inddrager
flere specialkyndige personer i konsulenttjenesten,
således at denne kommer til at omfatte en plan-
teavlskyndig, en maskinkyndig, en husdyrbrugs-
kyndig samt en regnskabskyndig. Det menes ikke,
at en sådan form for konsulentvirksomhed vil
blive væsentlig dyrere.

Gartneri.

Konsulenten udtaler i sin erklæring, at fæng-
seisgartneriernes arealer, bygninger og gartneriske
anlæg, herunder driftsinventar, maskiner og red-
skaber, er ret tilfredsstillende, og at der i tek-
nisk henseende ingen hindring skulle være for,
at der kan drives en rationel produktion af have-
sager. Under hensyn til, at gartnerierne skal fun-
gere som uddannelsessteder med henblik på, at
en vis del af de fanger, der arbejder deri, senere
kan benytte deres færdigheder i private virksom-
heder, fremhæves det, at fængselsgartnerierne bør
ligne tilsvarende arbejdspladser i det private er-
hvervsliv.

Under omtalen af arbejdsledelsen kommer
konsulenten ind på en lang række spørgsmål i
forbindelse med de krav, der må stilles til en le-
der af et fængselsgartneri, og han beskæftiger
sig desuden med spørgsmålet om ændret stillings-
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betegnelse samt »tillægsløn« efter de økonomiske
resultater, der er opnået.

Konsulenten mener, at man bør søge at ind-
rette regnskabsaflæggelsen, således at der bliver
mulighed for at sammenligne driftsresultaterne
med de private gartnerier. Han peger her på, at
man kunne benytte sig af gartnernes regnskabs-
konsulenter, der for et beskedent honorar kunne
bearbejde og indsamle materiale af regnskabs-
mæssig natur. løvrigt finder han dog, at man
principielt skal søge at modvirke tendensen til
at overdrage kontorarbejdet til gartnerilederne.

Om produktionens kvalitet siges det, at fæng-
selsgartneriernes varer i reglen er velanskrevne i
salgsforeningerne, som de fleste gartnerier afsæt-
ningsmæssigt er tilsluttet.

Konsulenten er ikke i stand til at fremsætte
forslag, der på afgørende vis ændrer gartneriernes
struktur. Han nævner, at man nogle steder kunne
ønske en del mere glasareal, men peger samtidig
på, at anskaffelsen heraf f. eks. ikke giver væ-
sentlig større beskæftigelse i vintermånederne.
Hvis man ønsker arbejdsudjævning over året,
må man, som det allerede er sket mange steder,
fremstille kransebøjler, halmmåtter m. v.

Konsulentordningen findes principielt god.
Konsulenten må, da fængselsgartnerierne bør
være erhvervsprægede, selv være handelsgartner.

Efter den sagkyndiges opfattelse må den rådgi-
vende mere være konsulent for centraladmini-
strationen end for gartnerierne, men han skal na-
turligvis kende gartnerierne og ved mindst et par
besøg om året holde sig à jour med både virk-
somhed og personel.

På grundlag af det foreliggende materiale
og i overensstemmelse med indtryk fra kom-
missionens besøg på anstalterne og de under
disse stedfundne drøftelser mener kommissio-
nen at kunne fastslå, at det er muligt i fængs-
lerne med den her til rådighed stående ar-
bejdskraft at etablere en produktiv virksom-
hed, inden for hvis rammer der kan fremstil-
les salgbare, konkurrencedygtige produkter,
og hvor beskæftigelsen derfor kan tjene som
forberedelse til beskæftigelse efter løsladelsen.
Men kommissionen mener tillige at kunne
konstatere, at der er betydelige muligheder
for at forbedre det eksisterende produktions-
apparat, således at fangebeskæftigelsen i hen-
seende til arbejdstræning bedre bliver i stand
til at udfylde sin opgave i fangebehandlingen.

Om kommissionens overvejelser vedrørende
ændring af fangebeskæftigelsens struktur hen-
vises til kap. VII.



Kapitel V.

Oplysninger om udenlandske forhold.

For at tilvejebringe oplysninger om en
række principielle spørgsmål indenfor arbejds-
virksomheden har kommissionen rettet hen-
vendelse til fængselsmyndighederne i andre
lande, idet man dog har begrænset sig til så-
danne lande, hvor de kulturelle, sociale og
geografiske forhold gør det sandsynligt, at
man med udbytte kan foretage en sammen-
ligning.

Kommissionen har til hvert land udsendt
et spørgeskema, indeholdende ca. 30 forskel-
lige punkter. De hovedspørgsmål, der har væ-
ret fremdraget, omfatter:

Arten af de vigtigste arbejdsfag.
Spørgsmål om optagelse af nye fag og ned-

læggelse af bestående.
Koncentration på få større værksteder eller

spredning på mindre værksteder.
Beskæftigelse udenfor fængslerne, herunder

ved offentlige arbejder.
Etablering af særlige værkstedsskoler og

omfanget af faglig undervisning o. s. v.
Arbejdstræningens betydning.
Fangernes aflønning.
Tilrettelæggelsen af beskæftigelsen centralt

og lokalt.
Kalkulation, pris- og regnskabsspørgsmål

og
Salg til offentlige institutioner contra pri-

vate.

Kommissionen har rettet henvendelse til
ialt 9 lande, nemlig: Sverige, Norge, Finland,
Holland, Belgien, Frankrig, England, Tysk-
land og Østrig, og har fra disse modtaget et
omfattende materiale, der for Sveriges og
Norges vedkommende er uddybet gennem
personlige kontakter. Som omtalt i kap. I
har en del af kommissionens medlemmer ved
et besøg på en række svenske fængsler haft
lejlighed til personligt at gøre sig bekendt
med forholdene i den svenske fængselsarbejds-
drift. Da materialet er for omfattende til at
optrykkes i sin helhed, bringes i betænknin-

gen*) kun en sammenfattende redegørelse for
hovedspørgsmålene i de modtagne besvarelser
fra udlandet, idet man har lagt vægt på sær-
ligt at fremhæve de punkter, på hvilke der i
udlandet gør sig en forskellighed gældende i
forhold til fangebeskæftigelsen her i landet,
ligesom man, hvor besvarelserne fra udlandet
iøvrigt giver anledning til særlige overvejel-
ser, har gjort bemærkninger herom.

1. Tages der arbejdsmæssige hensyn ved for-
delingen af fangerne (klassifikationen) ?

Belgien.
Normalt tages ikke arbejdsmæssige hensyn

ved fordelingen til de respektive fængsler, idet
der findes en varieret arbejdsvirksomhed på
alle anstalter. Indenfor den enkelte anstalt
henvises til arbejde efter en foretagen læge-
undersøgelse og en samtale med anstaltslede-
ren og teknikeren (lederen af den lokale ar-
bejdsdrift).

Frankrig.
I 1950 organiseredes (i en bestemt anstalt)

»Centre national d'orientation de Fresnes«;
her foretages på grundlag af en videnskabelig
undersøgelse fordeling af fangerne til de for-
skellige anstalter. I undersøgelsen indgår psy-
kotekniske undersøgelser af fangerne med
henblik på en fordeling efter deres faglige
forudsætninger.

Holland.
Ved fordelingen af fangerne til de forskel-

lige anstalter tages så vidt muligt hensyn til
den enkeltes behov for arbejdstræning; dette
gælder navnlig for unge lovovertrædere. Man
har planer om en udbygning af erhvervsvej-
ledningen, ligesom proceduren for udvælgelse

*) Ved henvendelse til kommissionens sekretariat
kan interesserede få lejlighed til at gøre sig bekendt
med det samlede materiale, der foreligger som
utrykte bilag.
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til de forskellige fag i de respektive anstalter
påtænkes videre udbygget.

England.
For fanger dømt til ungdomsfængsel (Bor-

stal) sker placering på de respektive anstalter
fra et modtagelsescenter efter »vocational
testing and guidance«. Arbejdsmæssige hen-
syn spiller her en stor rolle.

For voksne fanger træder det arbejdsmæs-
sige ikke i forgrunden ved fordelingen til de
forskellige anstalter, men der kan senere un-
der afsoningen ske overflytning til anden an-
stalt med henblik på at opnå en ønskelig ar-
be jdstræning.

Ved fordelingen af fangerne til arbejdsfag
indenfor den enkelte anstalt virker et »Re-
view Board«, i nogle fængsler et »Trade
Board«.

Sverige.
Det svenske anstaltssystem er bygget op i

særlige anstaltsgrupper, hver bestående af et
antal åbne og lukkede anstalter. Der findes i
øjeblikket 6 sådanne anstaltsgrupper for
mandlige fanger.

Placering i anstaltsgruppe foregår i øjeblik-
ket overvejende efter geografiske hensyn (4
geografisk bestemte grupper for almindelige
fanger) eller efter dommens art (een anstalts-
gruppe for ungdomsfængsel og een anstalts-
gruppe for abnorme personer). Arbejdsmæs-
sige hensyn spiller således ingen rolle ved pla-
cering til anstaltsgruppe.

Derimod tillægges der arbejdsmæssige hen-
syn en meget afgørende vægt, når spørgsmå-
let drejer sig om placering ved arbejde inden-
for den enkelte anstaltsgruppe. Afgørelsen om
placering til arbejde træffes af et behand-
lingskollegium, hvori bl. a. ingeniøren (lede-
ren af arbejdsvirksomheden) for den pågæl-
dende anstaltsgruppe er medlem.

Norge.
Ved forvaringsanstalten for abnorme og

ved ungdomsfængslet finder der en social,
psykologisk-psykiatrisk undersøgelse sted i for-
bindelse med psykotekniske prøver.

2. Former for arbejdstræning.

I de nedenfor nævnte lande beskæftiges
flertallet: af fangerne ved produktivt arbejde.
Der finder dog tillige en praktisk og teoretisk
pædagogisk arbejdstræning sted.

Belgien.
Siden marts 1956 har man organiseret fag-

lige arbejdskursus (formation professionelle
accéllérée) med assistance fra det nationale
kontor for arbejdsanvisning og arbejdsløshed.
Disse kursus, der løber parallelt med kursus
for frie arbejdere, omfatter murerarbejde, fli-
selægning, murudfugning, blikkenslagerarbej-
de, justering, drejning, snedkerarbejde og an-
bringelse af døre; de varer 5-8 måneder. De
er overvejende af praktisk, men derimod ikke
produktiv karakter, og de slutter med afhol-
delse af en duelighedsprøve (evt. udfærdigelse
af diplom). Kursus finder sted i arbejdstiden.

De foreløbige resultater af disse kursus må
siges at være lovende.

Frankrig.
Siden 1947 har fængselsadministrationen

kunnet organisere flere lærlingeuddannelses-
centre, hvor der i samarbejde med ministeriet
for arbejde og uddannelse gives akkurat sam-
me uddannelse som i det private erhverv.

Holland.
På mange anstalter gennemføres aftenkur-

sus i praktisk træning. Disse kursus afsluttes
med udstedelse af særlige certifikater.

I et ungdomsfængsel er etableret en faglig
træning, der helt ligger på linie med den træ-
ning, som meddeles på de officielle statstræ-
ningsskoler.

England.
I ungdomsfængslerne gives hovedparten af

beskæftigelsen som en egentlig faglig uddan-
nelse. Der arrangeres særlige kursus af en va-
righed på 26 uger med såvel praktisk som
teoretisk uddannelse; kombineres de med pro-
diiktivt arbejde, hvorved de strækker sig over
længere tid end 26 uger, benævnes de »indu-
strial training«. Den officielt godkendte lær-
lingeuddannelse gennemføres kun i meget be-
grænset omfang, men også de uddannelses-
former, der ikke har den særligt autoriserede
karakter, har dog også en værdi for placering
ved arbejde efter løsladelsen.

Ved enkelte større fængsler har der for al-
mindelige voksne fanger været afholdt lærlin-
gekursus i murer- og malerfaget.

Tyskland.
Efter aftale med de myndigheder, der ud-

steder svejsecertifikater, afholdes særlige 3
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måneders svejsekursus, der sluttes med prøve
og certifikat. På grundlag heraf opnås adgang
til beskæftigelse på lige fod med andre certi-
fikatindehavere.

Sverige.
I ungdomsfængslerne gennemføres faglig

uddannelse efter normer, der er fastlagt for
de offentlige, faglige uddannelsesanstalter.

Norge.
Efter den anden verdenskrig arrangeredes

en offentligt anerkendt, rent pædagogisk fag-
lig uddannelse (omskoling) af landssvigerfan-
ger. En tilsvarende uddannelse gives nu i
ungdomsfængslet.

Finland.
I Finlands to ungdomsfængsler gives en

uddannelse indenfor den pædagogiske ar-
bejdstrænings rammer. Uddannelsen omfatter
dels en metalarbejderuddannelse, hvilken ud-
dannelse gennem en kontaktmand er forbun-
det med anvisning af arbejde i den private
industri, og dels en 9 ugers jordbrugsuddan-
nelse.

3. Arten af arbejdsdriftsfag, der udøves
eller påtænkes udøvet.

Beskæftigelsen i de adspurgte lande finder
i ikke ringe omfang sted i de traditionelle
fængselsfag, hvoraf nogle har ret ringe træ-
ningsmæssig værdi. Af disse fag nævnes:

Skræderi og andet syarbejde, skomageri,
sadelmagerarbejde (herunder fremstilling af
sække, navnlig postsække), trykkeri, bogbin-
deri, papirarbejde (ofte meget enkelt), væ-
veri, kurvemageri, børstenbinderi, snedkeri,
forskellige former for metalarbejde, simpelt
montagearbejde o. lign.

På en række felter er man dog kommet ind
på at søge nye veje, og om de fag af denne
art, der allerede udøves eller påtænkes ud-
øvet, kan følgende oplyses:

Belgien.
Trådtrækning, triplexfinering, teglbræn-

ding.

Frankrig.
Fabrikation af stålrørsmøbler, fremstilling

af klejnsmedeværktøj.

England.
Der overvejes indført fag som finmekanik,

elektriske installationsarbejder, automobilme-
kanik, radiomekanik.

Sverige.
Automobilmekanik er indført. Et tradi-

tionspræget fag som skræderi er udviklet i
retning af konfektionsindustri. Metalindu-
strien er i den seneste tid videreudviklet både
for så vidt angår produktionsteknik og pro-
duktionsemner (stålgarderobeskabe og stål-
rørsmøbler). Der er planer om etablering af
plasticindustri.

I Sverige mener man, at faglig træning i
jordbrugsfag bør have en aftagende og meget
lille plads i fængselsarbejdet.

Det er iøvrigt oplyst, at en foretagen ana-
lyse af fangernes erhverv har vist, at 125 for-
skellige beskæftigelser var repræsenterede i de
svenske fængsler. I Sverige har man bevidst
begrænset træningen til ret få fag i erken-
delse af, at opgaven må være tilvænning til
arbejdspladsens atmosfære og almindelig ind-
sigt i betjening af maskiner.

Finland.
Bilreparation, billakering, fremstilling af

teglvarer og cementtagsten. Bådbyggeri har
været overvejet.

En form for beskæftigelse, som i tidens løb
har spillet en ikke uvæsentlig rolle, er arbej-
der for det offentlige, herunder for fængsels-
institutionerne selv.

Herom kan oplyses følgende:

Opdyrkningsarbejder har historisk set haft
en fremtrædende plads indenfor fængselsar-
bejdet, men har nu formentlig vigende betyd-
ning i en periode med overskudsproduktion
af landbrugsvarer. De er dernæst normalt
økonomisk stærkt tabgivende.

Skovhugst har spillet en rolle i visse skan-
dinaviske lande (Norge, Sverige og Finland),
hvor det i perioder har været vanskeligt at
skaffe fri arbejdskraft til det pågældende fag.
I lande med stor befolkningstæthed og be-
grænsede skovarealer har dette arbejde ringe
betydning. De seneste erfaringer fra Sverige
går ud på, at man på grund af arbejdsledig-
hed ikke kan basere drift af en anstalt på
skovhugstarbejder, fordi skovbruget er for-



47

pligtet til først og fremmest at beskæftige ar-
bejdsledige i den pågældende egn.

Minedrift vil normalt ikke kunne gennem-
føres ved fangearbejdskraft, men i Holland
har sådant arbejde været udøvet med lands-
svigerf anger.

Bygning af veje, broer, dæmninger o. lign.
for det offentlige har i visse tilfælde spillet en
ikke ringe rolle. Dette arbejde har tidligere
mange steder været udført for at udnytte den
billige fangearbejdskraft og har ofte været
gennemført under lidet tiltalende former (fra
Frankrig anføres dets lighed med koncentra-
tionslejrarbejde). Det kan imidlertid indehol-
de beskæftigelse af betydelig træningsmæssig
værdi. I Finland har sådant arbejde således
været kombineret med en særlig lempelig
form for frihedsberøvelse, idet de beskæftige-
de har vårret anbragt i såkaldte »arbejdskolo-
nier« under meget frie forhold. Her har de i
mange henseender haft frie arbejderes kår,
f. eks. ved at oppebære almindelige arbejds-
mandslønninger, af hvilke sædvanlige, sociale
forpligtelser skulle opfyldes. »Arbejdskolo-
nierne« er beregnede for fanger med korte
straffe (op til et år). For fanger, der står ved
afslutningen af en længere straffetid er op-
rettet »strafkolonier«, der i flere henseender
fungerer på samme måde.

Også i andre lande har beskæftigelse af
denne art været gennemført med stort held,
.men det synes, som om en stabil beskæftigelse
på dette område forudsætter, at samfundet er
inde i en opbygningsperiode, således som det
har været tilfældet efter ødelæggelserne i for-
bindelse med den anden verdenskrig.

I Norge har arbejde af denne karakter
måttet ophøre på grund af manglende bevil-
linger.

I Sverige etableres særlige vejkolonier til
udførelse af sådant arbejde.

Fra England anføres, at man ved mange
anlægsarbejder nu anvender moderne, ar-
be jdsbesparende maskiner, der overflødiggør
manuel arbejdskraft.

Opførelse af offentlige bygninger — herun-
der nye fængselsbygninger og udførelse af
bygningsarbejde iøvrigt indenfor den enkelte
anstalt - har i almindelighed spillet en ikke
ubetydelig rolle, idet det kan være naturligt
og rimeligt, at man søger udnyttet fangear-
bejdskraften i videst muligt omfang til gen-
nemførelse af statens og navnlig institutionens

egne arbejder. Er der mangel på egnet be-
skæftigelse, kan der dog være en tendens til
at anvende for mange fanger til sådanne ar-
bejder, hvorved deres træningsmæssige værdi
forringes.

Beskæftigelse i institutionens kostforplej-
ning, ved lagerarbejde, vedligeholdelse og
pasning af tekniske installationer, renholdelse
o. s. v. omfatter normalt et betydeligt antal
fanger og ofte flere end arbejdsopgaverne be-
rettiger til.

I Sverige må til arbejder af denne art — de
såkaldte »økonomiarbejder« — kun anvendes
15 pct. af en anstalts fanger. Tallet er i andre
lande betydeligt højere (25-33 Pct-):> rnen en
sammenligning er vanskelig, fordi afgræns-
ningen af gruppen varierer.

En speciel form for arbejde har vundet en
vis fremgang i de forskellige lande, nemlig
udsendelse af enkelte fanger uden tilsyn til
private arbejdsgivere, der betaler fangerne
normale arbejdslønninger. Systemet benævnes
i Sverige »frigång«.

Om denne ordnings anvendelse udenfor
Danmark er oplyst følgende:

Frankrig.
I Frankrig anvendes systemet som slutsta-

dium af det progressive system (halvfrihed)
som prøve for en interneret.

Holland.
I Holland kendes systemet ved åbne anstal-

ter og med meget tilfredsstillende resultater.

Sverige.
I Sverige er ordningen hjemlet for alle ka-

tegorier af fanger. Det er dog ret få fanger,
der får adgang hertil.

Norge.
I Norge har ordningen været anvendt dels

ved ungdomsfængslet og dels ved forvarings-
anstalten for abnorme forbrydere; det har
va;ret overvejet at udstrække den til andre
former for frihedsberøvelse.

Erfaringerne har imidlertid ikke været ube-
tinget gode, idet der bl. a. til forvaringsan-
stalten er indsmuglet en del narkotika, og i
hvert fald finder man i Norge, at ordningen
bør indskrænkes til at gælde ret kort tid in-
den løsladelsen.
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Om etablering af særlige terapiværksteder
i udlandet er oplyst følgende:

Sverige.
Der er på hovedanstalterne indenfor hver

enkelt anstaltsgruppe til brug for gruppens
sindssygeafdeling etableret terapiværksteder.
Forsøgsvis er der for invalider oprettet en
åben afdeling med særlig tilrettelagt beskæf-
tigelse, tildels af almindelig produktiv karak-
ter (konfektionssyning).

Norge.
En beskæftigelsesterapeut er antaget ved et

fængselssygehus. Ældre og svagelige tvangs-
arbejdere er samlet i en særlig anstalt, hvor
de stillede arbejdskrav må siges at være be-
skedne.

4. Organisatoriske forhold.

A) Personaleforhold.

Spørgsmålet om fængselsarbejdets organi-
sation må efter sagens natur variere ret stærkt
fra land til land, idet det bl. a. er afhængigt
af den almindelige opbygning af fængselsvæ-
senet.

Ved en sammenligning med forholdene i
udlandet er det kun muligt at berøre enkelte
punkter.

1 ) Centraladministrationen :

Belgien.
Forvaltningen af fængselsarbejdet er orga-

niseret som en selvstændig institution, og man
har søgt at frigøre administrationen fra sta-
tens almindelige budget- og regnskabsregler.
Det centrale administrationskontor for fæng-
selsarbejdet er dog inkorporeret som et led i
fængselsadministrationen.

Frankrig, Holland, Sverige og Finland.
Der er i centraladministrationen etableret

et særligt kontor, der tager sig af spørgsmål
vedrørende fangearbejdet.

England.
Fangebeskæftigelsen er organiseret under

en »Director of Industries« med en særlig
stab af sagkyndige medarbejdere.

Norge.
Der eksisterer ingen særlig central ledelse

af fængselsarbejdet.

U.S.A.
I det federale system administreres værk-

stederne af »Federal Prison Industries, Inc.«,
der er en statsejet institution med kollegial
ledelse, hvori bl. a. findes repræsentation for
erhvervene.

Om kvalifikationer hos leder og medarbej-
dere i et sådant organ kan oplyses:

Belgien.
I Belgiens centrale fængselsarbejds-admini-

stration er ansat en ingeniør og en regnskabs-
inspektør.

Frankrig.
I Frankrig rummer den centrale ledelse ad-

ministrative embedsmænd, teknikere og øko-
nomer.

Holland.
De overordnede embedsmænd i den centrale

ledelse af fængselsarbejdet skal have en fuld-
stændig teoretisk og praktisk uddannelse i in-
dustriel organisation, såvel i teknisk, handels-
mæssig som i administrativ henseende. Lede-
ren skal være akademiker.

England.
Den tekniske ledelse er overdraget særlige

rejseinspektører.

Sverige.
Lederen af fængselsarbejdet er kommer-

cielt-administrativt uddannet, de overordnede
medarbejdere er uddannet som teknikere,
handelsfolk eller sociologer (højere uddan-
nelse).

Finland.
I Finland er lederen af arbejdsdriften en

ingeniør. Det øvrige overordnede personale
har økonomisk, juridisk-administrativ og tek-
nisk uddannelse.

2) Den lokale ledelse af arbejdsvirksom-
heden :

Herom er oplyst følgende fra udlandet:

Frankrig.
Arbejdet ledes lokalt af »værkstedschefer«.

Holland og Norge.
Den lokale ledelse er teknisk uddannet.
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England.
Den lokale ledelse, der benævnes »Indu-

strial Manager«, skal være en teoretisk og
praktisk veluddannet tekniker.

Sverige.
Den lokale ledelse af arbejdsvirksomheden

indenfor den enkelte anstaltsgruppe er en tek-
nisk uddannet medarbejder (ingeniør).

B) Formen for pris- og omkostnings-
beregning.

De metoder, der anvendes ved opstilling af
regnskab, kalkulationer og beregning af pri-
ser, er overordentlig forskellige fra land til
land. I visse lande føres regnskabet som regn-
skaberne over fængselsvæsenets øvrige bevil-
linger, i andre lande anvendes den regnskabs-
form, der er almindelig for industrielle virk-
somheder, og som tillader en indgående ana-
lyse af driftsresultaterne.

Det spørgsmål, som i særlig grad frembyder
interesse, er, om regnskabet er anlagt på en
sådan måde, at det giver så sandt et billede
af indtægter og udgifter som muligt, derved
at man krediterer virksomheden den virkelige
salgsværdi af det frembragte og debiterer
samtlige omkostninger ved produktionens gen-
nemførelse, herunder i) råvarer, 2) værk-
tøj, 3) arbejdspenge til fanger, 4) lønninger
til arbejdsledere og andet til arbejdsvirksom-
heden knyttet personale, 5) andre generalom-
kostninger., 6) afskrivning og 7) forrentning.

Om den praksis, der følges i udlandet, kan
oplyses følgende:

Belgien.
Samtlige omkostninger med undtagelse af

centraladministrationens lønninger medtages.
Salgsprisen fremkommer ved, at man multi-
plicerer fremstillingsprisen med en på for-
hånd fastlagt faktor (for tiden 1,10). Af over-
skudet går 5 pct. til en reservefond, medens
resten går til statskassen.

Pris- og omkostningsberegning er ikke af-
hængig af noget budget.

Frankrig.
Samtlige omkostninger medregnes undta-

gen omkostninger for bygninger. Salgsprisen
fastsættes som værende lig fremstillingsprisen.
Det bemærkes herved, at arbejdsomkostnin-
gen fastsættes således, at produktionspriserne

i fængslet bliver lig med eller meget nær pro-
duktionspriserne i det frie erhverv. Det som
arbejdsomkostning beregnede beløb deles mel-
lem fangen og staten.

Holland.
Her medregnes samtlige omkostninger.

England.
Der medregnes råvarer med tillæg af en

procentsats for slid på maskiner og værktøj,
forskellig for de forskellige fag. De aftagende
offentlige myndigheder betaler den således
kalkulerede fremstillingspris.

Sverige.
Der medregnes udgift til råvarer, arbejds-

penge til fanger og maskinanskaffelser. Deri-
mod medregnes ikke arbejdslederlønninger og
forrentning.

Norge,
Der medregnes kun råvareudgifter, ar-

bejdspenge og maskinanskaffelser.

Finland.
Samtlige omkostninger medregnes bortset

fra arbejdsdusører, forrentning og afskriv-
ning. Ved kalkulation til prisberegning sker
beregning efter lønningerne for frie arbej-
dere, og en del af arbejdsvirksomhedens over-
skud bliver herefter forskellen mellem de så-
ledes kalkulerede lønninger og de faktisk ud-
betalte lønninger.

5. Afsætningen.

Om ordninger, der skal fremme og sikre
afsætning til offentlige institutioner, er oplyst
følgende :

Belgien.
I Belgien har fængselsvæsenet ingen for-

trinsret til offentlige leverancer, men fæng-
selsvæsenet har tilladelse til at forhandle un-
derhånden (uden om offentlig udbydelse).

Holland.
Der består ingen pligt for statens institutio-

ner til at købe hos fængselsvæsenet. En kom-
mission forbereder dog en ordning til tilveje-
bringelse af et samarbejde med statsinstituti-
oner om leverancer fra fængselsvæsenet.
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England.
De forskellige ministerier er forpligtet til at

købe produkter fremstillet i fængselsvæsenet i
videst mulig udstrækning. Denne forpligtelse
gælder også andre socialt prægede institutio-
ner, f. eks. for blinde og krigsinvalider, der
ligesom fængslerne har en fortrinsret i så hen-
seende. Der findes et særligt udvalg, der tager
sig af de herhenhørende spørgsmål for at give
bestemmelsen størst mulig effekt. Det er på-
lagt såvel aftagere som leverandører indenfor
dette område at holde snæver kontakt og for-
syne hinanden med oversigter over varer, der
ønskes købt respektive solgt.

Sverige.
I Sverige består der pligt for fængselsvæ-

senet til at meddele de forskellige statsinstitu-
tioner, hvilke varer fængselsvæsenet ønsker af-
sat. Statsinstitutioner, der har brug for sådan-
ne varer, er herefter pligtige til først at hen-
vende sig til fængselsvæsenet med forespørgsel
om, hvorvidt man er i stand til at levere den
pågældende vare. Kun hvis dette spørgsmål
besvares benægtende, må henvendelsen ske til
private.

Den nuværende ordning betegnes som me-
get effektiv.

Norge.
I Norge er der ingen pligt for offentlige in-

stitutioner til at købe hos fængselsvæsenet,
men en sådan ordning overvejes dog indført.

6. Forholdet til erhvervene.

Når produktion for statens regning med af-
sætning til offentlige myndigheder (»state-
use«) er foretrukket frem for afsætning til pri-
vate, hænger det sammen med, at man ved
denne form undgår udbydelse af produkter på
det åbne marked. Konkurrenceklager vil dog
heller ikke kunne undgås under state-use-sy-
stemet.

Belgien.
Der eksisterer absolut forbud mod salg i det

åbne marked. Der må sælges til offentlige in-
stitutioner, d. v. s. stat, kommuner m. v. Der
er dog ikke forbud mod entreprenørarbejder,
når entreprenøren lægger råstoffer og værktøj
til. Beskæftigelse af den sidstnævnte art er me-

get betydelig i omfang, men kvalitetsmæssigt
ringere end »state-use«-arbejderne.

Holland.
Oplysningerne svarer til, hvad der er med-

delt fra Belgien. Samling af cykler og radio-
apparater udføres som entreprenørarbejde.

England.
Salg til private har et meget ringe omfang.

Salget til statsinstitutioner kan ikke forsyne
fængslerne med beskæftigelse i fornødent om-
fang, men forsøg på — efter forhandling med
arbejdsministeriet - at få indført arbejde for
private har kun givet ringe resultat. Under
den anden verdenskrig var fængselsvæsenet
engageret i krigsindustrien med anvendelse af
denne industris maskiner.

Sverige.
Der finder næsten udelukkende produktion

sted til afsætning til offentlige myndigheder,
hvilket giver gode beskæftigelsesmuligheder.
Derfor finder salg til åbent marked ikke sted,
men forbud herimod findes iøvrigt ikke. I
fængsler for unge fanger har man i samar-
bejde med storindustrien udført et begræn-
set antal emner som serieproduktion.

Norge.
»State-use«-systemet er meget lidt udviklet.

Der er i lovgivningen specielt forbud mod ud-
førelse af håndværksarbejde i fængslerne. Pro-
duktion - navnlig af trævarer - sælges til pri-
vate gennem særlige en gros- og en detail-ud-
salg.

7. Fangernes arbejdsgodtgørelser og
medlemsskab i sociale forsikringer.

Efter de foreliggende oplysninger fra ud-
landet andrager arbejdsgodtgørelsen fra 1-3
pct., op til 15—20 pct. af de normale arbejds-
lønninger.

Arbejdsvederlaget bør efter det i de forskel-
lige lande fulgte almindelige princip i videst
muligt omfang sættes i relation til arbejds-
præstationens kvalitet og omfang og ikke til
forhold, der er arbejdspræstationen uvedkom-
mende. En direkte relation til arbejdspræsta-
tionen opnås, hvor man fastsætter arbejds-
godtgørelsen som en akkordbetaling, og dette
system har i de forskellige landes fængselsvæ-
sen efterhånden opnået en stigende udbre-
delse.
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Det er mest almindeligt, at arbejdsgodtgø-
relsen deles i to, evt. i flere dele, hvoraf een
del kan anvendes i fængslet, een del opspares
til løsladelsen, medens evt. andre dele anven-
des til procesomkostninger, skadeserstatning
o. lign.

Den praktiske udformning af reglerne ved-
rørende fangernes arbejdsvederlag, deres dis-
positionsret herover samt mulighederne for af
arbejdsvederlaget at holde medlemsskab af
fagforening, sygekasse o. s. v. i orden varierer
efter sagens natur en del fra land til land.

Om fangernes arbejdsgodtgørelse m. v. er
oplyst følgende:

Belgien.
I Belgien betales timeløn efter kvalifikatio-

ner i »statsværkstederne«. Entreprenørarbejde
akkordbetales efter arbejdets sværhedsgrad, og
der gives den højeste arbejdsgodtgørelse efter
budgetmulighederne.

Fanger med arbejdspligt kan disponere
over halvdelen af fortjenesten, fanger uden
arbejdspligt over det hele. Indkøb i vedkom-
mende fængsels kantine må ikke overstige 500
belgiske frcs. om måneden.

Holland.
Dagløn anvendes som hovedregel med mu-

lighed for at opnå en præmie, der i visse til-
fælde vil afhænge af antallet af producerede
genstande.

Der kan disponeres over to trediedele af
daglønnen (grundsatsen) og over hele præ-
mien.

Frankrig.
Det i Frankrig anvendte system går i kort-

hed ud på, at det som arbejdsomkostning be-
regnede beløb søges ansat så nær arbejdsom-
kostningen i fri produktion som muligt
(i praksis andrager arbejdsomkostningen i
fængslet op til halvdelen af den frie lønsats,
svarende op til halv effektivitet). Af dette ve-
derlag opkræver staten fra tre tiendedele til
seks tiendedele efter dommens art. Resten til-
falder fangen med halvdelen som disponibelt
beløb, en fjerdedel til opsparet beløb og en
fjerdedel til betaling af bøder.

England.
På modtagelsesstadiet betales en fast ar-

bejdsdusør om ugen til alle fanger. Derefter
går man over enten til »Flat-Rate-Payment«,
4*

der gennemsnitlig giver en ugentlig fortjene-
ste på ca. halvanden gang fortjenesten i mod-
tagelsesstadiet — dette er den overvejende re-
gel - eller til akkordbetaling med en grund-
sats, svarende til betalingen på modtagelses-
stadiet og med betaling pr. produceret enhed
herudover. Akkordfortjenesten kan andrage
fra 3 til 7 sh. pr. uge. Der kan opnås visse
forhøjelser efter stadium i afsoningen og efter
dommens art.

I ungdomsfængsler arbejdes efter et pro-
gressivt system med en basisbetaling efter sta-
diet og en supplerende ydelse på grundlag af
anstrengelse og flid.

Der har været overvejet sådanne forhøjel-
ser af arbejdspengene, at fangen skulle kunne
afholde præmier til forsikringsydelser, men
løsningen støder på finansielle vanskeligheder.

Hele arbejdsfortjenesten kan forbruges, dog
er der for de øvre stadier i ungdomsfængslet
en pligt til at opspare en vis del.

Sverige.
Arbejdsvederlag beregnes overvejende som

akkord betaling, iøvrigt som dagløn.
Af fortjenesten er den ene halvdel disponi-

bel, medens den anden halvdel skal opspares.
Ved arbejde uden for vedkommende fængsel
tilfalder der fangen 25 pct. af den opnåede
(normale) betaling.

Norge.
Der betales dagløn af lignende højde som

i Danmark eller, hvor det er muligt, akkord.
Ved arbejde udenfor anstalterne (i hold)

betaler den private, for hvem arbejdet udfø-
res, fuld tarifmæssig betaling. Af denne tilfal-
der der fangen:

20 pct. af arbejdsindtægten, hvor denne er til
og med 20 n. kr. pr. dag,

30 pct. af arbejdsindtægten, hvor denne er
mellem 20 og 40 n. kr. pr. dag,

40 pct. af arbejdsindtægten, hvor denne er
mellem 40 og 50 n. kr. pr. dag, og

50 pct. af arbejdsindtægten, hvor denne er
over 50 n. kr. pr. dag.

Halvdelen af fortjenesten ved almindeligt
arbejde i et fængsel er disponibel, i lokal-
fængslerne dog det hele.

Finland.
Der arbejdes med en reform af den nuvæ-

rende ordning, der med hensyn til arbejdsfor-
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tjenestens størrelse bygger på det progressive
system, kombineret med et pointsystem, der
også tager hensyn til almindelig opførsel m.m.
For fremtiden påregnes det, at fortjenestens
størrelse alene vil afhænge af flid og dygtig-
hed ved arbejdet, medens den del, der kan
disponeres over, som hidtil vil afhænge af
stadiet indenfor det progressive system.

Der foreligger visse, ikke nærmere bekræf-
tede meddelelser om anvendelse af tarifmæs-
sig betaling i lande som Sovjetunionen og Ju-
goslavien.

Endvidere foreligger oplysninger om delvis
anvendelse af denne lønningsform i Finland

(bl. a. for korttidsfanger der er anbragt i
arbejdskolonier, og som både med hensyn til
rettigheder og pligter sidestilles med frie ar-
bejdere) og i Norge (jfr. oplysningerne, for-
an, hvorefter fangerne lønnes med ret høje
procenter af normale arbejdslønninger). I
Sverige foretages for tiden eksperimenter
med normal arbejdsbetaling på en enkelt
anstalt (se bemærkningerne i kap. XII ) .

Endvidere har i forskellige lande fanger,
der har arbejdet enkeltvis hos private arbejds-
givere, opnået tarifmæssig betaling, hvoraf de
skal udrede betaling til fængslet for kost og
logi.



Kapitel VI.

Grundlæggende principper for fangebeskæftigelsen.

Beskæftigelsen af fangerne er et vigtigt led
i bestræbelserne for at indpasse dem i normal
tilværelse. Genindpasningen af fangerne er
ikke det eneste formål med samfundets an-
vendelse af frihedsberøvelse som reaktion
mod begåede lovovertrædelser. Frihedsberø-
velsen har således bl. a. også vigtige sikrende
og alment forebyggende funktioner. I nutiden
lægger man dog stigende vægt på, at der ud-
foldes bestræbelser for at lette fangens tilbage-
førelse til et lovlydigt liv. Medvirkende hertil
er erkendelsen af, at kriminaliteten hos et be-
tydeligt antal fanger er et symptom på almin-
delige tilpasningsvanskeligheder, der må søges
overvundet. Frihedsberøvelsen må gennemfø-
res på en sådan måde, at fangens værd som
menneske respekteres. Opfyldelsen af dette
krav antages ikke at svække dens alment fore-
byggende karakter, idet den i sig selv indehol-
der en lidelse, som der ikke er grund til at
skærpe ved at gøre behandlingen hård og
nedværdigende.

Fangebeskæftigelsens bidrag til genindpas-
ningsarbejdet består i første række i en for-
bedring af fangernes arbejdsmæssige standard
gennem oplæring og optræning. Der påhviler
af denne grund fangerne en pligt til at arbej-
de, en pligt, der må anses som indbefattet un-
der statens straffemyndighed. Fangerne har
dernæst som andre mennesker et naturligt be-
hov for tilfredsstillende beskæftigelse. De vil
trives og udvikles bedst, når de foretager sig
noget nyttigt. Fangebeskæftigelsen er med til
at præge fængselstilværelsen i naturlig og nor-
mal retning, hvilket har sammenhæng med,
at den er den del af fængselsvirksomheden,
som lettest kan tilnærmes forholdene i det
frie. Fra pædagogisk, psykologisk og psykia-
trisk side er peget på betydningen af veksel-
virkningen mellem virksomhed på disse områ-
der og fangebeskæftigelsen. Erfaringerne fra
adskillige lande viser, at lediggang blandt fan-
ger har katastrofale virkninger for orden og
disciplin og udgør en betydelig hæmning for
den øvrige virksomhed i fængslet.

Kommissionen har overvejet, hvorvidt der
med føje kan hævdes at foreligge en egentlig

ret for fangen til at deltage i samfundets al-
mindelige produktion på normale vilkår. Et
sådant standpunkt er indtaget af chefen for
F. N.s Section for Social Defence, professor
Manuel Lopez-Rey*), der henviser til ver-
denserklæringen om menneskerettighederne,
hvis artikel 23 bl. a. hjemler ethvert menne-
ske ret til arbejde.

Ret til at arbejde er ifølge Lopez-Rey ret
til normalt produktivt arbejde til normal be-
taling. Denne rettighedsudøvelse bør kun be-
grænses, hvor gennemførelsen af frihedsbe-
røvelsen gør det absolut nødvendigt. Men
frihedsberøvelsen udelukker ikke, at der i
fængslet gives fangen mulighed for at deltage
i normalt produktivt arbejde, hvorimod den
selvsagt hindrer et frit erhvervsvalg. Lopez-
Rey erkender, at der er grupper af friheds-
berøvede, der trænger til en arbejdstræning,
og at disse derfor bør trænes på hensigtsmæs-
sig måde, råen han polemiserer imod, at del-
tagelse i produktivt arbejde i fængslerne er-
stattes gennem oprettelse af kunstige træ-
ningsf or ans takninger, der efter hans opfat-
telse kun er udtryk for fængselsmyndigheder-
nes svigtende evne til at tilvejebringe normal
beskæftigelse.

Man vil efter kommissionens mening næp-
pe kunne lægge professor Lopez-Rey's op-
fattelse, hvorefter fangerne har en egentlig
ret til at arbejde, til grund for fangebeskæf-
tigelsens tilrettelæggelse. Men kommissionen
kan for så vidt tilslutte sig Lopez-Rey's tan-
kegang, som den må understrege betydnin-
gen af, at fangens adgang til at deltage i
normalt produktivt arbejde i mindst muligt
omfang påvirkes af frihedsberøvelsen. Fan-
gens fastholdelse i samfundets almindelige
produktive liv er rigtig både fra et pædago-
gisk, humant og samfundsøkonomisk syns-
punkt. Straf og internering indebærer, at lov-
overtræderen berøves sin frihed, men bør ikke
uden videre udelukke ham fra eller fritage
ham for med sit arbejde at bidrage til natio-

*) I en artikel i Journal of Criminal Law, Cri-
minology and Police Science, Vol. 49 nr. 1, 1958.
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nalproduktet. Hvor hans arbejdsfærdigheder
er utilstrækkelige, bør han gennemgå den for-
nødne træning ved produktivt arbejde eller
ved særlige arbejdskursus på linie med dem,
der arrangeres for frie arbejdere.

Den gældende opfattelse af fængselsarbej-
det, der er omtalt ovenfor i kap. IV indehol-
der dels en almindelig forudsætning om, at de
frihedsberøvede skal arbejde, dels et krav om,
at arbejdet skal være produktivt. Dette krav,
der bl. a. udelukker beskæftigelse ved ørkesløst
arbejde som at grave huller i jorden og fylde
disse igen, men ikke rationelle pædagogiske
arbejdsøvelser, understreger arbejdets place-
ring som en naturlig og normal bestanddel af
tilværelsen i fængslet og stemmer med ønsket
om i videst muligt omfang at bevare fangen i
den almindelige arbejdsproces. I samme ret-
ning peger bestemmelserne om, at arbejdet i
passende omfang skal lægge beslag på de be-
skæftigedes kræfter og opmærksomhed, at der
ved valg af arbejde til en hensiddende skal
tages hensyn til hans evner og færdighed, at
fanger ikke må beskæftiges ved sundhedsfar-
ligt arbejde, og at de skal holdes forsikrede
mod ulykkestilfælde. Betydningen af genind-
pasningsbestræbelserne er understreget i an-
ordningernes bestemmelser om, at der ved
valg af arbejde skal tages hensyn til fangens
mulighed for oplæring og beskæftigelse efter
løsladelsen, og at der tillægges dette hensyn
særlig betydning, hvor det drejer sig om unge
fanger.

På grundlag af de gældende regler, hidti-
dig praksis og sit principielle syn på fange-
beskæftigelsen mener kommissionen, at det er
fængselsmyndighedernes pligt i forståelse med
erhvervene og under rimelig hensyntagen til
disse at organisere arbejdet i fængslerne, så
det i videst muligt omfang kommer på linie
med det øvrige produktive arbejde i sam-
fundet. Arbejdet i fængslerne må ikke redu-
ceres til den rene »sysselsættelse«, der på
grund af forældede arbejdsmetoder, produk-
tionsemnets karakter eller af andre grunde er
ude af stand til at lægge beslag på den fri-
hedsberøvedes evner og opmærksomhed, end-
sige vedligeholde eller forøge hans færdighe-
der i det arbejde, hvormed han skal beskæfti-
ges efter løsladelsen. I denne forbindelse be-
mærkes, at der ved arbejdets tilrettelæggelse
må lægges afgørende vægt på at vænne fan-
gerne til en arbejdsrytme, der svarer til den
normale.

Som mål for fangearbejdet er det navnlig
tidligere anført, at straffen skal gøres mere
følelig ved pålæggelse af strengt og ubehage-
ligt arbejde. Denne målsætning må forkastes
som helt uforenelig med bestræbelserne for at
anvende beskæftigelsen som et led i genind-
pasningsbestræbelserne, jfr. også den som bi-
lag 5 trykte F. N.-vedtagelse om fængselsar-
bejdet pkt. i, ifølge hvilken arbejdet ikke må
betragtes som et tillæg til straffen. I samme
vedtagelse er der også og med føje taget af-
stand fra den opfattelse, at økonomisk gevinst
bør være fængselsarbejdets primære mål. Her-
med er det dog ikke uforeneligt, at arbejds-
virksomheden inden for de rammer, der an-
gives af behandlingsmæssige synspunkter, dri-
ves på en så økonomisk måde som muligt.

Så længe behandlingen i fængslerne over-
vejende byggede på fangens isolation, måtte
arbejdet i fængslerne i konsekvens heraf fore-
gå i enrum. Efter at behandlingen i fællesskab
er blevet det overvejende ved længere friheds-
berøvelser (statsfængsel, ungdomsfængsel, ar~
bejdshus, sikkerhedsforvaring og psykopatfor-
varing), foregår nu den overvejende del af
arbejdet i fællesskab. Der arbejdes dog stadigt
i begrænset omfang i enrum i de lukkede an-
stalter, dels fordi en del af klientelet på grund
af psykiske vanskeligheder, udisciplinerethed
og den enkeltes begrundede ønske må ude-
lukkes fra eller fritages for arbejde i fælles-
skab, dels på grund af mangel på fællesværk-
stedsplads. I Københavns fængsler og arrest-
huse er cellebehandling og dermed arbejde i
enrum det overvejende.

Kravet om. at arbejde i fængslet i videst
muligt omfang bør ligne arbejde i det frie og
give mulighed for passende forberedelse til
erhverv og beskæftigelse efter løsladelsen, ta-
ler for arbejde i fællesskab, og hvor der ikke
er særlig indikation for enrumsbehandling,
bør der åbnes mulighed for arbejde i fælles-
skab. Dette gælder i hvert fald personer, der
hensidder i statsfængsler og særanstalter. Med
hensyn til arresthusene og Københavns fængs-
ler er det gjort gældende, at hensynet til at
forebygge uheldig indbyrdes påvirkning og til
at opretholde straffens følelighed må føre til,
at enrumsbehandlingen opretholdes som ho-
vedreglen. Dette er i hovedsagen et alminde-
ligt fængselsmæssigt problem. Men det må
dog fremhæves, at et fællesskab, der ind-
skrænker sig til arbejdstiden, hvor fangerne
er optaget af arbejdet og under direkte tilsyn
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af arbejdslederne, må antages at rumme
langt færre betænkeligheder end et alminde-
ligt, ukontrolleret fællesskab. Arbejdsfa^lles-
skabet rummer dernæst muligheder for posi-
tiv påvirkning, der kun i begrænset omfang
er til stede ved enrumsarbejdet.

I straffelovsbestemmelserne om arbejdshus
og ungdomsfængsel og i de kgl. anordninger
om disse foranstaltninger er der givet frilufts-
arbejde et vist fortrin. Dette er resultatet af
den udvikling, der herhjemme begyndte med
oprettelse af de jyske hedekolonier under
statsfængslet i Horsens omkring århundred-
skiftet. De gunstige erfaringer herfra førte til
de nævnte bestemmelser i straffeloven af 1930
og har i praksis ført til oprettelse af åbne af-
delinger med overvejende friluftsarbejde un-
der og efter anden verdenskrig.

Indførelse af friluftsarbejde, tildels uden for
fængslernes område, har på en gavnlig måde
fremmet alsidighed i fængselsarbejdet. Indu-
strielt og håndværksmæssigt arbejde bliver
suppleret med arbejde i landbrug, gartneri,
ved skovbrug og opdyrkning, anlæg af veje
m. m., hvilket har givet mulighed for bedre
at beskæftige en del fanger i overensstemmel-
se med deres evner, færdighed og til fremme
af deres mulighed for beskæftigelse efter løs-
ladelsen. På den anden side er der ingen sag-
lig" grund til at give friluftsarbejdet nogen al-
mindelig prioritet fremfor arbejde i værksted
eller på anden indendørs arbejdsplads. I hvil-
ket omfang, der bør anvendes den ene eller
den anden form for arbejde, må afhænge af
klientelets behov. Det vil således efter kom-
missionens opfattelse i reglen være bedre for
unge byarbejdere at være beskæftiget ved
værkstedsarbejde end ved jordbrugsarbejde.

Kommissionens konklusion med hensyn til
det principielle grundlag for fængselsarbejdet
er herefter følgende:

Fængselsarbejdet skal som hovedregel gen-
nemføres som produktivt arbejde og i sine
metoder og tilrettelæggelse i videst muligt
omfang ligne det arbejde, der udføres i vel-
ordnede private virksomheder. Heraf følger,
at det, hvor ikke fængselsmæssige hensyn taler
for det modsatte, bør udføres på fælles ar-
bejdspladser.

Lige med produktivt arbejde regnes en pæ-

dagogisk anlagt optræning i arbejde, herun-
der faglig undervisning, hvor denne er af be-
tydning for fangens genindpasning i erhvervs-
livet.

Fangerne er pligtige at udføre det dem på-
lagte arbejde efter bedste evne og med flid og
nøjagtighed.

Ved beskæftigelsen af fangerne skal det til-
stræbes, at deres arbejdsevner og arbejdsfær-
digheder ikke forringes, og hvor det er på-
krævet, skal disse søges forbedret ved oplæ-
ring og optræning i sådant arbejde, som de
kan påregne at finde beskæftigelse ved efter
løsladelsen. Dette sidste gælder i særlig grad
unge fanger. Fanger, der er fysisk eller psy-
kisk arbejdshæmmede, skal søges opøvet i ar-
bejde til overvindelse af disse arbejdshæmnin-
ger.

Ved tildeling af arbejde skal der, hvor dette
er muligt, tages hensyn til rimeligt begrunde-
de ønsker fra fangernes side. Som rimelige be-
grundelser anses hensyn til tidligere og frem-
tidig beskæftigelse, anlæg og interesse.

Fangerne skal søges vænnet til en arbejds-
rytme, der svarer til den normale.

Ved fængselsarbejdet s gennemførelse skal
de almindeligt gældende regler til beskyttelse
af arbejdernes sundhed og sikkerhed nøje
iagttages. Fangen må kun efter skriftligt at
have indvilget deri sættes til arbejde, der er
forbundet med en særlig risiko.

Ved tilrettelæggelsen af fængselsarbejdet
må der udover det forannævnte lægges me-
get betydelig vægt på, at der opnås den bedst
mulige økonomi.

Kommissionen anbefaler, at disse synspunk-
ter lægges til grund ved udarbejdelsen af reg-
ler for fuldbyrdelsen af straf og særforanstalt-
ninger. Den peger samtidigt på det hensigts-
mæssige i, at bestemmelserne om arbejde, der
nu findes i varierende affattelse i anordnin-
gerne om de enkelte arter af frihedsberøvelse,
får en ensartet formulering, evt. i forbindelse
med udfærdigelsen af fællesregler for det her
omhandlede område. Man er opmærksom på,
at der i straffeloven er stillet særlige krav om
beskæftigelsen i ungdomsfængsel og arbejds-
hus. Dette synes dog ikke at udelukke den
foreslåede, efter kommissionens opfattelse
stærkt ønskelige, standardisering.



Kapitel VIL

Forslag til arbejdsdriftens fremtidige struktur.

A. Indledning.

I dette kapitel søges retningslinierne for
den fremtidige udvikling af fangearbejdsvirk-
somheden opstillet. Dette vil ske på grundlag
af det oven for udviklede om de grundlæg-
gende principper for fangebeskæftigelsen, om
fængselsvæsenets almindelige struktur og for-
ventede udvikling, om arbejdsdriftens nuvæ-
rende struktur og den sagkyndige vurdering af
denne og om fangeklientelets arbejdsmæssige
forudsætninger. Endvidere vil som grundlag
for overvejelserne blive inddraget en bedøm-
melse af den forventede udvikling i det pri-
vate erhverv.

Det er ikke kommissionens hensigt at frem-
sætte et forslag, der vil betyde en hurtig og
fuldstændig ændring af fængselsarbejdsdrif-
ten. Selvom det eksisterende apparat hverken
ud fra et behandlingsmæssigt, teknisk eller
økonomisk synspunkt kan betegnes som fyl-
destgørende, er der dog efter kommissionens
opfattelse væsentlige dele af det, der bør be-
vares og videreudvikles. Det er nødvendigt og
rimeligt at tage hensyn til den tilstedeværende
fagligt og fængselsmæssigt uddannede funk-
tionærstab, til foretagne investeringer i ma-
skiner og bygninger og til eksisterende afsæt-
ningsmuligheder. Kommissionen må fore-
trække en rolig udvikling, hvortil man kan
forvente at opnå de nødvendige bevillinger.
Kommissionen må endvidere lægge vægt på,
at de bygningsmæssige foranstaltninger, der
bliver en følge af arbejdsdriftens udvikling, i
videst muligt omfang kan gennemføres ved
fangearbejdskraft. Dette vil i sig selv sætte en
grænse for tempoet i udbygningen, når hen-
syn tages til andet nødvendigt byggeri, navn-
lig af belægningslokaliteter, og det er derfor
kommissionens opfattelse, at udbygningen af
arbejdsdriften vil strække sig over en periode,
der næppe kan sættes under 10 år, jfr. iøvrigt
det i afsnit III anførte.

Udviklingen af et foretagende, der som
fængselsvæsenets arbejdsdrift er bestemt af
på den ene side sociale og fængselsmæssige og

på den anden side tekniske og erhvervsøkono-
miske hensyn, kan efter sagens natur ikke
fastlægges i detailler for en længere periode.
Kommissionen ser det som sin væsentligste
opgave at optrække den hovedlinie, hvorefter
udviklingen efter dens opfattelse bør forløbe,
hvorefter det må være overladt den ansvar-
lige administration at udforme denne hoved-
linie i praksis. Kommissionen forudsætter, at
planen senere optages til revision under med-
virken af repræsentanter for de organisationer
og myndigheder, der har været repræsenteret
i kommissionen. Denne revision vil formentlig
kunne bygge på den af kommissionen foretag-
ne gennemgang af arbejdsdriftens problemer.

B. Grundlaget.

a) Almindelig målsætning.

Det følger af kap. VI om de grundlæggen-
de principper for fangebeskæftigelsen, at der
i nødvendigt omfang skal tilvejebringes nor-
malt produktivt arbejde til fangerne, at dette
arbejde skal udføres i fællesskab i egnede lo-
kaliteter og med anvendelse af tidssvarende
maskiner og redskaber og, at de tilvejebragte
arbejdsmuligheder i videst muligt omfang
skal tilgodese den enkelte fanges behov for
arbejdstræning.

b) Fængselsvæsenets almindelige struktur
og fordelingen af fangerne.

Kommissionen mener ikke - ud fra ensi-
dige arbejdsmæssige synspunkter - at burde
stille konkrete ændringsforslag til den af di-
rektoratet i kap. VI meddelte skitse om
fængselsvæsenets forventede udvikling og den
ud fra fængselsmæssige hensyn tilstræbte for-
deling af fangerne. Kommissionen ønsker dog
at anføre følgende betragtninger om forholdet
mellem anstaltsstørrelse og muligheden for
etablering af en fyldestgørende arbejdsvirk-
somhed.
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Det er fra forskellig side anført, at fæng-
selsarbejdsdriften bør etableres med større
værkstedsenheder i forbindelse med koncen-
tration af fagene på en eller få anstalter, så-
ledes at stordriftens fordele kan opnås, her-
under muligheden for udvidet serieproduk-
tion. Efter de indhøstede erfaringer i ind- og
udland mener kommissionen ikke at kunne
gå ind for forsøg på etablering af en egent-
lig stordrift, uanset de økonomiske fordele,
der måtte være forbundet hermed. Det be-
mærkes dog, at det beskæftigede antal fanger
i et fængselsværksted som hovedregel næppe
bør ligge under 20. Værksteder med et min-
dre antal beskæftigede vil i almindelighed ikke
i passende omfang kunne danne basis for an-
skaffelse af moderne specialmaskiner og for
ansættelse af en flerhed af værkmestre til
dækning af kravet om en vis specialisering
hos arbejdslederne. I anstalter med et belæg
på kun 50-70 fanger vil det være vanskeligt
at forene disse driftsøkonomisk og teknisk be-
tingede krav med det arbejdspædagogiske og
fængselsmæssige ønske om variation i beskæf-
tigelsen til imødekommelse af fangernes in-
dividuelle træningsbehov.

Kommissionen henstiller derfor, at man ved
planlægning af nye og evt. reorganisation af
bestående anstalter er opmærksom på, at hen-
synet til den rationelle tilrettelæggelse af fan-
gernes beskæftigelse taler for noget større an-
staltenheder end de forannævnte, således at
værksteder af rimelig størrelse kan etableres.

c) Fangernes arbejdsmæssige forudsætninger
og beskæftigelsesmæssige behov.

Der er oven for i kap. IV med tilhørende
bilag gjort rede for en undersøgelse, som
kontoret for fængselsvæsenets arbejdsdrift har
foretaget i 1954-55 og i 1959 med det for-
mål at belyse statsfængselsfangerne med fle-
res behov for arbejdstræning samt deres be-
skæftigelsesmæssige forudsætninger.

Disse undersøgelsesmaterialer har som
nævnt givet et betydningsfuldt grundlag for
overvejelserne om arbejdsdriftens fremtidige
struktur. Kommissionen har dog ikke ment
uden videre at kunne slutte sig til de opstil-
lede konklusioner, bl. a. fordi den udvikling,
som i den seneste tid har fundet sted med
hensyn til optræning af ikke-faglærte arbej-
dere i industrien, tvinger til en omvurdering
af kravet om »hensigtsmæssig træning«. Kra-

vene til sådan træning må i højere grad end
tidligere være fyldestgjort ved, at de pågæl-
dende opnår træning som ikke-faglærte ar-
bejdere ved industri og anlægsarbejder, me-
dens det ikke uden videre kan forlanges, at
de opøves i mere specielle færdigheder i
overensstemmelse med deres hidtidige erhverv
eller deres ønsker.

Det af kommissionen stillede forslag til æn-
dring af arbe jdsdrif tens struktur vil i væsent-
lig grad imødekomme kravene om hensigts-
mæssig træning, når disse opstilles i overens-
stemmelse med den nævnte udvikling på ar-
bejdsmarkedet.

d) Betydningen af den beskæftigelsesmæssige
udvikling i det private erhvervsliv.

I det efterfølgende omtales de træk i er-
hvervslivets udvikling, der skønnes at have
særlig betydning ved vurdering af fængsels-
arbejdsvirksomhedens udvikling. løvrigt hen-
vises til bilag 6, hvori der er redegjort for ar-
bejdsdriftens relative stilling på arbejdsmar-
kedet, for så vidt angår beskæftigelsesandel i
1948 og i 1956.

1) Tekstil- og beklædningsindustri.
Medens der i det private erhverv i de se-

nere år har været tilbagegang i disse indu-
striers andel i den samlede beskæftigelse (fra
20 pct. i 1948 til 13 pct. i 1956), er andelen
af de fanger, der i værkstedsdriften er beskæf-
tiget ved disse fag, steget fra 35 pct. til 38
pct. Den væsentligste del af denne gruppe
fanger er beskæftiget ved skræderi samt sy-
ning og reparation. For så vidt angår tekstil-
industrien må det antages, at den fra ca. 1950
indtrådte tilbagegang i det beskæftigede antal
arbejdere nu er bragt til standsning. I be-
klædningsindustrien er der sket-og må frem-
deles antages at ske - et fald i antallet af fag-
uddannede (mandlige) skrædere. I den del
af beklædningsindustrien, der kan betegnes
som konfektionsindustri, beskæftiges over-
vejende kvindelig arbejdskraft.

Beskæftigelsen i skotøjsindustrien, der an-
vender et større antal tillærte arbejdere, er
for tiden stabiliseret, men faldende beskæfti-
gelsesgrad må befrygtes i forbindelse med im-
portfrigørelsen.

2 ) Træindustri.
Både i det private erhverv og i fængselsar-

bejdsdriften har andelen af personer, der har
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været beskæftiget ved dette arbejde, været ret
konstant (henholdsvis 8 pct. af de i det pri-
vate erhverv beskæftigede og 17-18 pct. af
de i fængslernes værkstedsdrift beskæftigede).
Faget har specielt for møbelindustriens ved-
kommende været i stærk vækst. Nogen usik-
kerhed knytter sig til den indflydelse, som er-
statning af trævarer med plasticprodukter vil
få, ligesom det ikke bør overses, at fremgan-
gen i møbeleksporten har beroet på et for-
spring i henseende til kunstnerisk udformning
af produkterne.

I denne erhvervsgren vil der formentlig
fremdeles blive beskæftiget et ret stort antal
faglærte arbejdere, specielt som møbelsned-
kere, men samtidig vil antallet af specialar-
bejdere være stigende.

3) Grafiske fag.
Den private industri har i de senere år haft

en mindre fremgang og beskæftiger nu 7—8
pct. af det samlede antal arbejdere i industri
og håndværk. Den grafiske industri vil for-
mentlig fremdeles gå frem. En stærk uden-
landsk konkurrence kan efter importrestrik-
tionernes bortfald gøre sig gældende for papir-
vareindustrien og dermed indirekte for papir-
industrien.

Ved faget beskæftiges i fængslerne ca. 20
pct. af værkstedsfangerne. Et stort antal af
disse udfører simpelt papirarbejde navnlig
konvolutfalsning.

Inden for de grafiske fag beskæftiges for-
uden faglært mandlig arbejdskraft i vidt
omfang ikke-faglært kvindelig arbejdskraft.
Ikke-faglært mandlig arbejdskraft har kun
begrænset mulighed for at opnå beskæftigelse
i disse fag, hvorfor de mandlige fanger, der
arbejder ved disse fag i fængslerne, kun i
ringe omfang har mulighed for beskæftigelse
ved tilsvarende arbejde efter løsladelsen.

4) Jern- og metalindustrien.
Ca. V4 af de i privat håndværk og industri

beskæftigede arbejder i denne erhvervsgren,
der er i stadig og stærk udvikling.

I fængselsvæsenet er det kun ca. 6 pct. af
værkstedsfangerne, der beskæftiges ved metal-
arbejde.

I privaterhvervet beskæftiges et betydeligt
og stigende antal af ufaglærte og tillærte ar-
bejdere. Der må skønnes at være gode mulig-
heder for fanger, der har været beskæftiget

ved dette arbejde i fængslerne til opnåelse af
tilsvarende arbejde efter løsladelsen.

5) Jordbrug.
Antallet af beskæftigede ved arbejde i det

private landbrug er aftagende i takt med den
stigende mekanisering. I gartnerierhvervet
kan derimod konstateres en stigning i antallet
af beskæftigede, der overvejende skyldes større
tilgang af ufaglærte. I fængselsvæsenet er der
ikke foretaget nogen udvidelse af landbrugs-
driftens omfang i de senere år, hvorimod der
er sket en vis intensivering af gartnerivirksom-
heden. Det samlede antal beskadigede fanger
inden for fængselslandbrug og -gartnerier er
gået ned, bl. a. som følge af mekaniseringen.

Det må antages, at kun en forholdsvis be-
grænset del af de fanger, der beskæftiges ved
fængslernes landbrug og gartnerier, senere vil
blive beskæftiget ved tilsvarende arbejde uden
for, hvilket overvejende hænger sammen med
fangeklientellets bypræg.

6) Beskæftigelse ved byggefag.
Med den kraftige byggeaktivitet, der har

sammenhæng med den stigende levestandard
og befolkningsforøgelsen, må denne erhvervs-
grens antal af beskæftigede formodes at blive
forøget.

Ved bygningsarbejde beskæftiges i stigende
omfang ufaglærte arbejdere. Der må antages
at være gode muligheder for, at de fanger,
der i fængslerne optrænes ved bygningsarbej-
de eller kurser i bygningsarbejde, kan få til-
svarende beskæftigelse i det private er-
hvervsliv.

7) Transportarbejde.
Der må påregnes beskæftiget et stigende

antal lastbilchauffører og personer, der arbej-
der med service og vedligeholdelse af trans-
portmidler. Fængselsvæsenets beskæftigelse er
på dette felt af meget begrænset omfang
(traktorkørsel), og træning sker væsentligt
ved kursusvirksomhed.

8) Levnedsmiddelfabrikation og
restaurationsvirksomhed.

Levnedsmiddelindustrien er i fremgang i
takt med den stigende tendens til at anvende
tilberedte fødevarer. De træningsmuligheder
i fængselsvæsenet, der tangerer arbejde i lev-
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nedsmiddelindustrien, består i beskæftigelse i
fængslernes køkkener, hvor der tillige i be-
grænset omfang kan ske forberedelse til er-
hverv som kok.

En mulighed for træning af arbejdere til
levnedsmiddelindustrien vil måske kunne eta-
bleres i forbindelse med fængselsgartneriernes
produktion. Optagelse af anden fødevarekon-
servering vil også kunne tænkes.

9) Almindelige træk i erhvervsudviklingen.
Produktionen foregår i stigende omfang

ved hjælp af maskiner, der i stadig større
grad automatiseres. Ufaglært arbejdskraft er-
statter på mange områder faglært arbejds-
kraft, der dog vedvarende benyttes ved løs-
ning af en række kvalificerede opgaver. I
nogle tilfælde betyder omlægningen fra an-
vendelse af faglærte til ufaglærte arbejdere,
at der indsættes kvindelig arbejdskraft i ste-
det for mandlig. Men den ufaglærte mand-
lige arbejders anvendelsesområde udvides dog
kraftigt, samtidig med, at der stilles forøgede
krav til de ufaglærtes kunnen. Den stigende
anvendelse af ikke-faglært arbejdskraft vil
formentlig forøge bevægeligheden på arbejds-
markedet, idet fortrolighed med industriali-
seret arbejde i almindelighed giver forudsæt-
ninger for at bestride andet industrielt ar-
bejde.

Kommissionens forslag.

I. Mekaniseringens omfang.

Den grad af mekanisering, der bør præge
fængselsvæsenets værksteder, er bl. a. be-
stemt af følgende forhold: Fængselsværkste-
det skal danne grundlag for opøvelse i den
pågældende arbejdsvirksomhed, således at
fangen er i stand til at betjene de alminde-
ligt forekommende maskiner. Mekaniserin-
gen må endvidere være så vidt gennemført,
at de nødvendige krav til præcision og kva-
litet kan opfyldes, idet det ikke kan ventes,
at de statsinstitutioner, der aftager fængsels-
væsenets produkter, vil slække på kravene til
produktets kvalitet og udførelse.

En vis mekanisering er forudsætning for,
at der i værkstederne kan skabes en indu-
striel atmosfære, i hvilken fangen kan vænne
sig til de krav, der stilles til en industriarbej-
der i nutiden. Fangerne bør vænnes til sta-

dighed ved ensformigt arbejde, til den på-
passelighed, der kræves for at betjene en me-
kanisk drevet maskine og til omhu i behand-
lingen af råvarer og færdigvarer. De bør ind-
stilles på at vise hensyn til arbejdskammera-
ter, bl. a. ved iagttagelse af de påbudte sik-
kerhedsforanstaltninger, og de bør opøves i
et naturligt samarbejde. Det er væsentligt, at
fangerne opfatter fængselsværkstedet som si-
destillet med almindelige arbejdspladser, og
hertil kræves, at fængselsarbejdets art og me-
toder ikke afviger væsentligt fra det, som de
vil komme ud for efter løsladelsen.

Fængselsværkstedernes mekaniseringsgrad
kan herefter bestemmes som svarende til gen-
nemsnitsvirksomheden inden for det pågæl-
dende fag i det private erhvervsliv. Det kan
således ikke være nødvendigt, at fængsels-
værkstederne har en så fuldstændig mekani-
sering som den, der findes i de mest moder-
niserede virksomheder, men hvor mekanise-
ringen er en forudsætning for arbejde af en
vis præcision og holdbarhed, må fængselsvæ-
senet følge med. På den anden side må der
vises tilbageholdenhed, hvor mekaniseringens
mål først og fremmest er at spare arbejds-
kraft.

Det er en selvfølge, at en fuldstændig au-
tomatisering ikke kan komme på tale i fæng-
selsvæsenet både af afsætningsmæssige og be-
skæftigelsesmæssige grunde. Men det kan for
fængselsvæsenet være nødvendigt at anskaffe
enkeltmaskiner, hvis normale udstyr indehol-
der visse automatiske hjælpemidler. Det bør
eksempelvis ikke være udelukket evt. at an-
skaffe revolverdrejebænke og trykkerimaski-
ner med automatisk pålægning i det omfang
dette er påkrævet for at gøre fængselsvæse-
nets produktion lønnende og af tilfredsstil-
lende kvalitet. Uden denne mulighed ville
fængselsvæsenet iøvrigt i flere tilfælde være
afskåret fra at købe nye maskiner, fordi tids-
svarende maskiner kun fremstilles med en vis
automatik.

Selvom kommissionen mener, at fængsels-
væsenets virksomheder i overensstemmelse
med den almindelige udvikling må blive
mere og mere industrielt præget, er det dog
ikke dens opfattelse, at håndværksarbejde
bør opgives i fængslerne. Hvor oplæring i
dette har betydning for fangens erhvervspla-
cering, bør den stadigt kunne finde sted. Det
kan derimod efter kommissionens opfattelse
ikke accepteres, at der anvendes håndværks-
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metoder, hvor virksomheden i det private
erhverv i det væsentlige er anlagt industrielt,
eller at der - bortset fra virksomhed af tera-
peutisk karakter - opretholdes fag, hvor be-
skæftigelsesmulighederne i det private er-
hverv må betegnes som svindende.

II. Den fagvise fordeling.

I den i kap. II anførte oversigt over den
fremtidige belægningskapacitet i fængselsvæ-
senets anstalter er det oplyst, at statsfængsler
og særanstalter vil kunne rumme ca. 2.400
fanger og arresthusene samt Københavns

fængsler ca. 1.900 fanger*) eller ialt ca.
4.300 fanger.

I bilag 7 er der herefter på grundlag af
foranstående og de i tidligere afsnit i dette
kapitel anførte overvejelser anstalt for an-
stalt stillet forslag om fordeling af fangear-
bejdskraften på de forskellige fag. I neden-
stående oversigt er der givet en fordeling for
samtlige anstalter under eet og med samling
af fagene på 9 hovedgrupper. I begge over-
sigter er der for statsfængslernes og særan-
stalternes vedkommende regnet med 2.400
fanger.

*) Vedrørende disse fangers beskæftigelse hen-
vises til afsnittet nedenfor om Arresthusarbejde.

Forslag til fremtidig
fordeling af fangerne

pa de enkelte
faggrupper

Fordeling af 2.400
fanger i forhold til

nuværende arbejds-
pladskapacitet

1) Jern- og metalindustri
(smede- og maskinværksted, gørtleri og pladeværksted,

evt. andet).
2) Beklædningsindustri

(skræderi, syværksted, kasketmageri, skomageri og
vaskeri).

3) Tekstilindustri
(bomulds- og hørlærredsvæveri).

4) Træindustri
(møbelsnedkeri og trævarefabrikation).

5) Grafisk industri
(trykkeri, bogbinderi, papirarbejder, kuvertmageri).

6) Anden industri og håndværk
(børstenbinderi, kurvemageri, drittelbåndsfabrikation,

sadel- og sejlmageri og diverse industri).

7) Anden beskæftigelse
(småarbejder, arkivarbejde, blindeskrift).

8) Jordbrug
(landbrug, gartneri, kultiveringsarbejder).

9) Økonomiarbejder
(rengøring, bygningsarbejde, depot, lager, tekniske

installationer, forplejning m. v).

1 o) Reserve
(syge, udlånte, orlov, kursus).

ca. 225

225

40

250

150

125

ca. 1.015

100

500

ca. 1.615
560**)

ca. 2.175
225

75

300

40

110

225

75

ca. 825
- 175

- 550

ca. 1.550
625

ca. 2.175
225

ca. 2.400 ca. 2.400

**) Heri includeret 30 fanger på planlagte ungdomsfængsler.
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Om de enkelte hovedgrupper bemærkes:

i) Jern- og metalindustri.
Faget, der er velegnet både under hen-

syn til det store antal beskæftigede i det pri-
vate erhverv og det forhold, at det fremby-
der gode beskæftigelsesmuligheder for ikke-
faglaerte, foreslås udvidet med 150 fra 75 til
225. Det fremgår af kap. VIII, at fremskaf-
felsen af arbejdsopgaver inden for dette felt
frembyder ikke få vanskeligheder, men det er
dog kommissionens opfatteles, at tilvejebrin-
gelse af alsidige produktionsmuligheder vil
bevirke, at man specielt inden for statsbaner-
ne, post- og telegrafvæsenet og forsvaret må
kunne finde egnede arbejdsopgaver, ligesom
produktionsprogrammet må kunne udvides
ved afsætning til Københavns kommune og
til koncessionerede selskaber. I det omfang
dette ikke måtte give tilstrækkelige arbejds-
opgaver, bør der åbnes mulighed for sam-
arbejde med private foretagender om udfø-
relse af visse halvfabrikata. En evt. overta-
gelse af opgaver inden for den private sektor
inden for dette fagområde synes lidet betæn-
kelig, når hensyn tages til, at det beskæfti-
gede antal fanger fremdeles vil udgøre en
meget lille del af det samlede antal beskæf-
tigede i faget (knapt 2 °/oo)*).

I fængselsvæsenets metalværksteder udfø-
res serieproduktion og enkeltfremstilling efter
opgave af jernindustrielle forbrugsvarer samt
reparationsarbejder på fængselsvæsenets egne
maskiner og tekniske anlæg. Disse arbejds-
opgaver og -former bør bibeholdes.

Kommissionen har særligt overvejet opret-
telsen af automobilreparationsværksteder, i
hvilke statens ret omfattende transportmate-
riel kunne repareres. Gennemførelsen af
denne plan støder på betydelige praktiske
vanskeligheder, bl. a. hidrørende fra, at re-
parationer af automobiler m. v. af hensyn til
brugerens behov for hurtigt påny at kunne
råde over transportmidlet, må foretages med
kort varsel og leveringstid. Statsinstitutioner
vil derfor normalt foretrække at benytte egne
værksteder eller større private værksteder,
der er beliggende i nærheden af det pågæl-
dende tjenestested, og som er i stand til at

*) Ifølge opgørelse i kommissionsbetænkningen
vedrørende uddannelse af ikke-faglærte arbejdere,
bilag 1, var der ved udgangen af marts 1958 be-
skæftiget ca. 116.000 mandlige arbejdere i jern- og
metalindustrien.

gennemføre reparationerne på kortere tid,
end det er muligt for fængselsvæsenet. Kom-
missionen erkender, at fængslernes mulighe-
der for hurtigt reparationsarbejde er begræn-
sede, men skønner dog samtidig, at der for-
mentlig vil være en mulighed for at foretage
hovedreparationer i det omfang, sådanne
foretages på statens biler.

Endelig skal til vurdering af fængselsvæ-
senets muligheder for beskæftigelse ved au-
tomobilreparation anføres, at reparation af
automobiler i det private erhverv forudsætter
en fuldstændig håndværksmæssig uddannelse.
Beskæftigelsen vil altså ikke kunne føre di-
rekte til lignende beskæftigelse efter løsladel-
sen, hvorimod fanger vil kunne opøves som
hjælpearbejdere i reparationsværksteder og
på servicestationer.

Kommissionens konklusion til dette punkt
er, at der uanset de foreliggende vanskelig-
heder bør gøres forsøg med etablering af
værksteder også inden for denne art metal-
arbejde, og kommissionen skal i denne for-
bindelse henvise til, at sådan beskæftigelse er
optaget inden for børne- og ungdomsforsor-
gen og i visse udenlandske fængsler.

2 ) Beklædningsindustri.
Der foreslås en nedsættelse fra ca. 300 til

ca. 225 fanger. Nedsættelsen er begrundet i
de foran angivne forhold vedrørende beskæf-
tigelsesmulighederne i skræderfaget og kon-
fektionsindustrien, idet det overvejende antal
arbejdere i konfektionsindustri er kvinder.
Syarbejdets opretholdelse i kvindefængslet er
herefter velbegrundet.

Skomageri og kasketmageri forudsættes op-
retholdt i omtrent uforandret omfang. Når
kommissionen er veget tilbage for en mere
radikal nedsættelse af antallet af mandlige
fanger i disse fag, skyldes det bl. a. de gode
afsætningsmuligheder og fagets karakter af
kvalificeret beskæftigelse.

Kommissionen anbefaler samtidig, at de
igangværende bestræbelser på at modernisere
arbejdsmetoderne i fængselsværkstederne in-
den for beklædningsproduktionen fortsættes,
således at der her kan gives den bedst mu-
lige arbejdstræning.

3) Tekstilindustri.
Dette fag foreslås opretholdt i uforandret

omfang. Det må anses som et egnet grund-
lag for industriel træning, men under hensyn
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til det anførte om fagets udvikling har man
ikke villet stille forslag om udvidelse for
tiden. For så vidt der skulle vise sig udvidede
afsætningsmuligheder for fængselsvæsenet og
en gunstig udvikling inden for faget i almin-
delighed, er det muligt, at en del af de under
pkt. 6 b) omtalte nye industribeskæftigelser
kan etableres inden for denne branche.

4) Træindustri.
Der foreslås her en udvidelse fra ca. 110

til ca. 250 beskæftigede. Faget rummer i sin
mekaniserede afdeling gode muligheder for
industriel træning, men også håndarbejdet
har træningsmæssig værdi. Som anført i kap.
VIII kan der påregnes gode afsætningsmu-
ligheder for standard-kontorinventar til stats-
brug, ligesom leverancerne af specialinventar
til kontorer vil kunne fortsættes og udbyg-
ges. Endelig vil der kunne optages en pro-
duktion af træemballage og emner til trans-
portbrug (pallets og containers).

5) Grafisk industri.
Der foreslås en nedsættelse af antallet af

beskæftigede fra ca. 225 til ca. 150. Denne
nedsættelse er bl. a. begrundet i de vanske-
ligheder, der i hvert fald endnu må påregnes
at gøre sig gældende med hensyn til beskæf-
tigelse af mandlig ikke-faglært arbejdskraft i
faget.

Det er ikke kommissionens hensigt, at ned-
sættelsen af antallet af beskæftigede skal
svare til nogen produktionsmæssig nedgang,
idet nedsættelsen forudsættes kompenseret
ved en à jourføring af det tildels stærkt for-
ældede maskinel. Denne à jourføring vil også
bidrage til at give faget et mere industrielt
præg og dermed forøge træningens værdi.
Det vil i første række være konvolutfabrika-
tionen, der delvis omstilles fra manuel frem-
stilling til m askinf rems tilling.

6) Anden industri og håndværk.
a) Bestående fag.

Børstenbinderi drives nu under sådanne
former, at det i det væsentlige fyldestgør kra-
vene til industriel træning. Faget, der har
tilfredsstillende afsætningsmuligheder, forud-
sættes opretholdt uforandret.

Drittelbåndsfabrikationen har ligeledes et
udpræget industrielt præg, men markedsfor-
holdene såvel med hensyn til råvarer som

færdigvarer er så ustabile, at faget på et eller
andet tidspunkt må påregnes nedlagt og er-
stattet af anden industri.

Kurvemageri forudsættes opretholdt, uan-
set at faget kun har ringe betydning som træ-
ning til erhverv, idet det må betragtes som
en passende beskæftigelsesforanstaltning for
en vis kategori af fanger, der har behov for
terapibetonet arbejde.

Sadel- og sejlmagen. Faget har i hvert fald
betydning som beskæftigelse og tænkes opret-
holdt som sådan. Det tempo, hvori der ar-
bejdes, og tilstedeværelsen af visse hjælpe-
maskiner giver faget et vist industrielt præg.

De under 6 a) nævnte fag vil tilsammen
beskæftige ca. halvdelen af de til 6) henførte
ca. 125 fanger.

b) Nye industribeskæftigelser.
Resten af gruppen, ca. 65 fanger, påregnes

beskæftiget ved andre industrigrene. Som
muligheder, der er kendt i andre landes fæng-
selsvæsen, skal nævnes levnedsmiddelindustri,
fremstilling af bygningsmaterialer og plastic-
produktion. Der foreligger ikke for kommis-
sionen oplysninger om aktuelle afsætningsmu-
ligheder uden for de forannævnte 5 hoved-
grupper af industri og håndværk, men ud fra
erfaringerne fra andre lande må det anses
som sandsynligt, at nye områder kan inddra-
ges. Det kan også tænkes, at der inden for de
nævnte hovedgrupper viser sig ikke forudsete
beskæftigelsesmuligheder.

7 ) Beskæftigelsesforanstaltninger.
Hertil henføres virksomheder, som det skøn-

nes nødvendigt at etablere til beskæftigelse af
fanger, der af forskellige grunde ikke har mu-
lighed for at deltage i den almindelige indu-
strielle og håndværksmæssige produktion, eller
som ikke har behov for den hermed for-
bundne træning. Beskæftigelsesforanstaltnin-
gerne strækker sig fra den ganske enkle ma-
nuelle sysselsættelse med samling af klemmer
og visse former for papirarbejde til det kvali-
ficerede arbejde med fremstilling af blinde-
skrift og registreringsarbejde for arkiver. Be-
skæftigelsesforanstaltninger udføres normalt i
celle, men der er enkelte steder af behand-
lingsmæssige grunde oprettet »terapiværkste-
der«. Det er kommissionens opfattelse, at be-
skæftigelsesforanstaltninger i celle kan ind-
skrænkes, og at antallet af fanger, der er be-
skæftiget herved, bør nedsættes til et nødven-
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digt minimum, hvilket har fundet udtryk i
forslaget til fordeling af fangearbejdskraften.

8) Jordbrug.
Fordelingen af jordbrugsbeskæftigelsen mel-

lem anstalterne er som nævnt næppe hensigts-
mæssig, idet der ved de lukkede anstalter er
for få muligheder for træning ved jordbrugs-
faget, medens beskæftigelsen af denne art
nærmest er for rigelig ved de åbne anstalter.
Kommissionen har dog ikke ment at burde
foreslå ændringer i de nuværende fængsels-
landbrugs og -gartneriers størrelse. Det bør
dog overvejes at udvide jordbrugsbeskæftigel-
sen ved de lukkede statsfængsler ved oprettel-
sen af åbne annekser i lighed med dem, der
eksisterer i tilknytning til psykopatforvarings-
anstalterne samt evt. ved udsendelse af ar-
bejdshold til arbejde uden for statsfængslerne
i dagtimerne. Når man ikke fremkommer
med direkte forslag om indskrænkninger i
jordbrugsarbejdet ved de åbne anstalter, skyl-
des det dels, at dette arbejde kan give god
fysisk træning i arbejdsmandsarbejde og gode
muligheder for arbejde under friere forhold,
dels at det er vanskeligt at indskrænke de nu
skabte produktionsapparater.

9) Økonomiarbejder.
I kap. IV er omtalt, at ca. Va af fangerne er

beskæftiget ved de såkaldte økonomiarbejder.
Heraf er ca. 40 pct. beskæftiget ved vedlige-
holdelsen af f ængselsbygninger og de tekniske
installationer, ca. 35 pct. ved rengøringsar-
bejde og resten ved køkken, depot, biblioteks-
og kontorarbejde. Fra flere sider i kommis-
sionen har det været fremført, at økonomi-
arbejdet optog et uforholdsmæssigt stort an-
tal fanger, og at navnlig de arbejder, der lå
uden for håndværksfagene, ikke var af træ-
ningsmæssig værdi. Heroverfor har repræsen-
tanterne fra fængselsvæsenet i kommissionen
udtalt, at en række af arbejdspladserne ved
depot, forplejning m. v. åbnede mulighed for
at beskæftige fanger, der vanskeligt lod sig
anbringe andre steder af behandlingsmæssige
årsager eller som ikke havde behov for ar-
bejdsmæssig træning. Hertil kommer det øko-
nomiske hensyn, idet fangerne ved disse øko-
nomiarbejder udfører arbejde, der ellers skulle
varetages af fri arbejdskraft. Det er også af
sikkerhedsmæssige grunde ønskeligt at ind-
skrænke anvendelsen af fri arbejdskraft, navn-
lig den hyppigt skiftende, så meget som muligt.

Kommissionen er enig i, at det økonomisk
set og under hensyn til det ønskelige i af sik-
kerhedsmæssige hensyn så vidt muligt at
undgå fremmed arbejdskraft i fængslerne er
rimeligt at benytte fangearbejdskraft til ud-
førelse af de nævnte arbejder. Men man fin-
der anledning til at pege på, at den trænings-
mæssige værdi af økonomiarbejderne over-
vejende ligger i bygningsvedligeholdelsen og
arbejdet med vedligeholdelse af tekniske in-
stallationer samt i mere begrænset omfang i
køkken- og lagerlignende arbejde.

Der synes at være et uforholdsmæssigt stort
antal beskæftigede ved rengøringsarbejdet, og
man henstiller, at denne beskæftigelsesform
søges reduceret ved en rationalisering af ar-
bejdet, som efter kommissionens opfattelse vil
kunne gennemføres uden at have en sænk-
ning af den hygiejniske standard til følge.
I forbindelse med en rationalisering af ren-
gøringsarbejdet henstilles det at søge det tids-
rum, hvori fanger er beskæftiget hermed, re-
duceret, således at rengøringsarbejdet kun
betragtes som et beskæftigelsesmæssigt över-
gångsstadium, med mindre det drejer sig om
legemligt eller psykisk invaliderede fanger.

Det er kommissionens opfattelse, at antallet
af rengøringsfanger ved de bestående anstal-
ter samlet bør nedsættes med V3, hvorefter
der ialt ved økonomiarbejder vil blive beskæf-
tiget ca. 530 fanger.*)

10) Reserve.
Af de ca. 2400 fanger er de 9/io henført til

bestemte beskæftigelser, medens V10 er hen-
ført til kategorien »Reserve«. Til sidstnævnte
gruppe henhører fanger, der ikke er beskæf-
tiget med sædvanligt produktivt arbejde på
grund af sygdom, undvigelse, orlov, udgang
samt deltagelse i kursus, herunder navnlig
de nedenfor omtalte arbejdstekniske kurser.
Endvidere er 20 ungdomsfanger, der forud-
sættes anbragt på udgangshjem og beskæfti-
get hos private arbejdsgivere, henregnet til
gruppen.

Arresthusarbejde.
På grund af det stærkt varierende antal -

1.000 til 1.400 personer - der hensidder i Kø-
benhavns fængsler (Vestre fængsel, Blegdams-
vejens fængsel, Nytorvs fængsel og Politigår-

*) Dette antal må udvides til ca. 560, når de
nye ungdomsfængsler er etableret, jfr. oversigten
i kap. II.
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dens fængsel) og i landets 57 arresthuse, an-
ser kommissionen det ikke for muligt at an-
give en nøjere plan for beskæftigelsen. En
planlægning baseret på mere kvalificeret ar-
bejde, der rummer bedre træningsmuligheder,
vanskeliggøres desuden af fangernes korte
hensiddelsestider, der ikke overstiger 4 måne-
der og hyppigt er langt kortere.

For Københavns fængslers vedkommende
henstilles det, at resultaterne af en for nogle
år siden gennemført rationalisering af lege-
tøj sarbej det fastholdes og i størst muligt om-
fang yderligere forbedres. Ved valg af små-
arbejder (papirarbejde og monteringsarbejde
af forskellig art) bør det tilstræbes at vælge
sådanne, der kan påregnes at fremkalde den
størst mulige arbejdsmæssige interesse hos de
beskæftigede. Endvidere må så meget som
muligt af anstaltens økonomiarbejde, herun-
der arbejde med tekniske installationer, der
nu i vidt omfang udføres af reparatører og
arbejdsmænd, overgå til fangerne. Efter det
for kommissionen oplyste er der mulighed
herfor, efter at der i Vestre fængsels nedlagte
vaskerilokaler nu indrettes et større maskin-
værksted end det nuværende.

I arresthusene bør man ligeledes søge at
fremme mere kvalificerede småarbejder på
bekostning af mindre kvalificeret arbejde.
Vedrørende beskæftigelsen af de i arresthu-
sene hensiddende personer, har kommissionen
iøvrigt drøftet følgende:

En undersøgelse*) vedrørende de i arrest-
husene i 1958 indsatte fanger har vist, at ca.
350 fanger har fængselsstraf af 3 måneder og
derover. Af disse fanger skønnes 100 egnede
til anbringelse i åben afdeling, når hensyn ta-
ges til forbrydelsens art, alder, geografisk til-
hørsforhold, civilt erhverv og fysisk tilstand.

Da disse fanger nu hovedsageligt er be-
skæftiget ved ukvalificerede småarbejder, der
overvejende udføres i celle, bør det overvejes
at oprette en koloni for egnede korttidsstraf-
fede fængselsfanger i arresthusene, således at
beskæftigelsen overvejende kommer til at be-
stå af fysisk krævende jordarbejde suppleret
med arbejdstekniske kursus. En anstalt til
dette formål bør efter det foreliggende være
på 25-30 pladser.

På en anstalt af denne karakter kunne man
endvidere overveje at anbringe visse af de
fængselsfanger med hensiddelsestid mellem 4

*) Den samlede vurdering er baseret på besva-
relser fra 13 større arresthuse.

og 5 måneder, der nu efter særlig beslutning
af direktoratet placeres i statsfængslerne i
stedet for i arresthusene. Disse placeringer er
begrundet i ønsket om, at de mere omfat-
tende behandlingsmuligheder i statsfængs-
lerne, herunder mulighederne for arbejdstræ-
ning, må komme fanger med korte straffe til
gode. Men overførelsen af fanger med så
korte hensiddelsestider er dog følt som en
ulempe af anstalter, hvis behandling, herun-
der arbejdstræning og produktion, er tilrette-
lagt med henblik på»noget længere ophold.

Hvis kolonierne tillige skal rumme de
nævnte fængselsfanger med hensiddelsestid
mellem 4 og 5 måneder, må der ialt tilveje-
bringes 70-80 pladser.

III. Investeringsomkostninger.

Da den endelige gennemførelse af værk-
stedsombygninger og opførelse af nye værk-
stedsbygninger samt indkøb af maskiner og
redskaber må være afhængig af de endelige
drøftelser mellem fængselsvæsenet og de afta-
gende institutioner om, hvilke varer der frem-
tidig skal produceres og leveres fra fængsels-
væsenets foretagender, er det på forhånd
vanskeligt at opstille et nøjagtigt overslag
over omkostningerne ved en forbedring af
arbejdsdriftens virksomheder.

Kommissionen har imidlertid anset det for
nødvendigt at få et overblik over de med for-
bedringernes indførelse forbundne omkostnin-
ger, og har derfor anmodet kontoret for
fængselsvæsenets arbe jdsdrif t om at udar-
bejde et overslag i overensstemmelse med de
af kommissionen opstillede forudsætninger.

Beregningen viser, at de af kommissionen
fremsatte forslag til forbedring af fangernes
arbejdstræning i alle de under fængselsvæse-
net hørende anstalter og arresthuse vil med-
føre en samlet udgift på ca. 8,2 mill, kr.,
hvoraf ca. 4,9 mill. kr. vil medgå til bygnings-
arbejder, medens ca. 3,3 mill. kr. omfatter
maskinanskaffelser. Kontoret har iøvrigt op-
lyst følgende om overslagets sammensætning:

Efter kommissionens anmodning har kontoret
for fængselsvæsenets arbejdsdrift foretaget en
beregning over de omkostninger, der vil medgå
til udbygning af fangearbejdsvirksomhederne i
overensstemmelse med kommissionens struktur-
ændringsforslag.

I nedennævnte opstilling har man foretaget
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en skønsmæssig beregning for hver anstalt, idet
man er gået ud fra de forudsætninger om pro-
duktionssammensætning, værkstedsstørrelse m. v.,
der er oplyst af kommissionen.

Omkostningsberegning vedrørende ombygning
af bestående værksteder og opførelse af nye samt
lagerbygninger m. v. er foretaget på basis af en
anslået byggeudgift pr. m2 under hensyntagen til
anvendelse af fangearbejdskraft.

Udgifterne til maskinel udrustning m. v. er be-

regnet på grundlag af en omkostning pr. beskæf-
tiget fange, således som denne kan konstateres i
henhold til de hidtidige omkostninger samt un-
der hensyntagen til de ændrede produktions- og
oplæringsmæssige krav. Der er endvidere i mu-
ligt omfang foretaget korrektion for prisstigninger.

Investeringsomkostningerne beløber sig her-
efter til ca. 8.250.000 kr., der fordeler sig så-
ledes på de enkelte anstalter og beskæftigelses-
grene:

Statsfængslet i Vridsløselille.

Bygninger:
Udvidelse af lagerbygning og opførelse af værkstedsbygning ved
smede- og maskinværksted til det nuværende blikkenslager! — ca.
1000 m2 a 250 kr 250.000 kr.

Maskiner m.v. :
Smede- og maskinværksted 200.000 -
Træemballageværksted 75.000 -

Statsfængslet i Nyborg.

Bygninger:

Værkstedsplads til papirarbejde eller snedkeri, samt industri-
arbejde, værkstedsskole og smede- og maskinværksted — ca. 1.500
m2 a 250 kr 375.000 kr.
Ombygning af snedkeribygning til dette formål eller til papir-
arbejde 150 000 -
Lagerplads — ca. 700 m2 a 250 kr 175.000 -

Maskiner m. v.:
Værkstedsskole 100.000 -
Industriarbejde 150.000 -
Smede- og maskinværksted 150.000 -

Statsfængslet på Kragskovhede.

Bygninger:
Ombygning af 4 belægningsbygninger til værksteder og lager —
ca. 3.000 m2 a 150 kr 450.000 kr.

Maskiner m. v.:
Snedkeri 100.000 -

Smede- og maskinværksted 150.000 -

Vaskeri 50.000 -

Væveri 50.000 -

Statsfængslet ved Horserød.

Bygninger:
Værkstedsplads for snedkeri og metalindustri — ca. 700 m2 a 250 kr. 175.000 kr.
Lagerplads — ca. 400 m2 a 250 kr 100.000 -

Maskiner m. v.:
Snedkeri 150.000 -
Metalindustri 200.000 -

ô

525.000 kr.

1.100.000 -

800.000 -

625.000 -
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Ungdomsfængslet Kærshovedgård.

Bygninger:
Værkstedsplads til industrielt arbejde — ca. 400 m2 a 250 kr 100.000 kr.

Maskiner m. v.:
Industriarbejde 100.000 -

200.000 kr.
:

Fængselsqfdelingen Renbæk.

Bygninger:
Værkstedsplads til smede- og maskinværksted — ca. 400 m2 a
250 kr 100.000 kr.

Maskiner m. v.:
Smede- og maskinværksted 150.000 -

250.000 -

Fængselsqf"delingen ved Tarm.

Bygninger:
Værkstedsplads til industrielt arbejde — ca. 400 m2 a 250 kr 100.000 kr.

Maskiner m. v.:
Industriarbejde 150.000 -

250.000 -

Ungdomsfængslet på Søbysøgård.

Bygninger:
Lagerplads — ca. 400 m2 a 250 kr 100.000 -

Ungdomsfængslet på Møgelkær.

Bygninger:
Værkstedsplads til snedkeri og til smede- og maskinværksted — ca.
1.000 m2 a 250 kr 250.000 kir.
Lagerplads — ca. 400 m2 a 250 kr 100.000 -

Maskiner m. v.:
Smede- og maskinværksted samt snedkeri 200.000 -

550.000 -

Psykopatanstalterne i Herstedvester.

Bygninger:
Lager- og værkstedsbygning — ca. 2.500 m2 a 250 kr 625.000 kr.

Maskiner m. v:
Snedkeri 100.000 -
Industriarbejde 150.000 -

875.000 -

Afdelingen på Kastanienborg.

Bygninger:
Værkstedsplads til arbejdsteknisk kursus 40.000 kr.

Maskiner m. v.:
Arbejdsteknisk kursus 15.000 -

55.000 -
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Statsfængslet i Horsens.

B y g n i n g e r :

Lagerbygning — ca. 1.600 m2 a 250 kr 400.000 kr.
Ændring af nuværende lagerbygning til trykkeriværksted 100.000 -
Ændring af nuværende vaskeri til smede- og maskinværksted . . . . 100.000 -

M a s k i n e r m. v.:

Smede- og maskinværksted 200.000 -
800.000 kr.

Statens arbejdshus ved Sdr. Omme.

Bygninger:
Udvidelse af snedkeri 100.000 kr.
Udvidelse af smede- og maskinværksted — ca. 200 m2 a 250 kr.. . 50.000 -
Udvidelse af vaskeri — ca. 200 m2 a 250 kr 50.000 -
Lagerplads — ca. 400 m2 a 250 kr 100.000 -

Maskiner m. v. :

Smede- og maskinværksted 150.000 -
Vaskeri 250 000 -

700 000 -

Dernæst må det påregnes, at der efter et rent skøn skal anvendes ne-
denstående omtrentlige beløb, såfremt de tidligere omtalte af direkto-
ratet for fængselsvæsenet forudsatte anstalter for ungdomsfanger (mod-
tagelsesafdeling for 50, afdeling for sinker 25, og afdeling for psykisk
afvigende 40) etableres:

Nye af delinger for ca. 115 unge kriminelle.

Bygninger:

Værkstedsplads — ca. 1.200 m2 a 250 kr 300.000 kr.

Maskiner m. v.:

Håndværk og industri 300.000 -
—— 600.000 -

Oprettelsen af de til statsfængslerne i Vridsløselille og Nyborg for-
udsatte annekser vil formentlig medføre omkostninger til beskæftigelses-
foranstaltninger, der ligger i størrelsesordenen :

Annekser ved statsfængslerne i Vridsløselille og Nyborg.

Jordbrugsarbejde for i alt ca. 20 fanger (bygninger og maskinel) . . 370.000 -

Endvidere skønnes en forbedring af arbejdsdriften på Københavns
fængsler og i arresthusene at være forbundet med udgifter i størrelses-
ordenen :

Københavns fængsler:

smede- og maskinværksted 150.000 -

Arresthusene:

overvejende forbedring af lagerforhold 300.000 -

ca. 8.250.000 kr.
5*
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Kommissionen har drøftet dette overslag og
kan for sit vedkommende tiltræde beregnin-
gen som et skønsmæssigt udtryk for investe-
ringsbehovet. Man har herved forudsat, at ud-
viklingen af fangearbejdsbeskæftigelsen som
tidligere nævnt skal ske over en årrække, såle-
des at byggearbejderne udføres ved fangear-
bejdskraft og i takt med andet fængselsbyggeri.

I det foran udviklede vedrørende fangear-
bejdets fremtidige struktur er imidlertid om-
talt, at en del af industribeskæftigelsens orga-
nisation må afhænge af de på etablerings-
tidspunktet faktisk bestående afsætningsmu-
ligheder samt størrelsen og sammensætningen
af fangeklientellet.

Under hensyn til, at de ikke nærmere spe-
cificerede arbejdsgrene kan blive mere om-
kostningskrævende end forudsat i beregnin-
gen og til, at den af kommissionen forudsatte
reduktion af fangernes beskæftigelse ved øko-
nomiarbejder vil medføre en udvidelse af
omfanget af værkstedsbeskæftigelsen, mener
kommissionen, at der bør regnes med et no-
get større beløb til endelig gennemførelse af
strukturændringen.

Inden for jordbrugsfagene har kommissio-
nen forudsat, at der ikke finder udvidelse sted
i antallet af beskæftigede, men samtidig har
man fremhævet, at fagenes bygningsmæssige
og maskinelle udstyr bør være af en sådan
standard, at rationel arbejdstræning kan gi-
ves. Efter kommissionens opfattelse bør der
derfor endvidere i det samlede overslag op-
føres et beløb til en langsigtet à jourføring af
jordbrugsfagene.

Kommissionen anbefaler herefter, at der til
forbedring og udvidelse af de bygningsmæs-
sige anlæg samt til anskaffelse af de maskiner
og redskaber, der må anses for nødvendige
for at opnå et beskæftigelsesapparat, der alle
forhold taget i betragtning tjener fangernes
erhvervsmæssige genindpasning bedst, stilles
følgende beløb til rådighed, således at bevil-
lingen sker successivt i løbet af en i o-års pe-
riode, jfr. kommissionens tidligere udtalelser:
Værkstedsbygninger m. v. ca. 5.000.000 kr.
Maskiner m. v ca. 3.250.000 -
Forbedring af jordbrugs-

fagenes bygninger og
maskinpark ca. 750.000 -

Evt. øgede udgifter ved
etablering af værksteds-
arbejde ca. 1.000.000 -

ca. 10.000.000 kr.

D. Lærlingeuddannelse og træning af
ikke-faglærte.

I Danmark er det som bekendt alminde-
ligt, at erhvervelse af arbejdsfærdigheder sker
ved udøvelse af praktisk produktivt arbejde.
For den egentlige faglige uddannelse har me-
sterlæren bygget på dette princip. Normalt
er al oplæring foregået i mesterens værksted,
medens den tekniske undervisning har ind-
skrænket sig til den til faget knyttede teori.

For den ufaglærte og tillærte arbejder er
tilegnelsen af færdigheder ligeledes foregået
på tilsvarende måde på arbejdspladsen ved
iagttagelser og ved vejledning fra formænd
og kolleger.

Denne form for oplæring og tillæring vil
også i fremtiden have sin afgørende betyd-
ning. Men i de senere år kombineres den i
stigende grad med en pædagogisk tilrettelagt
indførelse i arbejdet, der i større eller mindre
omfang sker uden for den produktive arbejds-
plads. Det er dokumenteret ved forsøg og
erkendt af praktikere, at denne pædagogisk
tilrettelagt indførelse i arbejdet betyder en
betydelig forkortelse af læreprocessen og der-
med muliggør, at den pågældende tidligere
end ellers kan gøre fyldest ved arbejdet.

Inden for den faglige oplærings rammer
indføres nu i overensstemmelse med forud-
sætninger og bestemmelser i lærlingeloven af
2. oktober 1956 praktisk og teoretisk skoling
af lærlinge i dagtimerne ved særligt pædago-
gisk tilrettelagte øvelser. Længst fremme er
formentlig jern- og metalbranchen, inden for
hvilken der er indført en obligatorisk forsko-
ling på 3 måneder, en opøvelse, der både kan
finde sted i særlige lærlingeværksteder på
virksomheden og på specielle centralskoler.
Andre fag, f. eks. murerfaget, malerfaget,
elektrikerfaget og de grafiske fag har indført
skoler med teoretisk og praktisk træning en-
ten i form af forskoler eller skoler, der er pla-
ceret senere i oplæringstiden. I visse fag af-
lægges svendeprøven som afslutning på et
sidste skoleophold. Overgangen til dagskole
skal iøvrigt efter loven være tilendebragt se-
nest i 1964.

For fængselsvæsenet, der hidtil som ovenfor
omtalt har gennemført faglig oplæring i et
vist begrænset omfang, rummer denne ny-
orientering visse problemer, navnlig i de til-
fælde, hvor ophold på en centralskole i løbet
af læretiden er obligatorisk. Da det ikke altid
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vil være muligt at lade fangerne frekventere
sådanne skoler, er der, efter det for kommis-
sionen oplyste, rettet henvendelse fra direk-
toratet for fængselsvæsenet til arbejdsmini-
steriet og handelsministeriet om en sa;rlig
ordning for de i fængselsvæsenets anstalter
hensiddende personer.

Kommissionen kan anbefale, at der, hvor
fangens deltagelse i kursus på skoler uden for
anstalten ikke er forsvarlig, åbnes mulighed
for, at en lignende uddannelse kan gennemgås
i fængslet. Det er videre oplyst, at der alle-
rede nu på fængslerne gennemføres den inden
for metalfaget anordnede forskoling for lær-
linge, og at en tilsvarende forskoling tillige i
visse tilfælde anvendes på fanger, der som
ufaglærte skal beskæftiges i fængselsvæsenets
smede- og maskinværksteder.

Inden for de ikke-faglcertes gruppe har der
hidtil kun i begrænset omfang været adgang
til deltagelse i kurser af praktisk og teoretisk art.

Det mest udbredte har været den i tilknyt-
ning til de teknologiske institutter oprettede
»Arbejdstekniske Skole«, der overvejende er
en aftenskole, beregnet for arbejdere fra så-
vel anlægs- og byggeindustri som fra fabriker ;
for de sidstnævntes vedkommende gælder i
reglen, at eleverne på et hold alle er fra
samme virksomhed eller branche, således at
virksomhedens eller branchens problemer har
kunnet dannet grundlag for undervisningen.
Endvidere kan nævnes, at skolen har special-
klasser for chauffører og landarbejdere.

Denne form for arbejdsteknisk skole har
kun i meget begrænset form været forsøgt i
fængsels valsenet.

En anden form for praktiske og teoretiske
kurser for ikke-faglærte har været gennem-
ført af arbejdsministeriet på statens arbejds-
mandskursus og de arbejdstekniske ungdoms-
skoler, der har afløst statens ungdomslejre.
Undervisningen på arbejdsmandskurserne har
været gennemført som 3 ugers dagkursus i
forskalling, jernbetonstøbning, kloakering,
rørlægning samt motor- og maskinpasning og
normalt således, at undervisning i hver disci-
plin har været opdelt i trin efter sværheds-
grad og/eller specialer.

Statens arbejdsmandskurser har hidtil kun
stået åbne for arbejdsløse. Det er planen
stadig at udbygge disse kurser og inddrage
flere og flere arbejdsområder — navnlig in-
dustrielle - for ikke-faglærte under denne un-
dervisning.

Som omtalt foran i kap. IV har fængsels-
væsenet i ikke ringe omfang arrangeret kur-
ser for fangerne af tilsvarende indhold og va-
righed som statens arbejdsmandskurser. Man
har på lignende måde taget fangerne ud af
det produktive arbejde, så længe kursus
varer.

Kommissionen mener, som flere gange om-
talt, at fanger først og fremmest bør deltage
i produktivt arbejde, men man anser det for
betydningsfuldt, at de færdigheder, der opnås
herigennem, suppleres med kursusuddannelse
i takt med, hvad der sker i det frie arbejds-
marked.

I en betænkning afgivet af kommissionen
vedrørende uddannelse af ikke-faglærte ar-
bejdere forudsættes, at der branche for bran-
che udarbejdes uddannelsesplaner for hver
enkelt branches ikke-faglærte arbejdere*).

Arbejdsdriftskommissionen kan anbefale, at
den uddannelse for ikke-faglærte, der i det
kommende år vil blive udviklet, følges med
den største agtpågivenhed af fængselsarbejds-
driftens ledelse, således at der overalt, hvor
det er rimeligt og økonomisk gennemførligt,
søges arrangeret kurser af tilsvarende ind-
hold som dem, der arrangeres for frie arbej-
dere. I kommissionsbetænkningen vedrørende
de ikke-faglærtes uddannelse anbefales ansæt-
telse af særlige konsulenter for denne uddan-
nelse. Det vil efter arbejdsdriftskommissionens
opfattelse være rimeligt, at man drager nytte
af sådanne konsulenter ved tilrettelæggelse af
kurser for institutionsanbragte personer.

E. Andre forhold i forbindelse med
fangernes erhvervstilpasning.

a) Fordeling af fanger mellem anstalterne og
placering inden for den enkelte anstalt.

Fængselsmæssigt tillægger man det den
største vægt, at fanger fordeles rigtigt mel-
lem anstalter og til de enkelte afsnit, her-
under beskæftigelsesmæssige afsnit, af hver
anstalt. En hensigtsmæssig sammensætning af
de grupper, der skal behandles sammen, er
en forudsætning for, at den positive påvirk-
ning kan fremmes og uheldig indbyrdes på-
virkning undgås.

De hensyn, som man tillægger vægt, er
*) På grundlag af betænkningen er udfærdiget

lov af 18. maj i960 om erhvervsmæssig uddan-
nelse af ikke-faglærte arbejdere. I bilag 8 er givet
et kort resumé af kommissionsbetænkningen.
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bl. a. alder, tidligere straffe, karakter og ind-
stilling, fysisk og psykisk tilstand, stedligt til-
hørsforhold og behov for behandling, herun-
der arbejdstræning.

Arbejdstræningen er således kun et af
mange hensyn. Da de forskellige hensyn kan
være krydsende, kan det ikke undgås, at f.
eks. hensynet til arbejdstræningen undertiden
må vige for andre hensyn, som der i det kon-
krete tilfælde må tillægges større vægt.

Kommissionen ønsker efter sagens natur
ikke at gå ind for, at hensynet til arbejdstræ-
ningen eller opretholdelsen af det hertil for-
nødne produktionsapparat får en almindelig
præference over for de andre hensyn, der kan
gøre sig gældende i de enkelte tilfælde. Den
ønsker derimod at fremhæve, at tilstedevæ-
relsen af en række varierede og egnede træ-
ningsmuligheder ikke vil opnå den ønskede
værdi, såfremt der ikke tillægges hensynet til
arbejdstræningen den fornødne vægt i place-
ringen af fangerne. Der bør også ved for-
delingen kunne tages driftsøkonomiske hen-
syn, såfremt afgørende grunde ikke taler
derimod. Det må kræves, at der ved place-
ringen af fangen både inden for anstaltsyste-
met og særligt ved placeringen inden for
den enkelte anstalt, sker en omhyggelig prø-
velse af fangens træningsmæssige behov og
muligheder. Prøvelsen bør ikke blot omfatte
fangens faglige uddannelse, hans tidligere be-
skæftigelse, men også det på grundlag af
almindelige undersøgelser fremkomne om in-
telligens og karakter. Senere ændringer i pla-
ceringen bør kun ske efter fornyet nøje prø-
velse og ikke blot, fordi fangen fremsætter
ønske herom eller af bekvemmelighedshen-
syn. Det bør fremhæves, at der ligger en
særlig pædagogisk værdi i, at fangen viser
stabilitet og udholdenhed ved den anviste
beskæftigelse. Placering ved arbejde bør altid
ske under medvirken af den for arbejdsvirk-
somheden ansvarlige tjenestemand.

b) Overførsel fra lukket til åben anstalt.
Der er i det foregående peget på, at til-

rettelæggelsen af fængselsarbejdsvirksomhe-
den bør ske således, at arbejdsforholdene så
meget som muligt nærmes til arbejdsforhol-
dene i det private erhverv. Der kan efter sa-
gens natur kun være tale om en tilnærmelse,
idet selve frihedsberøvelsen sætter grænser for
normaliseringen.

Bedst synes tilnærmelsen at kunne lykkes

på de åbne anstalter, hvor der ikke arbejdes
med særlige fængselsmæssige sikkerhedsforan-
staltninger. Både friluftsarbejdet og værk-
stedsarbejdet kan her tilrettelægges således,
at forskellen mellem frihed og fængsel er
mindre åbenbar. På de lukkede anstalter er
dette vanskeligere. Det er dog muligt at lade
en del af fangerne arbejde i fri luft uden for
ringmuren og at placere værkstederne inden
for ringmuren i bygninger uden særligt fæng-
selsmæssigt præg.

Det fremgår af udviklingen i kap. II og
III, at de åbne anstalter oprindeligt benytte-
des som overgangsafdelinger for de i de luk-
kede fængsler hensiddende fanger, således at
disse overførtes til de åbne afdelinger i slut-
ningen af straffetiden, bl. a. for at lette over-
gangen til fri tilværelse. Senere er det imid-
lertid blevet det almindeligste, at alle de fan-
ger, som det skønnes forsvarligt at anbringe
på åben anstalt, placeres her umiddelbart ved
straffens begyndelse. Det er nu forholdsvis få
fanger fra de lukkede anstalter, der overføres
til åben anstalt senere i straffetiden. De to
psykopatanstalter, der begge råder over an-
nekser til anbringelse af forvarede i slutnin-
gen af hensiddelsestiden, indtager dog her en
særstilling.

Når der bortset fra forvaringsanstalterne
kun i begrænset omfang sendes fanger fra de
lukkede anstalter til de åbne, skyldes det for-
skellige omstændigheder. Der er både hos
funktionærerne og fangerne på de lukkede
anstalter en utilbøjelighed til at afbryde en
etableret kontakt af behandlingsmæssig værdi.
Det kan således være uhensigtsmæssigt at op-
dele en forholdsvis kort straf i to dele. Visse
fanger har vægret sig ved al: flytte fra en
lukket anstalt, hvor mulighederne for akkord-
fortjeneste ved værkstedsarbejde har været
særligt gode, og hvor hver fange kan få sit
eget rum, til en åben anstalt, hvor der hersker
mere eller mindre udbredt fællesskab, og hvor
fortjenstmulighederne ved friluftsarbejde ikke
er så tillokkende. Der har hos lederne af de
åbne anstalter været en vis utilbøjelighed til
at modtage fanger fra de lukkede anstalter,
idet disse fanger undertiden har vist sig i
stand til at sprede misfornøjelse og uro, når
forventningerne til opholdet på en åben an-
stalt ikke blev indfriet. Endvidere kan flyt-
ning af fanger medføre driftsøkonomiske for-
styrrelser i arbejdsdriftens produktionstilrette-
læggelse både på den lukkede og den åbne
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anstalt. Endelig har der været betænkelighe-
der ved at modtage fanger, der har gjort sig
skyldig i visse arter af forbrydelser som sæde-
lighedsforbrydelse, brandstiftelse, farlig vold
etc.

Kommissionen må pege på den afgørende
styrkelse af den arbejdsmæssige træning, som
ligger i overførsel af de fanger, der har behov
for træning i friluftsarbejde, fra en lukket an-
stalt til en åben. De omstændigheder, der som
omtalt har virket hæmmende på sådanne
overførsler, bør ikke kunne danne afgørende
hindringer herfor.

c) Fangers arbejde hos private arbejdsgivere.

Som en foranstaltning til lettelse af over-
gangen mellem arbejdsforholdene i fængslet
og arbejdsforholdene efter løsladelsen har det
været prøvet at lade fangen arbejde hos en
privat arbejdsgiver i den sidste del af hen-
siddelsestiden. En sådan fremgangsmåde ken-
des flere steder i udlandet og har også i et
meget begrænset antal tilfælde været anvendt
her i landet. Fangen forlader fængslet om
morgenen og møder til sædvanlig arbejdstid
hos en privat arbejdsgiver til arbejde sam-
men med denne og de i virksomheden iøvrigt
ansatte. Ved arbejdstidens ophør vender han
tilbage til fængslet. Arbejdsvilkårene, herun-
der lønnen, svarer fuldstændig til den frie
arbejders, forbundters eller lærlings.

Den væsentligste betydning af denne prak-
sis er at vænne fangen til forholdene på en
privat arbejdsplads og således lette hans over-
gang til fri tilværelse. I visse tilfælde er det
muligt for ham at supplere sin faglige kun-
nen, f. eks. ved betjening af maskiner, som
ikke findes i fængselsværkstedet. Men det af-
gørende er tilvænningen til atmosfæren på en
almindelig arbejdsplads.

Denne praksis er dog formentlig kun gen-
nemførlig i et begrænset antal tilfælde. Efter
indhøstede erfaringer er det ikke forsvarligt
at påbegynde den før i den sidste del af
straffetiden, idet det erfaringsmæssigt inde-
holder en vis belastning at skulle veksle mel-
lem frihed og frihedsberøvelse. Af denne
grund kan det være påkrævet at indrette en
særlig afdeling for de fanger, der forlader
fængslet om dagen for at arbejde hos privat
arbejdsgiver, ligesom en særlig afdeling kan
være påkrævet, fordi de medfanger, der ikke
har denne tilladelse, ellers vil udøve et for

hårdt pres på de begunstigede om at forsyne
dem med nydelsesmidler, formidle ulovlig
brevveksling m. m.

Det er kommissionens opfattelse, at den
hidtil fulgte praksis med at lade fanger ar-
bejde hos private arbejdsgivere er af betyd-
ning som et led i arbejdstræningen, og man
mener, at der fremdeles bør være adgang til
at anbringe fanger hos private arbejdsgivere
i afsoningstiden, hvor det drejer sig om af-
slutning af en uddannelse, som fængselsvæ-
senet ikke kan give. Det vil såvidt det kan
skønnes fremdeles kun dreje sig om et fåtal
af fanger, der er egnede til sådan anbringelse,
og betydningen af denne praksis vil aftage
jo mere fængselsvæsenets egne værksteder
kommer til at ligne de private.

d) Fangernes arbejdstid.

I henhold til de kgl. anordninger*) vedrø-
rende personer, der indsættes i statsfængsel,
ungdomsfængsel, arbejdshus og sikkerheds-
forvaring, fastsætter direktøren for fængsels-
væsenet fangernes arbejdstid. For de psyko-
patforvaredes vedkommende er bestemmel-
serne om arbejdstid indeholdt i kgl. anord-
ning*) vedrørende disses anbringelse i psy-
kopatanstalt, idet arbejdstiden fastlægges in-
den for den i anordningen givne normaldags-
orden. Arbejdstidens længde for de forskel-
lige kategorier af strafafsonere og forvarede
er ens og i gennemsnit 48 timer pr. uge.

Der er for samtlige anstalter udfærdiget en
normaldagsorden, inden for hvis rammer an-
staltslederne har beføjelse til at fastsætte
dagsorden for hver enkelt anstalt, således at
de lokale dagsordner kan tilpasses under hen-
syntagen til klientelets art, beskæftigelsens
sammensætning, undervisningens tilrettelæg-
gelse m. v.

Som bilag 9 er optrykt den af direktøren
för fængselsvæsenet under 9. juli 1949 fast-
satte normaldagsorden, hvoraf det vil fremgå,
at arbejdstiden skal ligge inden for tidsrum-
met kl. 7 til kl. 18, og at den normale arbejds-
tid fastsættes til mindst 48 timer ugentlig og
højest 54 timer ugentlig. For fanger, der ef-
ter de derom gældende bestemmelser deltager
i undervisning, herunder i gymnastik eller an-
den idræt, kan arbejdstiden dog nedsættes til
42 timer ugentlig. Arbejdstiden kan i anstal-
ter, hvor fangerne væsentligt er beskæftiget

*) Se kap. IV og bilag nr. 2.
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ved friluftsarbejde, såfremt beskæftigelsesfor-
holdene gør det nødvendigt, i vintermåne-
derne indskrænkes til 36 timer ugentlig un-
der forudsætning af, at arbejdstiden i den
øvrige del af året forlænges tilsvarende, dog
ikke udover 54 timer ugentlig. Det er i nor-
maldagsordenen endvidere bestemt, at fanger,
der er beskæftiget ved et for anstaltens drift
nødvendigt arbejde, ikke kan modsætte sig,
at arbejdstiden henlægges til andre tidsrum
end de i normaldagsordenen nævnte, idet ar-
bejdstidens samlede længde dog ikke normalt
derved må overstige 54 timer ugentlig.

Det er endvidere i normaldagsordenen fast-
sat, at gårdture så vidt muligt lægges før
eller efter arbejdstiden samt at fremstilling
af fanger for anstaltens overordnede så vidt
muligt sker uden for fangernes arbejdstid.
Undervisning, gymnastik og idræt skal, hvis
den finder sted i arbejdstiden, henlægges til
dennes begyndelse eller slutning.

Indtil 1958 arbejdede fangerne 8 timer på
alle ugens hverdage, men efter det nævnte år
har man i sommertiden indført week-end for
værkpersonalet, og der er som følge heraf
sket en forlængelse af arbejdstiden på ugens
5 første dage, således at arbejdet om lørdagen
ophører kl. 13 eller 14.

Ved enkelte anstalter (statsfængslet på
Kragskovhede og statens arbejdshus ved Sdr.
Omme) har man i nogle år som forsøg prak-
tiseret et såkaldt »hjemmedagssystem«. Dette
system indebærer, at man på en af ugens
dage afslutter arbejdet kl. 12, således at efter-
middagen er reserveret til undervisning, tøj-
bytning, badning, fremstilling m. v. Ved den-
ne ordning er det forudsat, at enhver afbry-
delse af arbejdstiden iøvrigt er udelukket, idet
der dog kan gøres visse afvigelser med hensyn
til læge- og tandlægebehandling.

Som tidligere anført lægger kommissionen
megen vægt på, at de i anstalterne etablerede
værksteder og øvrige former for beskæftigelse
og arbejdstræning i størst muligt omfang til-
svarer lignende arbejder i det private er-
hvervsliv.

Visse fængselsmæssige omstændigheder, så-

ledes personalets arbejdstid, undervisningens
omfang og foranstaltninger, der udover be-
skæftigelsen tager sigte på fangebehandlin-
gen, kan medføre reduktion af normal ar-
bejdstid i forhold til den i det private
erhvervsliv fastlagte. Kommissionen ønsker
imidlertid stærkt at understrege, at den ef-
fektive arbejdstid principielt skal være af
samme længde som det private erhvervslivs,
og henstiller, at der udfoldes de størst mulige
bestræbelser for at undgå afbrydelser, der be-
virker, at hele arbejdshold eller enkelte fan-
ger fjernes fra arbejdspladsen, således at ar-
bejdsdagen nedskæres med den virkning, at
normal arbejdsrytme og rationel produktions-
planlægning ikke kan gennemføres. Kommis-
sionen finder, at »hjemmedagssystemet« inde-
holder gode muligheder for tilvænning til
normal arbejdsrytme og anbefaler, at over-
vejelser om indførelse af »hjemmedagssystem«
sker for alle anstalter.

e) Arbejde i enrum og fællesskab.

Det er som tidligere anført kommissionens
opfattelse, at det overvejende flertal af fan-
ger bør arbejde i fællesskab. Kun herved kan
arbejdstræningen få det indhold, der har be-
tydning for indpasningen i erhvervslivet. De
omstændigheder, der - udenfor modtagelses-
stadiet og midlertidig isolation af disciplinære
grunde - kan begrunde arbejde i enrum, er
tilstedeværelsen af sådanne fysiske og psyki-
ske handicap, at arbejde i fællesskab bliver
for byrdefuldt for den pågældende, eller en
svigtende evne til at underkaste sig kravet
om ro og orden på arbejdspladsen.

Ud fra sin nævnte principielle opfattelse
henstiller kommissionen, at antallet af fanger,
der beskæftiges i enrum, holdes inden for få
procent af det samlede belæg. Gennemførel-
sen af kommissionens forslag om en udbyg-
ning af arbejdsdriftens bygningsmæssige an-
læg vil betyde, at der overalt vil være til-
strækkelige lokaliteter til rådighed for ar-
bejde i fællesskab.



Kapitel VIII.

Afsætning af produkter, der fremstilles i fængselsvæsenets
virksomheder.

i) Den nugældende ordning.

a) Industri- og håndværks produktion.

Før 1913 var fangerne overvejende be-
skæftiget ved arbejde, der iværksattes af pri-
vate entreprenører. Denne ordning indebar,
at der ikke eksisterede særlige afsætnings-
mæssige problemer for fængselsvæsenet, idet
opgaven for dette i det hele var begrænset til
at stille arbejdskraft til rådighed.

Da man i 1913 forlod entreprenørsystemet
og i stedet indførte »state-use« princippet
(statsarbejde til statsbrug), ændredes såvel
de produktionsmæssige som de afsætnings-
mæssige vilkår. Der oprettedes en række
værkstedsfag, hvis produktion var baseret på
leverancer til statsinstitutioner, og samtidig
blev det pålagt det i forbindelse med nyord-
ningen oprettede kontor for fængselsvæsenets
arbejdsdrift at organisere det salgsarbejde,
der var forbundet med afsætningen af pro-
dukterne til statsinstitutionerne.

Til støtte for gennemførelse af afsætnings-
arbejdet udstedtes 7. marts 1913 en anord-
ning (bilag 10), der fastslog, at statsinstitu-
tionerne bør rette henvendelse til fængsels-
væsenet om køb af produkter, som det an-
tages, at fængselsvæsenets værksteder kan
fremstille.

Det grundlag, hvorpå afsætningen af fæng-
selsvæsenets produkter nu finder sted, er prin-
cipielt uamdret, idet den overvejende part
(ca. 90 %) af værkstedsproduktionen af-
sættes til statsinstitutioner. Entreprenørarbej-
de finder dog stadig sted, overvejende i ar-
resthusene.

Fængselsvæsenets stilling som producent er
karakteriseret ved, at der ikke produceres til
åbent marked, men at fremstillingen af de
forskellige produkter næsten udelukkende
sker efter bestilling fra den aftagerkreds, som
statsinstitutionerne repræsenterer. En rationel
udnyttelse af produktionsapparatet er van-
skeligere end i det private erhverv. Dette

skyldes særligt, at fængselsvæsenet har pligt
til at beskæftige de til enhver tid i anstalterne
hensiddende personer og endvidere, at forde-
lingen af fangerne mellem de enkelte anstal-
ter og mellem værkstederne i den enkelte an-
stalt også må bero på andre end produk-
tionsmæssige hensyn. Af disse årsager er det
vanskeligt at foretage indskrænkninger eller
udvidelser af de beskæftigedes antal i takt
med efterspørgslen. På grund af de særlige
forhold, hvorunder værksteder og andre pro-
duktionsgrene virker, er det desuden umu-
ligt at etablere flerholdsdrift, ligesom hurtig
iværksættelse af overarbejde volder vanske-
ligheder. Disse omstændigheder har bl. a.
medført, at fængselsvæsenet ikke har ment
at kunne deltage i offentlige udbydelser.

Salgsarbejdet, der forestås af kontoret for
fængselsvæsenets arbejdsdrift, gennemføres
af dette i samarbejde med anstalternes øko-
nomikontorer. Kontoret for fængselsvæsenets
arbejdsdrift har til opgave at samordne pro-
duktionskapaciteten, således at der først og
fremmest tages hensyn til kravene om tilret-
telæggelse af en fyldestgørende fangebeskæf-
tigelse bl. a. med henblik på træning og op-
læring, og dernæst at der indenfor ram-
merne heraf tilvejebringes ordrer på varer,
der bedst muligt tilfredsstiller træningsfor-
målet samt opfylder kravene til rimelig god
virksomhedsøkonomi.

Uanset at der efter udstedelsen af den
nævnte anordning består en vis pligt for
statsinstitutionerne til at aftage fængselsvæ-
senets produkter, må det konstateres, at der
for at opnå en tilfredsstillende fangebeskæf-
tigelse må udføres et salgsarbejde, der i prin-
cippet svarer til de afsætningsmæssige be-
stræbelser, der udfoldes af det private er-
hvervsliv overfor statsinstitutionerne.

Fra fængselsvæsenets side søger man at
gennemføre salgsarbejdet på grundlag af fri-
villige aftaler med de købende statsinstitu-
tioner. Dette indebærer, at fængselsvæsenets
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produkter må afsættes i konkurrence med
tilsvarende varer fra det private erhvervsliv.
Salgsarbejdet går i hovedsagen ud på at hen-
lede evt. aftageres opmærksomhed på fæng-
selsvæsenets leveringsmuligheder og dernæst
på at skabe og styrke motiverne til at købe
hos fængselsvæsenet. En ikke uvæsentlig del
af afsætningen foregår til statsinstitutioner,
der gennem mange år har reserveret visse
varegrupper for fængselsvæsenet i forståelse
af nødvendigheden af at beskæftige fangerne.
Men også disse institutioner må i samhandlen
med fængselsvæsenet anlægge almindelige
økonomiske og forretningsmæssige overvejel-
ser om, hvorvidt kvalitet, pris og leverings-
tid er tilfredsstillende.

Et salg fremkaldes normalt af en skrift-
lig henvendelse fra en aftager, der er vant
til at aftage den pågældende vare, ofte som
et led i konstante årlige leverancer. Salgs-
arbejdet består her i aftaler om pris, leve-
ringstid og særlige vilkår. Opnåelse af be-
stillinger indenfor nye vareområder, evt. hos
nye aftagere, sker ved arbejdsdriftens initiativ.
idet denne på grundlag af foreliggende med-
delelser om nye projekter retter henvendelse til
den pågældende institution om et samarbejde.
Afsætningsbestræbelserne er iøvrigt præget af
stadige drøftelser med de aftagende institu-
tioner og af personlig kontakt mellem konto-
ret for arbejdsdriften og institutionerne.

Til støtte for salgsarbejdet har fæng-
selsvæsenet ladet udarbejde kataloger over
varer, som det på grund af jævn efterspørg-
sel har været muligt at standardisere (kon-
tormøbler, børstevarer, konvolutter og væ-
vede varer). Desuden foretages der efter be-
hov generelle henvendelser til statsinstitu-
tioner med henblik på udvidelse af afsæt-
ningen i de tilfælde, hvor man har måttet
konstatere et tilbageslag.

I afsætningen af fængselsvæsenets produk-
ter kan der undertiden opstå en del vanske-
ligheder, der hidrører fra arbejdskraften og
de særlige forhold, hvorunder produktionen
iøvrigt forløber. Arbejdskraftens vekslende
effektivitet kan give anledning til svingnin-
ger i produkternes kvalitet og er desuden
årsag til, at det kan være tvivlsomt, hvorvidt
en bestemt leveringstid kan aftales, og navn-
lig, hvorvidt en allerede aftalt leveringstid
kan fastholdes. Disse vanskeligheder søges
overvundet for kvalitetens vedkommende ved
at skærpe tilsynet og kontrollen og for leve-

ringstidens vedkommende ved at formå af-
tagerne til at afgive bestillingerne i så god tid
som muligt.

Det er således af betydning, at der gives
fængselsvæsenet mulighed for at oparbejde
lagre af standardvarer, hvorved man opnår
dels at kunne betjene aftagerne hurtigt og
dels at skabe jævn beskæftigelse.

b) Jordbrugsproduktion.

Fængselsvæsenets landbrugs- og gartneri-
produktion afsættes for den altovervejende
dels vedkommende gennem disse erhvervs
sædvanlige handelsled (andelsforetagender),
idet de fleste af fængselsvæsenets landbrug
og gartnerier har opnået medlemsskab af
sådanne foreninger på lige fod med andre
foretagender indenfor disse erhvervsgrene.
Kun en mindre del af jordbrugsfagenes pro-
duktion - 10-15 % - forbruges af fængsels-
væsenet selv.

2) Forslag til fremtidig ordning.

Med udgangspunkt i de i kap. VI og VII
anførte synspunkter vedrørende fangearbej-
dets mål og fangearbejdsdriftens strukturelle
tilrettelæggelse i fremtiden, har kommissi-
onen gennemdrøftet mulighederne for at
sikre en jævn tilgang af bestillinger på varer
af en sådan sammensætning, at de bedst mu-
ligt kan indpasses i det produktionsapparat,
der er i stand til at fyldestgøre kravet om en
rationel fangebeskæftigelse.

a) Industri- og håndværks produktion.

Ved en gennemgang af anstalternes virk-
somheder og ved at lade sagkyndige, udpeget
af det private erhvervslivs organisationer*)
gennemgå værkstederne, har kommissionen
konstateret, at der allerede ved hjælp af de
bestående anlæg skulle kunne gennemføres
en vareproduktion, der opfylder de krav, der
må stilles fra forbrugernes side.

Som det fremgår af kap. VII vedrørende
den strukturelle ændring af beskæftigelsen
inden for industri og håndværk i fængsels-
væsenet, er kommissionens overvejelser re-
sulteret i et forslag om at udvide beskæfti-
gelsen inden for de jern- og træindustrielle
brancher, medens skræderværksteder og
»småfag« er forudsat reduceret i produk-

*) Se kap. IV.
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tionsmæssigt omfang. En ændring i denne
retning, der er nødvendig for at gennemføre
en hensigtsmæssig oplæring og træning af
fangerne med henblik på disses genindpas-
ning i normalt produktionsliv, vil medføre
en udvidelse af fængselsværkstedernes pro-
duktion, der formentlig vil ligge i størrelses-
ordenen 3-5 mill, kr., således at den samlede
produktion i fængselsvæsenets håndværks- og
industrifag vil beløbe sig til 15-17 mill. kr.
pr. år. I forbindelse med produktionsudvi-
delsen bemærkes, at det vil blive nødvendigt
at forøge fængselsvæsenets lagerkapacitet, jfr.
den i kap. VII meddelte økonomiske over-
sigt, således at der skabes mulighed for en
produktion, der svarer til fangearbejdskraf-
tens omfamg og produktionsevne.

Kommissionen har undersøgt, hvilke mu-
ligheder der består for at afsætte den mer-
produktion, der fremkommer. Man har så-
ledes overvejet, hvorvidt et samarbejde med
private erhvervsvirksomheder skulle være
gennemførligt, således at disse f. eks. aftog
halvfabrikata fra fængselsvæsenets værkste-
der, der på denne måde ville virke som un-
derleverandører. Man har endvidere under-
søgt, hvilke ikke udnyttede muligheder der
er for at udvide afsætningen til statsinstitu-
tioner, statsunderstøttede og koncessionerede
virksomheder og institutioner samt Køben-
havns kommune. Man har i denne forbin-
delse ført en række forhandlinger om de
fremtidige leveringsmuligheder, særligt for
så vidt angår varer inden for jern- og me-
tal- samt trævarebranchen. Om resultatet af
disse forhandlinger henvises til den som bi-
lag 11 optrykte redegørelse.

Medens det i en række tilfælde er konsta-
teret, at der ikke forelå sådanne muligheder,
bl. a. fordi de pågældende institutioner af
beredskabsgrunde eller af andre grunde havde
værksteder, hvis kapacitet ikke altid var fuldt
udnyttet, har der i andre tilfælde vist sig af-
sætningsmuligheder, der vil kunne udnyttes,
når fængselsvæsenet besidder en dertil sva-
rende produktionskapacitet.

Kommissionen er af den opfattelse, at
fængselsvæsenet i første række bør søge at
udnytte mulighederne for afsætning af mer-
produktionen til statsinstitutioner. Det synes
naturligt, at statsinstitutionernes behov først
og fremmest dækkes ved varer fremstillet af
statens egne værksteder. Man skal i denne
forbindelse særligt pege på det ønskelige i,

at fængselsvæsenet i højere grad end hidtil
benyttes som leverandør af produkter, der
indgår i forbruget i tilknytning til statens
anlægsvirksomhed. Tilsvarende synspunkter
kan i et vist omfang anlægges på afsætning
til statsunderstøttede og koncessionerede
virksomheder og institutioner. Disse bør i ri-
meligt omfang inddrages i kredsen af fæng-
selsvæsenets; aftagere, og det bør henstilles
til de ministerier, hvorunder sådanne virk-
somheder og institutioner hører, at henlede
disses opmærksomhed på fængselsvæsenet
som leverandør.

Endelig er der i kommissionen enighed
om, at en del afsætning også bør kunne ske
til kommunale institutioner. Af praktiske
grunde kan der kun blive tale om institutio-
ner under kommuner af betydelig størrelse.
Kommissionen har kun rettet henvendelse til
Københavns kommune, der har vist forstå-
else for fængselsvæsenets behov for afsætning
til kommunens institutioner.

Selv inden for det således angivne afsæt-
ningsområde må der efter sagens natur tages
hensyn til det private erhverslivs interesser,
men det er her kommissionens opfattelse, at
fængselsvæsenets pligt til at holde fangerne
beskæftiget må indebære, at fængselsvæsenet
har adgang til at fremskaffe bestillinger på
de varer, hvis produktion er en forudsætning
for en rationel beskæftigelse og træning af
fangerne. Fængselsvæsenets andel af den
samlede vareproduktion her i landet vil, selv
efter den nævnte udvidelse af produktionen,
være af en så beskeden størrelse, at den ikke
vil forrykke fængselsvæsenets relative stilling
som producent set under eet, når der sam-
tidig tages hensyn til det større vareforbrug,
der i de senere år har gjort sig gældende
indenfor statsinstitutionerne og lignende virk-
somheder, og den stigning i vareproduktionen,
der i almindelighed har fundet sted her i
landet.

Afsætning til statsinstitutioner bør således
efter kommissionens opfattelse være det prin-
cipale. Denne afsætning har størst mulighed
for at blive stabil og dermed sikre beskæfti-
gelsen af fangerne. En sådan afsætning har
været praktiseret i en lang årrække og vil
derfor lettere blive accepteret af erhvervene
end afsætning til private. Imidlertid må det
erkendes, at vægten af den konkurrence, som
fængselsvæsenets samlede afsætning betyder
- efter det anførte er denne relativt ubety-
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delig - ikke ændres, fordi fængselsvæsenet i
større eller mindre omfang går fra afsætning
til offentlige institutioner over til afsætning
til private. Hvad det private erhverv går glip
af inden for den private sektor, vinder den
inden for den offentlige. Afsætning til pri-
vate kan i visse tilfælde virke mindre gene-
rende for erhvervene end en afsætning til
det offentlige. Det bør derfor næppe være
udelukket, at fængselsvæsenet i det omfang,
det anses for påkrævet af hensyn til træning
og oplæring af fanger, og i den udstrækning,
det ikke er muligt at fremskaffe egnede ar-
bejdsopgaver fra statsinstitutionerne, kunne
træffe aftale med private erhvervsvirksom-
heder om fremstilling af hel- eller halvfabri-
kata, forudsat at denne afsætning ikke kom-
mer til at betyde en urimelig begunstigelse af
det kontraherende firma. Dette forudsætter
atter, at fængselsvæsenet ikke tilbyder sin
medvirken til lavere pris end markedsprisen.

At fængselsvæsenet fremdeles må beskæf-
tige arresthusfanger ved småarbejder, der
ellers vil blive udført som hjemmearbejde,
anser kommissionen for uundgåeligt. Efter
kommissionens opfattelse bør fængselsvæse-
net dog være opmærksom på mulighederne
for at beskæftige arresthusfangerne med ar-
bejde, der kan afsættes til statsintitutioner.

Da »Anordningen om arbe jdsdrif ten i
straffeanstalterne« af 7. marts 1913 (bilag
10) formentlig er ret ukendt af statsinstitu-
tionerne, og da den ikke kan anses for tids-
svarende og derfor ikke egner sig som grund-
lag for et fremstød for øget afsætning til stats-
institutioner, bør der efter kommissionens op-
fattelse udstedes en ny bestemmelse, der er eg-
net til at erhverve og sikre denne afsætning.

Fra arbe jdsdrif tens ledelse er der givet ud-
tryk for, at man gerne ser, at det nu i alt
væsentligt på frivilligt grundlag etablerede
samarbejde med de aftagende institutioner

fortsættes på denne linie. På den anden side
erkendes det, at en anordning, der fastslår,
at statsinstitutionerne, hvor det er muligt,
bør dække deres vareforbrug ved at indkøbe
de produkter, der kan fremstilles i fængs-
lerne, vil være en betydningsfuld hjælp i eta-
bleringen af afsætningen, alene ved at denne
fremgangsmåde fastslås som den normale.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der anvises
en bestemt procedure til etableringen af af-
sætningen, således at den indkøbende institu-
tion før finansårets begyndelse, så vidt for-
holdene tillader det, giver fa^ngselsvæsenet
oversigter over forventede større leverancer
af varer, idet sådanne oversigter må anses
for betydningsfulde af hensyn til fængselsvæ-
senets produktionsplanlægning og dermed
tilvejebringelse af den mest økonomiske
driftsform.

Kommissionen stiller herefter forslag til
ny »Anordning om statsinstitutioners pligt til
at aftage varer fra fængselsvæsenet«, således
som det fremgår af det som bilag 12 op-
trykte udkast. For statsunderstøttede, konces-
sionerede og kommunale virksomheder og
institutioner vil det næppe va;re muligt at
gennemføre en pligt til at aftage fængsels-
væsenets produkter, hvorimod en henstilling
til de ministerier, hvorunder de nævnte virk-
somheder hører, om en medvirken til etable-
ring af afsætning eller direkte henvendelse til
virksomhederne efter det anførte må anses
som rimelig og' begrundet.

b) Jordbrugsproduktion.

Kommissionen finder ingen anledning til
at foreslå en ændret afsætningsform for dette
område, idet man finder den nuværende,
hvorefter produkterne sælges ad de i erhver-
vet almindelige veje og til markedspris, for
hensigtsmæssig.



Kapitel IX.

Hensynet til erhvervene.

I. Problemets baggrund.

Meget tidligt i fængselsarbejdsvirksomhe-
dens historie — nemlig fra omkring midten
af det 18. århundrede — har der været frem-
sat klager over, at denne virksomhed påførte
næringslivet ubillig konkurrence. Klagerne
fremsattes oprindeligt af de selvstændige næ-
ringsdrivende eller deres organisationer, og
efter fagforeningernes fremkomst er kritikken
også rejst fra disses side. Det har været hæv-
det, at anvendelsen af den billige arbejds-
kraft medførte et pristryk, ligesom de en-
kelte fag har betragtet fængselsarbejdet som
indgreb i et arbejdsområde, der var forbe-
holdt dem.

I den internationale diskussion om fæng-
selsarbejdet betragtes forholdet til erhver-
vene som meget væsentligt for fangearbejdets
udvikling.

I U.S.A., hvor fængselsarbejdsvirksomhe-
den på et vist tidspunkt var i stærk udvik-
ling, medførte et modsætningsforhold til er-
hvervsorganisationerne en restriktiv lovgiv-
ning. Dennes resultat er nu en omfattende
arbejdsløshed i de store fængsler med den
følge, at træningsmuligheder forspildes, og
fangerne demoraliseres med undertiden ka-
tastrofale virkninger for disciplin og orden.

Også i Danmark må dette problem siges
at have spillet en fremtrædende rolle. Om-
kring århundredskiftet rettedes en sta^rk kri-
tik imod det herskende entreprenørsystem,
idet det bl. a. hævdedes, navnlig fra arbej-
derside, at udbud af billige textilvarer fra
statsfængslet i Horsens modvirkede fagfor-
eningernes lønpolitik. Ved indførelse af state-
use-systemet i 1913, der tilsigtede almindelige
statsfinansielle og navnlig behandlingsmæs-
sige forbedringer, ventede man tillige en af-
spænding i forhold til erhvervene, idet fæng-
selsvæsenet herefter kun undtagelsesvis pro-
ducerede varer, der blev udbudt til salg i det
åbne marked. I 20erne og 30erne rettedes
der dog ofte stærk kritik imod arbejdsdriften

og dens ledelse. Kritikken fremsattes både fra
arbejdsgiverkredse og arbejderkredse, og for
disse sidstes vedkommende var det især den
i de forskellige fag herskende arbejdsløshed,
der anførtes som argument. Det hed lige-
frem: »Man skal altså i fængsel for at få
arbejde«.

I 1929 nedsattes et udvalg angående fæng-
selsarbejdet, i hvilket repræsentanter for er-
hvervene fik sæde. Man søgte at finde frem
til sådanne produktionsemner, der anvendtes
af statsinstitutioner, og som var genstand for
import. Udvalgets arbejde førte i denne
henseende ikke til noget resultat, men gen-
nem de drøftelser, der i udvalget fandt sted
imellem erhvervenes repræsentanter og fæng-
selsvæsenets tjenestemænd, nåede man til
den erkendelse, at et permanent organ, der
skulle have indseende med det her omhand-
lede område, ville være nyttigt. I udvalgets
indstilling hedder det herom:

»Udvalget er enigt i at foreslå oprettelsen
af et permanent tilsynsråd for fængselsvæse-
nets arbejdsdrift, hvilket råd bør være vej-
ledende og rådgivende, således at fængsels-
væsenets arbejdsdrift, når spørgsmålet om ny
arbejder tages op, forelægger dette for rådet.
Endvidere skulle rådet danne et bindeled
mellem fængselsvæsenet og det fri erhverv og
undersøge de sager, der fra organisationerne
bliver forelagt vedrørende arbe jdsdrif ten; rå-
det skulle derhos bistå arbejdsdriften i be-
stræbelserne for fra det fri erhverv at få
indhentet oplysninger vedrørende tekniske
spørgsmål o. lign. Sager, om hvilke der mel-
lem rådet og ledelsen af fængselsvæsenets ar-
bejdsdrift ikke kunne opnås enighed, skal rå-
det kunne forelægge for ministeren. Om rå-
dets sammensætning er det på det nuvæ-
rende tidspunkt vanskeligt at udtale sig, men
man finder det hensigtsmæssigt, at en stats-
tjenestemand er rådets formand, og at dets
øvrige medlemmer vælges blandt rigsdagens
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medlemmer og repræsentanter for arbejdsgi-
vernes og arbejdernes organisationer«.

I 1932 nedsatte justitsministeren derefter
»Tilsynsrådet vedrørende fængselsvæsenets
arbejdsdrift«, der fik følgende sammensæt-
ning:

Formand - direktøren for fængselsvæsenet.
2 medlemmer udpeget af rigsdagen (nu fol-

ketinget)*).
2 repræsentanter udpeget af De samvirkende

Fagforbund i Danmark.
1 repræsentant udpeget af Fællesrepræsenta-

tionen for dansk Industri og Håndværk
(nu Håndværksrådet).

1 repræsentant udpeget af Industrirådet.

I tilslutning til rådets nedsættelse blev der
den 20. oktober 1932 udfærdiget en instruks
(bilag 13). Ifølge denne instruks § 2 er det
tilsynsrådets opgave at drøfte almindelige
spørgsmål vedrørende fængselsvæsenets ar-
bejdsdrift, særligt med henblik på dennes
forhold til det frie erhverv. Endvidere skal
klager fra det frie erhverv forelægges rådet
til erklæring, og endelig skal spørgsmålet om
nye arbejdsfags optagelse eller bestående fags
væsentlige udvidelse forelægges rådet. Ved-
rørende rådets beføjelser og arbejdsområde
iøvrigt henvises til instruksen.

Tilsynsrådets mødevirksomhed har nor-
malt indskrænket sig til det i instruksen for-
udsatte mindstetal af to møder årligt, af
hvilket det ene har bestået i besøg på fæng-
selsvæsenets anstalter, således at samtlige an-
stalter besøges i løbet af 7-8 år. Tilsynsrådet
har i møderne væsentligt behandlet klage-
sager. Det er sjældent kommet til afstemning
i rådet, idet de fleste problemer er blevet løst
gennem forhandling, i reglen mellem direk-
toratets tjenestemænd og enkelte tilsynsråds-
medlemmer på den ene side og klagerne på
den anden side. Der er i tilsynsrådet enighed
om, at rådets mæglende virksomhed har med-
ført en betydelig afspænding af dette område,
der tidligere kunne give anledning til vold-
som polemik, bl. a. i dagspressen. Der ind-
gives færre og færre egentlige klager til til-
synsrådet. Kommissionen har fået forelagt et
referat af sagerne vedrørende de i de senere
år indgivne klager og er af den opfattelse,
at de fleste af klagerne har haft et ret spin-
kelt grundlag.

*) Inden for de to største partier: Socialdemo-
kratiet og Venstre.

II. Kommissionens overvejelser.

i) Indledning.
Selv om det må konstateres, at der i de

senere år har været en relativ ro om proble-
met i Danmark, har kommissionen dog fun-
det det nødvendigt at underkaste det om-
hyggelig overvejelse. Den ro, der har præget
området, skyldes formentlig den relativt gun-
stige beskæftigelsessituation og den forsigtig-
hed i dispositionerne, der er udvist af fæng-
selsarbejdets administration.

Det er imidlertid væsentligt, at der består
et sådant forhold mellem erhvervene og
fængselsadministrationen, at fængselsarbejdet
selv under en mindre gunstig beskæftigelses-
konjunktur kan løse sine opgaver. Nedsættel-
sen af kommissionen med indbydelse til er-
hvervsrepræsentanter om deltagelse i over-
vejelser må ses som udtryk for ønsket om,
at udviklingen af arbejdsdriften kan foregå
i forståelse med erhvervene og inden for
rammer, som disse kan acceptere.

2) Konkurrencens omfang.

I det følgende skal først gøres nogle be-
mærkninger om selve konkurrenceproblemets
størrelse.

Af nedenstående tabeller*), der belyser
fængselsvæsenets andel af produktionsvær-
dien i industri og håndværk samt landbrug
og gartneri, vil det ses, at denne andel va-
rierer fra en brøkdel af en promille til få
promille af de pågældende erhvervsgruppers
samlede produktionsværdi.

Af tabel 1 fremgår, at fængselsvæsenets
relative andel af produktionsværdierne inden
for industri og håndværk - taget gruppe for
gruppe - i nogle tilfælde er omtrent uforan-
dret fra 1948 til 1956 (tekstilindustri og be-
klædningsindustri), i andre tilfælde er gået
tilbage i samme tidsrum (træindustri og pa-
pir og grafisk Industri samt jern- og metal-
industri).

Det fremgår endvidere af tabel 1, at der
i fængselsvæsenets arbejdsdrift gør sig en
koncentration gældende inden for et fåtal af
fag. Dette hænger sammen med, at fængsels-
væsenet af sikkerhedsmæssige, tekniske og
erhvervsøkonomiske grunde er afskåret fra

*) Tabellerne er udarbejdet efter samråd med
Statistisk Departement og Arbejdsmarkedsrådets
sekretariat.
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Tabel i. Produktionsværdien i industri og håndværk samt i værkstedsdriften fordelt på industrigrupper.

Tabel 2. Produktionsværdien i private landbrug m. m. samt i arbejdsdriftens jordbrug.

dit udøve virksomhed på en række betyd-
ningsfulde erhvervsområder.

Medens man vanskeligt kan påpege føle-
lige ulemper som følge af fangebeskæftigel-
sen set i forhold til den samlede erhvervsud-
øvelse her i landet, kan det ikke afvises, at
der kan opstå ulemper for de enkelte er-
hvervsudøvere, når det drejer sig om op-
nåelse af ordrer fra offentlige institutioner
inden for de brancher, hvor fængselsvæse-
net har fælles marked med det private er-
hvervsliv.

I spørgsmålet om fangearbejdets konkur-
rencemæssige stilling bør ikke alene indgå
økonomiske overvejelser, der tager sigte på
at klargøre, hvorvidt fangebeskæftigelsen fra-
tager erhvervslivet en sådan produktionsan-
del, at det får følelige virkninger, men man
bør også., således som det er beskrevet i kap.
VI, erindre, at fangerne ved domfældelsen
ikke er udelukket fra arbejde, og at deres

pligt til at deltage i produktionen som bor-
gere i samfundet ej heller er anfægtet. I vur-
deringen af problemets omfang må man end-
videre tage samfundets interesse i at resocia-
lisere fangerne erhvervsmæssigt i betragtning,
jfr. det ligeledes i kap. VI anførte. Klager,
der rejses (normalt gennem de faglige orga-
nisationer) i anledning af påstået ubillig kon-
kurrence, fortjener alvorlig overvejelse. Op-
retholdelse af en stabil arbejdsvirksomhed vil
ganske vist udelukke, at fængselsvæsenet i et-
hvert tilfælde viger for private arbejdsgivere
i konkurrencen om ordrer til statsinstitutio-
ner. Når fængselsvæsenet, bortset fra de så-
kaldte småarbejder, i det store og hele und-
lader at søge afsætning på det private mar-
ked, synes det til gengæld af de private er-
hverv at måtte anerkendes, at afsætning til
statsinstitutioner er fængselsvæsenets natur-
lige område, og at det har ret til at optræde
på dette marked som — fair konkurrerende —
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partner. Men fængselsmyndighederne bør i
deres erhvervelse af ordrer drage omsorg for,
at bestående — fortrinsvis mindre - virksom-
heder ikke udsættes for særlige vanskelighe-
der. Ved afgørelse af dette spørgsmål synes
der at være brug for en mæglende og ud-
jævnende virksomhed.

Kommissionen kan herefter konkludere
som følger:

a) Fængselsarbejdsvirksomhedens andel af
den samlede produktionsvirksomhed er så
lille, at den ikke kan være nogen væsent-
lig konkurrerende og prisbestemmende
faktor.

b) Enkelte virksomheder og de i disse be-
skæftigede arbejdere kan dog undertiden
generes ved, at leverancer, som de i læn-
gere tidsrum har præsteret til en statsin-
stitution, overtages af fængselsvæsenet.

c) Da der af denne grund fremdeles vil være
grund til overvejelse af klager fra er-
hvervene, vil der være brug for et kolle-
gialt organ, der kan behandle sådanne
klager.

3) Det kollegiale organs virksomhed og
sammensætning.

Det er kommissionens opfattelse, at der må
kunne bygges på det bestående organ »Til-
synsrådet vedrørende fængselsvæsenets ar-
bejdsdrift«. Også under hensyn til, at der fra
3. revisionsdepartement er rejst tvivl om be-
rettigelsen af et råd med den nugældende
sammensætning, har kommissionen imidlertid
fundet det nødvendigt at overveje både rå-
dets sammensætning og dets funktioner.

a) Virksomhed.
Tyngdepunktet i rådets virksomhed har

som foran omtalt været behandling af klager.
Der synes efter det anførte ingen anledning
til ændring heri.

Der ses ej heller nogen grund til at ændre
bestemmelsen om, at spørgsmålet om opta-
gelse af nye arbejdsfag eller væsentlig udvi-
delse af bestående arbejdsfag skal forelægges
tilsynsrådet. Sådanne nyoprettelser og udvi-
delser vil kunne føre til konkurrenceklager,
og det er rimeligt, at rådet på forhånd får
lejlighed til at tage stilling til disse ændringer.

Tilsynsrådet har endelig til opgave at
drøfte almindelige spørgsmål vedrørende

fængselsvæsenets arbejdsdrift, navnlig med
henblik på dennes forhold til det private er-
hverv. Sådanne generelle diskussioner har
kun været ført i forholdsvis begrænset om-
fang. Den omstændighed, at rådet normalt
kun er samlet til to møder om året, har be-
virket, at rådets medlemmer vanskeligt har
kunnet opnå så omfattende et kendskab til
fængselsarbejdsvirksomheden som nødvendigt
for, at rådet kan have indflydelse på virk-
somhedens drift og politik.

Kommissionen har drøftet spørgsmålet, om
der kunne være anledning til at udvide rå-
dets beføjelser, således at rådet fra væsent-
ligt at være et klageorgan gik over til at være
et for arbejdsdriften retningsgivende organ.
Dette ville i hvert fald kræve, at der afhold-
tes hyppigere møder. Spørgsmålet om at yde
medlemmerne et vederlag måtte da blive ak-
tuelt, ligesom det da må overvejes at knytte
en særlig faglig sagkundskab til rådet, evt.
i den form, at fængselsvæsenets fagkyndige
konsulenter tilkaldtes til rådets møder med
eller uden stemmeret.

Kommissionen skal ikke undervurdere den
værdi, et råd med udvidede beføjelser kunne
få. På den anden side synes oprettelsen af et
sådant organ at måtte forudsætte, at der
havde vist sig et virkeligt behov derfor. Kom-
missionen mener ikke under sit arbejde at
have konstateret et sådant behov for kolle-
gial behandling af arbejdsdriftens anliggen-
der - uden for klage- og konkurrenceområ-
det. I de sidstnævnte sager kan den centrale
arbejdsadministration betragtes som så enga-
geret, at der kan være grund til uvildig over-
vejelse i et alsidigt sammensat råd. Det er
indlysende, at rådet for at løse sin opgave
vedrørende klagerne må være passende in-
formeret om arbejdsdriftens forhold. Men en
egentlig överinstans i almindelige driftsspørgs-
mål synes ikke påkrævet, hvis der til rådig-
hed for arbejdsdriften stilles et tilstrækkeligt
antal kvalificerede tjenestemænd og konsu-
lenter.

Kommissionen mener herefter ikke at
kunne anbefale nogen udvidelse af tilsyns-
rådets beføjelser. Den går ud fra, at rådets
mødevirksomhed afpasses efter de foreliggen-
de opgaver, men skal dog henstille, at rådet
gennem møder og besøg på anstalterne får
mulighed for at sætte sig ind i arbejdsdrifts-
problemerne på en noget mere indgående
måde, end det hidtil har været tilfældet.
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b) Tilsynsrådets sammensætning.
Det er for kommissionen oplyst, at fæng-

selsvæsenet anser det som meget betydnings-
fuldt for tilsynsrådets arbejde, at folketinget
er repræsenteret ved to medlemmer.

Kommissionen er enig i, at det må anses
for værdifuldt, at der i rådet findes andre
medlemmer end de, der direkte repræsente-
rer erhverv og fængselsvæsen. Man skal gan-
ske henstille, hvorvidt udpegningen af denne
del af tilsynsrådets medlemmer bør ske ved
folketingets eller regeringens (justitsministe-
rens) foranstaltning.

For så vidt angår erhvervsrepræsentanterne
har forholdet hidtil været det, at de kommer
fra de fag, hvor fængselsvæsenets virksomhed
i størst omfang har givet anledning til kla-
ger. Følgende fag er nu repræsenteret:

Fra arbejderside: Skræderi og bogbinderi.
Fra arbejdsgiverside: Textilindustri og de

grafiske fag.

De pågældende er imidlertid udpeget af
Landsorganisationen De samvirkende Fagfor-
bund, Håndværksrådet og Industrirådet, og
det er deres opgave at repræsentere hele det
område, der dækkes af den organisation, som
de er udpeget af.

Kommissionen finder anledning til at un-
derstrege betydningen af, at de pågældende
anlægger almindelige synspunkter og ikke
blot går ind for snævre faginteresser. Kom-
missionen skal endvidere pege på, at der er
en vis uensartethed i sammensætningen af
rådets erhvervsrepræsentanter på henholds-
vis arbejder- og arbejdsgiverside. De medlem-
mer, der repræsenterer arbejdersiden, udpe-
peges af Landsorganisationen De samvirkende

Fagforbund, medens repræsentanter for ar-
bejdsgiversiden udpeges af Håndværksråd og
Industriråd. En mere ensartet repræsentation
ville opnås, hvis arbejdsmarkedets interesser
repræsenteredes henholdsvis af Landsorgani-
sationen De samvirkende Fagforbund og Ar-
bejdsgiverforeningen, medens de mere økono-
misk betonede interesser henholdsvis af In-
dustriråd og Håndværksråd og Arbejderbe-
vægelsens Erhvervsråd. Kommissionen foreslår
herefter, at tilsynsrådet får følgende sammen-
sætning :

Formand — direktøren for fængselsvæsenet.
2 repræsentanter udpeget af folketinget eller

regeringen ( j ustitsminister en ).
3 repræsentanter udpeget af Dansk arbejds-

giverforening og Håndværksrådet samt In-
dustrirådet i forening.

3 repræsentanter udpeget af Landsorganisa-
tionen De samvirkende Fagforbund og Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd i forening.

Chefen for fængselsvæsenets arbejdsdrift
bør som hidtil deltage i rådets møder som
tilforordnet.

Kommissionen anbefaler endvidere, at rå-
dets virksomhed suppleres med kontakt mel-
lem arbejdsdriftens ledelse og erhvervene,
dels i form af direkte forhandlinger, hvor
dette er påkrævet på grund af foreliggende
problemer, dels ved almindelig oplysnings-
virksomhed med det mål at informere er-
hvervskredse om den vigtige samfundsopgave,
der gennem arbejdsvirksomheden søges løst
af fængselsvæsenet.

Man forudsætter endelig, at rådet hidkal-
der sagkyndig; bistand i det omfang, sagernes
behandling skønnes at gøre det nødvendigt.

6



Kapitel X.

Arbejdsdriftens økonomiske og regnskabsmæssige organisation.

Indledning.

I kommissionens arbejdsgrundlag er det
udtalt, at kommissionen bør overveje arbejds-
driftens økonomiske og regnskabsmæssige or-
ganisation.

Kommissionen har herefter med udgangs-
punkt i de af 3. revisionsdepartement i til-
slutning til forvaltningskommissionens 5. be-
tænkning af 1945 fremsatte udtalelser*) om
grundlaget for fængselsarbejdsdriftens kalku-
lationer og regnskabsføring taget dette spørgs-
mål op til behandling. I forbindelse hermed
er ført forhandlinger med forvaltningsnæv-
nets sekretariat, der har foretaget en udfør-
lig gennemgang af spørgsmålene, som i for-
ening med repræsentanter for forvaltnings-
nævnets sekretariat tillige har været drøftet
med repræsentanter for revisionsdeparte-
mentet.

1 ) Den nuværende fremgangsmåde ved-
rørende kalkulation og prisansættelse.

Til brug ved afgivelse af tilbud til stats-
institutioner indfordres til kontoret for ar-
be jdsdrif ten en forkalkulation og oplysning
om leveringstid for den pågældende vare fra
den anstalt, der - alle forhold taget i be-
tragtning - anses for bedst egnet til at påtage
sig leverancen.

De nødvendige oplysninger til brug ved
udarbejdelse af forkalkulation gives af ved-
kommende fags ledende værkmester på
grundlag af tidligere udførte fabrikationer af
tilsvarende vare, eller på grundlag af de med
forespørgslen fremsendte tegninger, beskrivel-
ser m. v. Disse oplysninger samles i anstal-
tens økonomi- og arbejdskontor, der på dette
grundlag udarbejder en forkalkulation, hvis
indhold er følgende:

*) Betænkning over statsregnskabet for finans-
året 1954—55, side 190 ff. og Forvaltningskommis-
sionens 5. betænkning, side uoff.

a) Råvarer.

De enkelte råvarer værdiansættes i kalkula-
tionen efter de priser, hvortil de er optaget i
anstaltens lagerbeholdning, eller i tilfælde af
særligt stort forbrug eller utilstrækkelig lager-
beholdning til laveste pris, hvortil der kan
indkøbes efter tilbud.

b) Fangearbejdspenge.

Efter værkmestrenes erfaring, enten fra ud-
førelse af tilsvarende arbejde tidligere eller
efter udøvelse af et skøn over, hvilken tid
den omhandlede produktion må tage, bereg-
nes udgiften til arbejdspenge ved at multipli-
cere antallet af fangearbejdsdage med den
sædvanlige omkostning til fangearbejdspenge,
der normalt ligger omkring 3 kr. pr. dag.

c) Indirekte omkostninger (general-
omkostninger).

På grundlag af en fra anstalterne een gang
årlig indsendt opgørelse over indirekte om-
kostninger ved de enkelte fag samt oplysning
om det forventede antal fangearbejdsdage
ved faget, beregnes i kontoret for fængsels-
væsenets arbe jdsdrif t en fordelingsnøgle (kon-
stant) for samtlige værksteder inden for hvert
fag. Konstanten giver udtryk for den andel
af de samlede indirekte omkostninger, hvor-
med kalkulationen skal belastes pr. fangear-
bejdsdag.

Som indirekte udgifter i kalkulationen be-
regnes følgende for hvert fag og anstalt:

Lønninger til administrationspersonale,
værkmestre og lagerpersonale,

Værkstedernes driftsomkostninger
(kraft, lys, varme m. v.),

Omkostninger ved vedligeholdelse af ma-
skiner ni. v.,

Omkostninger til fragt, kørsel, emballage,
porto m. v.,

Omkostninger ved bygningsvedligeholdelse,
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Forrentning af maskiner og værkstedsbyg-
ninger,

Afskrivning af maskiner og værkstedsbyg-
ninger.

Fordelingen af de således udfundne gene-
ralomkostninger beregnes på grundlag af et
skøn over det antal fanger, der forventes at
skulle beskæftiges på de pågældende værkste-
der. Antallet af fanger multipliceres med 300
arbejdsdage, og eksempelvis findes fordelings-
nøglen (konstanten) herefter således for et
fag:

Budgetterede indirekte udgifter . 600.000 kr.
antal fangearbejds-
dage 60.000

Fordelingsnøgle (konstant)
600.000 kr. : 60.000 = 10,00 kr.

d) Andre direkte udgifter.

Denne gruppe omkostninger omfatter ud-
gifter, som er specielle for den pågældende
produktion uden at kunne karakteriseres som
råstoffer. Til disse udgifter henregnes f. eks.
galvanisering, forgyldning, særligt kostbar em-
ballage, værktøj, modeller m. v.

De under a) til d) opførte udgifter om-
fatter den kalkulerede fremstillingspris.

Bruttosalgsprisen fastsættes på grundlag af
foreliggende oplysninger om den gældende
markedspris og med hensyntagen til indvund-
ne erfaringer om salgsmuligheder for den
pågældende vare.

Forskellen mellem den kalkulerede frem-
stillingspris og den ansatte bruttosalgspris ud-
gør bruttoavancen, der deles ligeligt mellem
fængselsvæsenet og den aftagende institution.
Den andel, der tilfalder aftageren, betegnes
som rabat. Den andel, der tilfalder fængsels-
væsenet, udgør dettes nettoavance eller for-
tjeneste ved den pågældende produktion (for-
skellen mellem nettosalgspris og den kalkule-
rede fremstillingspris ).

Til brug ved gennemførelsen af den løben-
de rentabilitetskontrol udarbejdes efterkalku-
lationer (fabrikationsopgørelser) for alle væ-
sentlige produktioner. Efterkalkulation fore-
tages efter samme principper som forkalku-
lationen og har til formål at konstatere det
faktisk medgåede råstofforbrug og forbruget
af arbejdstid.
c*

2)

a) Forvaltningskommissionens 5. betænkning.

Efter forvaltningskommissionens opfattelse
bør priserne for arbejdsdriftens produkter
fastsættes således, at de er lønnende og
mindst lige så høje som priserne i det private
erhverv for tilsvarende produkter, og arbejds-
driften bør i højere grad end hidtil søge dette
kontrolleret ved samarbejde med branchefor-
eninger, ved drøftelser med prismyndigheder-
ne samt ved kontrolindkøb m. v.

Forskellen mellem de direkte fremstillings-
omkostninger og den konstaterede markeds-
pris benævnes af forvaltningskommissionen
som bruttoavancen. Den andel, som denne
udgør af de direkte fremstillingsomkostninger,
betegnes som bruttoavanceprocenten, hvis
størrelse kan fastlægges ved produktioner,
hvor markedsprisen er kendt, samt for hele
faget gennem det for dette førte afdelings-
regnskab. Den således udfundne bruttoavan-
ceprocent kan herefter anvendes ved fastlæg-
gelse af salgspriser i de tilfælde, hvor en mar-
kedspris ikke kan konstateres. Salgsprisen fin-
des i disse tilfælde ved til de direkte fremstil-
lingsomkostninger at tillægge en bruttoavance
beregnet i overensstemmelse med den inden
for faget konstaterede bruttoavanceprocent
for lignende produkter.

Forvaltningskommissionen finder, at den
hidtil foretagne generalomkostningsfordeling
(konstantberegning) kun er et meget groft
udtryk for størrelsen af de omkostninger, der
bør pålignes hver fabrikation, idet disse om-
kostninger i mange tilfælde ikke vil være pro-
portionale med fangearbejdsdagene. Af denne
grund ønskes konstantberegningen opgivet til
fordel for den foreslåede beregning af en
bruttoavance, der indeholder bidrag til dæk-
ning af generalomkostningerne og avance.

Endelig foreslår forvaltningskommissionen,
at den hidtil anvendte rabatberegning afskaf-
fes, idet det; antages, at fremstillingsprisen
ikke indgår i aftagernes overvejelse om den
pris, der bør betales for fængselsvæsenets pro-
dukter. Efter forvaltningskommissionens op-
fattelse bør arbejdsdriftens salgspris altid være
markedsprisen, eller hvor denne ikke kan op-
lyses, en ved hjælp af bruttoavanceprocenten
beregnet markedspris. Det salgsfremmende,
der opnås ved rabat, kan efter forvaltnings-
kommissionens opfattelse nås ved en bonus-
ordning.
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Fængselsvæsenet har over for forvaltnings-
kommissionens betragtninger udtalt, at en
kalkulation, der bygger på tillæg af en brut-
toavanceprocent, ikke tager tilstrækkeligt hen-
syn til variation i den tid, de forskellige or-
drer beslaglægger værkstedsapparatet. Dette
er af særlig betydning i fængselsarbejdsdrif-
ten, da udgiften til lønning af fangearbejds-
kraften er langt ringere end udgiften til ar-
bejdskraft i det private erhverv. Den bereg-
nede pris vil derfor blive for lav ved ordrer,
der beslaglægger værkstedsapparatet i relativ
lang tid.

Fængselsvæsenet er enig i, at det er tvivl-
somt, hvor stor vægt, man i dag kan lægge
på den nu praktiserede rabatordning, men
har fundet, at en bonusordning, der arbejder
med ensartede procenter af de forskellige af-
tageres omsætning, reelt vil stille disse ulige.

Til et af forvaltningskommissionen fremsat
forslag om indførelse af afdelingsregnskab og
i forbindelse hermed udarbejdelse af kvar-
talsrapporter indeholdende balance over ar-
be jdsdrif tens indtægter og udgifter til kon-
trol af rentabiliteten har fængselsvæsenet be-
mærket, at det hidtil anvendte ordreregnskab
må anses for et sikrere middel til renta-
bilitetskontrol end afdelingsregnskabet, idet
fængselsvæsenets produktion er sammensat af
vekslende og indbyrdes vidt forskellige ordrer
inden for hvert fag.

Fængselsvæsenet har imidlertid, jfr. den
seneste regnskabsinstruks af 1953, i princip-
pet indført afdelingsregnskab, dog således at
der i forståelse med forvaltningsnævnets
sekretariat og revisionsdepartementet ikke af-
gives kvartalsrapporter, men halvårsrapporter
mellem de årlige regnskabsaflæggelser. Halv-
årsrapporterne er søgt udnyttet i rentabilitets-
kontrollen, men det har i praksis vist sig van-
skeligt at få et effektivt udbytte på basis af
det i rapporterne indeholdte, idet man med
det nuværende administrationsapparat kun
er i stand til at foretage een årlig opgørelse
af uafsluttede fabrikationer og optælling af
lagre. Fængselsvæsenet har herefter anset det
for nødvendigt at opretholde efterkalkulation
af større ordrer, idet man ellers ikke har
ment at have fornødent grundlag for en rime-
lig rentabilitetskontrol.

b) 3. revisionsdepartements bemærkninger.
På grundlag af fængselsvæsenets regnska-

ber og en undersøgelse af visse dele af ar-

be jdsdrif tens værkstedsorganisation har 3. re-
visionsdepartement vedrørende arbejdsdriftens
kalkulationsnorm anført, at udgiften til di-
rekte arbejdsløn er for lavt ansat, idet fæng-
selsvæsenet som arbejdsløn kun medregner
fangedusører. men ikke noget beløb for fan-
gens ophold og forplejning. Det anføres, at
produktionen bør belastes med det, som fan-
gearbejdskraften er værd, når den udnyttes
rationelt. Vederlaget foreslås fastsat under
hensyntagen til normal arbejdsløn i det pri-
vate erhverv, dog således, at lønnen reduceres
i forhold til den nedsættelse af arbejdspræ-
stationerne, der skyldes klientelets fysiske eller
psykiske handicap, eller som er en uundgåelig
følge af, at arbejdet udføres under en friheds-
berøvelse. Revisionsdepartementet gør op-
mærksom på, at det i forvaltningskommissio-
nens 5. betænkning er oplyst, at værdien af
fangernes arbejdskraft i forhold til fri ar-
bejdskraft kan ansættes til f. eks. 40 %, hvil-
ket efter revisionsdepartementets opfattelse vil
give et væsentligt bedre kalkulationsgrund-
lag end de nu anvendte arbejdsdusører.

Ved anvendelsen af den nuværende norm
kalkuleres der efter revisionsdepartementets
opfattelse med en avance, der i virkeligheden
ikke eksisterer, med det resultat, at arbejds-
driftens samlede regnskab fejlagtigt viser
overskud. Ændrer man kalkulationen i den
af revisionsdepartementet angivne retning,
vil det konstateres, at arbe jdsdrif ten i realite-
ten har underskud, og dette vil betyde et
incitament til en rationalisering af arbejds-
driftens for-skellige virksomhedsgrene, som nu
savnes.

Fængselsvæsenet har ikke kunnet tiltræde
revisionsdepartementets synspunkter og har
herved særligt lagt vægt på følgende: Ved
vurdering af arbejdskraftens værdi som
grundlag for beregning af den kalkulerede
arbejdsomkostning lægger revisionsdeparte-
mentet alene vægt på reduktion som følge
af fysiske og psykiske handicap og det for-
hold, at arbejdet udføres under frihedsberø-
velse, medens man ikke ønsker at reducere
værdien, fordi fangearbejdskraften af behand-
lingsmæssige grunde anvendes anderledes, end
det ville ske i en normal produktiv virksom-
hed, idet det: netop er revisionsdepartementets
opfattelse, at arbejdsdriftens driftsregnskab
bør udvise hvilken udgift, der er en følge
af, at arbe jdsdrif ten tilrettelægges ud fra be-
handlingsmæssige synspunkter. Det er imid-
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lertid fængselsvæsenets opfattelse., at det er
uholdbart at foretage en omkostningsbereg-
ning ud fra en hypotese om, at fangearbejds-
driften kan udnyttes uden hensyntagen til
behandlingsmæssige synspunkter, når dette er
udelukket ifølge gældende lov og anord-
ninger.

3) Kommissionens overvejelser.

Kommissionen har nøje gennemgået de af
forvaltningsnævnet og revisionsdepartementet
fremsatte betragtninger og forslag" og skal
herefter om de rejste spørgsmål vedrørende
omkostningsberegning, kalkulationsnorm og
regnskabsprincip udtale :

Selvom det måtte være muligt at beregne
den formindskelse i fangernes arbejdspræsta-
tioner, der skyldes fysiske og psykiske handi-
cap, fængselslivets særlige arbejdsvilkår m. v.,
en beregning, der måtte forudsætte omfatten-
de tidsstudier, ville en sådan beregning dog
hvile på en række skøn af tvivlsom driftsøko-
nomisk værdi. Det vil efter kommissionens
opfattelse ikke være muligt een gang for alle
at fastsætte en bestemt procent som udtryk
for værdien af fangernes arbejdspræstation
sammenlignet med det private erhvervsliv.
Værdien vil i hvert fald variere fra fag til
fag, fra værksted til værksted og fra fange
til fange.

Indførelse af denne (reducerede) værdi som
omkostning i fængselsvæsenets kalkulationer
og regnskab ville ikke forøge mulighederne
for at vurdere værkstedernes økonomi. Det
vil ej heller være muligt direkte af det korri-
gerede driftsregnskab at aflæse, hvor meget
de behandlingsmæssige hensyn m. v. belaster
staten og hvilke, der skyldes andre forhold,
f. eks. mindre rationel tilrettelæggelse af pro-
duktionen. En nødvendig forudsætning for en
konstatering heraf må være, at der kan drages
sammenligning med driftsresultaterne for
virksomheder inden for det private erhvervs-
liv med tilsvarende produktion ni. v., hvilket
vil støde på store praktiske vanskeligheder.
En analyse af årsagerne til et evt. dårligt
driftsresultat må baseres på andet materiale
og andre hjælpemidler i form af udvidet
løbende driftskontrol m. v. Hvis spørgsmålet
om oprettelse eller nedlæggelse af mindre ren-
table eller tabgivende produktioner skal be-
dømmes ud fra økonomiske synspunkter alene,

finder kommissionen, at det må være de med
arbe jdsdrif ten forbundne faktiske udgifter,
der bør indgå i vurderingen.

En regnskabsmæssig forhøjelse af den fak-
tisk udbetalte fangearbejdsløn vil ikke have
nogen betydning set ud fra et kalkulations-
mæssigt synspunkt, idet prisen fortsat princi-
pielt bør baseres på markedsprisen. I de til-
fælde, hvor arbejdsdriften må kalkulere sig
frem til en salgspris på en vare, der ikke
findes tilsvarende i det åbne marked, eller for
hvilken markedsprisen ikke kan oplyses, vil
en forhøjelse af udgiften til arbejdsløn heller
ikke tjene kalkulatoriske formål, idet resul-
tatet blot vil blive, at det kalkulatoriske bi-
drag til dækning af indirekte omkostninger
og avance må formindskes med et beløb, der
svarer til forhøjelsen af arbejdslønnen.

Sammenfattende mener kommissionen ikke,
at der ved en ændring af arbejdsdriftens kal-
kulationsnorm opnås forbedringer, der står i
rimeligt forhold til de vanskeligheder og om-
kostninger, som er forbundet med at foretage
en kalkulatorisk korrektion af fangearbejds-
lønnen. Kommissionen er på den anden side
af den opfattelse, at det nu anvendte kal-
kulations- og regnskabssystem kan og bør for-
bedres på visse områder, og herfor vil der
blive redegjort i det nedenstående.

a) Forkalkulation.

Efter kommissionens opfattelse bør man
fastholde den hidtil anvendte kalkulations-
norm, således at forkalkulationerne i de til-
fælde, hvor det skønnes påkrævet at udar-
bejde sådanne, indeholder oplysning om de
direkte omkostninger, der er forbundet med
en vares produktion, d. v. s. råvareforbrug,
fangearbejdspenge og evt. andre direkte om-
kostninger.

Med hensyn til de øvrige poster, der ind-
går i kalkulationen, mener man, at den
nuværende generalomkostningsberegning og
avanceberegning bør erstattes med et enkelt
tillæg. I de tilfælde, hvor arbejdsdriften er
bekendt med markedsprisen på vedkommen-
de vare, vil dette tillæg fremkomme automa-
tisk som differencen mellem markedsprisen
og de direkte omkostninger ved varens frem-
stilling. Hvor markedsprisen ikke er kendt,
bør man soin hidtil søge at finde frem til den
pris, man i givet fald ville kalkulere sig frem
til inden for erhvervslivet. Dette foreslås gen-
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nemført ved, at der til de direkte omkostnin-
ger (materialer og fangearbejdspenge) lægges
et bruttoavancetillæg til dækning af produk-
tionsordrens andel af generalomkostninger og
nettofortjeneste. Beregningen af dette tillægs
størrelse vil normalt kunne ske på grundlag
af erfaringsmaterialet for arbejdsdriftens øv-
rige kalkulationer indenfor faget, d. v. s. hvor
markedspris og bruttoavance er kendt, idet
man dog i særlige tilfælde evt. må basere be-
regningen på de af de respektive brancher
benyttede tillæg. Det forannævnte tillæg fo-
reslås i det enkelte tilfælde indkalkuleret som
en sats pr. fangearbejdsdag eller -time, hvor-
ved opnås dækning af generalomkostninger
m. v. i forhold til den tid, den enkelte vare
beslaglægger værkstedet.

b) Efterkalkulation og driftsregnskab.

Efter indførelse af regnskabsinstruksen af
1953 ændredes arbejdsdriftens regnskabsform
som tidligere omtalt fra ordreregnskab til af-
delingsregnskab. Dette har dog ikke efter de
foreliggende oplysninger medført større prin-
cipielle ændringer i forhold til det tidligere
system, idet man fra arbejdsdriftens side
navnlig har fremhævet, at der fortsat i vidt
omfang må foretages efterkalkulationer af
den enkelte ordre for på kortere sigt at kunne
have tilstrækkelig indsigt med rentabiliteten.

I betragtning af produktionens art og vil-
kår, således som forholdene også efter kom-
missionens opfattelse bør stille sig i fremtiden, I
finder man, at der fortsat er et betydeligt i
behov for efterkalkulation af den enkelte or- !
dre af hensyn til anstalternes kalkulations-
kontrol, men man mener samtidig, at efter- !
kalkulationen bør anvendes som led i den
løbende driftskontrol, hvis udbygning og ef-
fektivisering kommissionen må tillægge be-
tydning. Det foreslås derfor, at de afsluttede
efterkalkulationer løbende indsendes af an-
stalterne til kontoret for arbejdsdriften, der
derved får mulighed for hurtig kontrol med
de direkte omkostninger i forhold til forkal-
kulationen, ligesom det også i andre hen-
seender skønnes at være værdifuldt, at kon-
toret for arbejdsdriften orienteres om færdig-
gørelsen af de enkelte ordrer.

Endvidere foreslås indsendt periodiske rap-
porter med oplysning bl. a. om planlagt (bud-
getteret) og faktisk forbrug af indirekte om-
kostninger (generalomkostninger) j produk-

tionsudnyttelsesgrad, uproduktiv arbejdstid,
f. eks. på grund af for ringe ordretilgang m. v.

Det er kommissionens opfattelse, at man
herved vil få et værdifuldt materiale til brug
for den planlægning og driftskontrol, som er
forudsat i forbindelse med den omorganisa-
tion af personalet i kontoret for arbejdsdrif-
ten, der er omtalt i kap. XI.

I kommissionens forannævnte overvejelser
og forslag har man forudsat, at man ved ud-
arbejdelse af anstalternes regnskaber samt op-
stilling af det samlede regnskab for arbejds-
driften fortsat anvender det såkaldte afde-
lingsregnskab, hvorved omkostninger og ind-
tægter henføres til de respektive fag. Med
hensyn til fordeling af omkostningerne på
fagene bema;rkes, at debiteringen kun bør
omfatte den del af de variable og faste om-
kostninger, som det enkelte fag er direkte an-
svarlig for (d. v. s. materialer, fangearbejds-
penge, værkmesterlønninger, maskinomkost-
ninger m. v.). Man foreslår således den æn-
dring, at der ikke, som tilfældet er nu ved
årsafslutningen, foretages en fordeling af
anstalternes generalomkostninger, hvilket i
denne forbindelse vil sige økonomikontorets
driftsudgifter, bygningsvedligeholdelsesudgif-
ter, udgifter til lys, varme og kraft m. v. på
de enkelte fag, idet en sådan fordeling fore-
kommer at være af tvivlsom værdi, fordi den
må baseres på et forholdsvis løst skøn.

Ved den skitserede opstilling af regnska-
berne vil der normalt fremkomme et over-
skud på det enkelte fags regnskab, repra*-
senterende forskellen mellem fagets salgsind-
tægter og de omkostninger, der uden for-
deling kan henføres til faget. Denne forskel,
der benævnes »dækningsbidrag«, giver ud-
tryk for, hvor meget faget yder til dækning
af de ikke-fordelte generalomkostninger samt
til »nettofortjeneste«.

Ved kun at belaste de respektive værk-
steder med de særligt på disse faldende om-
kostninger mener kommissionen, at arbejds-
driften vil komme i besiddelse af et talmate-
riale, der er velegnet til ansvarsplacering og
til økonomiske sammenligninger mellem de
respektive værksteder inden for den enkelte
faggruppe.

I tilslutning hertil skal dog bemærkes, at
man ved driftsanalyser og overvejelser om
produktionsudvidelser eller -indskrænkninger
m. v. fortsat må være opmærksom på de ikke-
fordelte generalomkostningers tilstedeværelse,
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idet større udsving i den økonomiske aktivitet
kan tænkes at øve indflydelse på i hvert fald
en del af generalomkostningerne.

Det beløb, hvormed arbe jdsdrif tens sam-
lede indtægter overstiger dens samlede ud-
gifter, er dens bidrag til dækning af det of-
fentliges udgifter til fængselsvæsenet. Kom-
missionen må også her foretrække, at der
tales om et da'kningsbidrag i stedet for om
et overskud.

c) Rabatydelser.

Det er kommissionens opfattelse, at der
ikke længere er tilstrækkelig grund til at op-
retholde den nu anvendte avancedeling mel-
lem den producerende og den aftagende
statsinstitution. Der bør herefter alene ydes
kvantumsrabat eller rabat for kvalitetsfor-
ringelse, ulempe som følge af forsinkelse med
levering eller andre forhold, der skyldes de
særlige vilkår, hvorunder produktionen sker
i fængselsvæsenets virksomheder.

Efter de foreliggende oplysninger må kom-
missionen være enig med fængselsvæsenet i,
at det under de herskende produktionsforhold

ikke er muligt at tilvejebringe en rimelig bo-
nusordning til afløsning af den nugældende
rabatordning.

d) Intern forretningsgang og blanketsystemer.

Det er oplyst for kommissionen, at man i
kontoret for fængselsvæsenets arbejdsdrift har
påbegyndt arbejdet med en standardisering
af den interne forretningsgang og blanketsy-
stemet, som varierer noget fra anstalt til an-
stalt. Arbejdet omfatter både værkstedsdrif-
ten og jordbrugene. På grund af personale-
knaphed er det imidlertid endnu ikke lykke-
des at nå frem til et resultat.

Kommissionen må lægge vægt på, at dette
arbejde fremmes, og peger især på, at en for-
enkling af forretningsgangen betyder en bedre
udnyttelse af personalets arbejdskraft, og på,
at der herigennem skabes grundlag for en
bedre driftskontrol. Det vil efter kommis-
sionens opfattelse være af betydning, at der
inddrages fornøden sagkundskab i dette ar-
bejde, i første række forvaltningsnævnets
sekretariat, og - i forståelse med dette - evt.
anden sagkundskab.



Kapitel XI.

Personaleproblemer.

De problemer, der har relation til det til
beskæftigelsen i fængslerne knyttede perso-
nale - normeringen, rekrutteringen, afløn-
ningen, avancementsforhold o.s.v. — er af
noget forskellig natur, efter som det drejer sig
om værkpersonalet, det overordnede admini-
strationspersonale på anstalterne og endelig
den centrale ledelse i kontoret for fængsels-
væsenets arbejdsdrift. Der vil derfor i det

følgende blive redegjort for disse problemer
i hver sit afsnit.

i. Værkpersonalet.

a) Personalets sammensætning.

Fængselsvæsenets faste værkpersonale er
inddelt i 5 forskellige lønningsklasser. For-
delingen af personalet fremgår af følgende
oversigt.

197 80

Foruden det fast tilknyttede værkmester-
personale beskæftiges et varierende antal
tariflønnede håndværkere. De pågældende
betragtes kun som antaget til løsning af
bestemte opgaver, og deres tilknytning til
etaten er derfor af midlertidig karakter. De
aflønnes med den for vedkommende fag
gældende tarifmæssige betaling. Antallet af
tariflønnede håndværkere ligger normalt om-
kring 15, hvoraf den overvejende del er be-
skæftiget indenfor økonomien.

Med hjemmel i særlig aftale mellem finans-
ministeriet og direktoratet for fængselsvæse-
net kan der udbetales vederlag for funktion
i ikke normeret stilling som værkmester i 7.
lønningsklasse til fængselsbetjente med faglig
uddannelse, der forretter tjeneste som funge-
rende værkmester indenfor arbejdsdriften eller
økonomien. Antallet af funktionærer, der på

*) Lønningen er angivet som årlig bruttoløn pr.
1. april i960 inclusive stedtillæg for København,
men uden pensionsfradrag.

**) Under økonomien er medregnet fængsels-
væsenets maskinmestre, hvoraf 2 tillige varetager
produktionsmæssige opgaver.

mere varig vis forretter sådan tjeneste —
hvorved forstås, at funktionen mindst stræk-
ker sig over 2-3 år - andrager ca. 30-35.

b) Rekrutteringer,;.

Det er af afgørende betydning for løsnin-
gen af fængselsvæsenets sociale opgave, at
der kan tiltrækkes ansøgere med de rette
kvalifikationer. Det personale, der gennem
daglig omgang med de i anstalterne ind-
satte skal deltage i arbejdet med disses gen-
indpasning i normalt samfundsliv, må være
i besiddelse af gode personlige egenskaber.
Dette gælder såvel dem, der har tilsyn med
fangerne på afdelingerne (opsynspersonalet)
som arbejdsledere (værkpersonalet).

Opsynspersonalet udtages gennem omhyg-
gelige prøver, der søger at konstatere, om
ansøgeren har de rette menneskelige kvalifi-
kationer og de forudsætninger, der iøvrigt er
fornødne for at blive en god fængselsmand.
Der lægges ved denne udtagelse: også vægt på
tilstedeværelsen af en faglig uddannelse, oftest
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en håndværksuddannelse, idet det i anstal-
ternes daglige virke tit viser sig praktisk og
hensigtsmæssigt at kunne benytte betjente
med håndværksmæssig eller anden faglig ud-
dannelse som afløsere på de forskellige værk-
steder indenfor arbejdsdriften, som holdle-
dere ved jordbrugsfagene eller til medhjælp
under bygningsvæsenet o. s. v.

Værkpersonalet rekrutteres enten fra det
faguddannede opsynspersonale eller direkte
fra det private erhverv. Ansøgere fra den
førstnævnte gruppe besidder det fortrin, at
deres fængselsmæssige og menneskelige kvali-
fikationer er kendte, og det vil — såfremt de
har fyldestgørende faglige kvalifikationer —
være naturligt at foretrække dem frem for
ansøgere udefra. Undertiden vil det dog
være mere rimeligt at foretrække ansøgere
fra det private erhverv fremfor ansøgere
indenfor det faguddannede opsynspersonale,
dels fordi den faglige praksis hos de sidst-
nævnte ofte kan ligge nogle år tilbage, dels
fordi deres ansøgning om at blive antaget
i fængselsvæsenet som opsynspersonale kan
have været udtryk for manglende interesse
for faget.

Samlet kan det siges, at gode faglige kvali-
fikationer må være et uafviseligt krav ved
antagelsen af værkpersonale, idet det kun
i begrænset omfang er muligt at udbedre
mangler i denne henseende under den ar-
bejdsledertjeneste, de pågældende går ind til.
Erfaringerne taler derimod for, at en velud-
dannet og personlighedsmæssigt fyldestgø-
rende fagmand efter antagelsen som værk-
mester uden vanskeligheder kan tilegne sig
den fornødne fængselsmæssige indsigt.

Navnlig i de senere år har det voldt fæng-
selsvæsenet betydelige vanskeligheder at få
ledige værkmesterstillinger besat med ansø-
gere med de fornødne kvalifikationer, idet
der ved opslag af ledige stillinger i en række
tilfælde hverken fra etatens egne rækker eller
udefra har vist sig den fornødne tilgang af
fuldt egnede ansøgere.

Forholdet varierer dog en del fra fag til
fag; erfaringerne i de enkelte fag kan imid-
lertid i hovedtræk sammenfattes således:

Snedkerierne.
Det har i de senere år været muligt at få

stillingerne besat med møbelkonstruktører,
selv i de laveste stillinger i 7. lønningsklasse.

Trykkeri og kasketmagen:
Tilgangen har i flere tilfælde været mini-

mal og besættelse af stillingerne derfor for-
bundet med store vanskeligheder.

Væveri og skræderi.
Der har også til disse fag været et meget

begrænset antal ansøgere at vælge imellem.
Man har i perioder søgt at klare sig med ta-
riflønnet medhjælp.

Sadelmageri:
Der har været store vanskeligheder både

ved at tiltrække og fastholde underordnet
værkpersonale indenfor dette fag.

Bygningsvæsen og økonomi.
Det har både til lederstillinger og stillin-

gerne som underværkmestre ofte været van-
ckeligt at tiltrække egnede ansøgere.

Jordbrugsjagene.
Der har ikke været større vanskeligheder

ved besættelse af ledende stillinger indenfor
landbruget. Derimod har der været betydelige
vanskeligheder med besættelse af underord-
nede stillinger indenfor gartnerierne og land-
bruget (fodermestre).

Vanskelighederne ved rekrutteringen til
de forskellige fag må ses i forbindelse dels
med det: forhold, at der indenfor mange fag
kun uddannes ganske få svende årlig, dels
med de lønninger, fængselsvæsenet kan til-
byde sammenlignet med lønningerne i det pri-
vate erhverv. Endvidere begrænser de neden-
for nævnte aldersbetingelser stærkt den
gruppe, hvorfra rekruttering kan ske. Den
nuværende høje beskæftigelse har naturligvis
accentueret vanskelighederne.

Under hensyn til at der i 1958 er vedtaget
en ny lønningslov, har kommissionen ikke på
nuværende tidspunkt ment at kunne stille
mere omfattende forslag med hensyn til værk-
personalets lønningsmæssige placering med
henblik på ad denne vej at opnå, at der til
fængselsvæsenets værkmesterstillinger melder
sig et større antal kvalificerede ansøgere end
hidtil.

Placeringen af de lavest lønnede arbejds-
ledere i 7. lønningsklasse — hvilken placering
svarer til statens almindelige håndværkere — er
dog efter kommissionens opfattelse lidet ri-
melig, idet placeringen er for lav i forhold
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til de faglige og personlighedsmæssige kvali- !
fikationer, der stilles krav om. Det må herved
erindres, at det for fængselsarbejdsdriftens i
afsætningsmuligheder og økonomi er af af-
gørende betydning, at man råder over kva- \
lificerede fagfolk, samt at der indenfor j
fængselsvæsenet - udover den rent faglige I
håndværksmæssige indsats - af værkpersona-
let skal ydes en pædagogisk betonet virksom-
hed, og at de pågældende værkmestre (også
de, som er undergivet andre værkmestre) i
virkeligheden er at opfatte som selvstændige
arbejdsledere. De lønninger, fængselsvæsenet
tilbyder, skal kunne virke tiltrækkende for
folk, der har eller i hvert fald er kvalificerede
til at indtage lederposter i det private er-
hverv; men i øjeblikket er det således, at
sådanne lederstillinger i det private erhverv
lønnes adskilligt højere end fængselsvæsenets
arbejdslederstillinger.

Antallet af normerede værkmesterstillinger
i de to laveste lønningsklasser, nemlig 7. og
10. lønningsklasse, udgør som foran anført
henholdsvis 122 og 80. De i 7. lønningsklasse
placerede værkmestre kan normalt regne med
ret automatisk at rykke op i 10. lønnings-
klasse, men med den nuværende fordeling"
forløber der i almindelighed ca. 14-15 år, før
denne oprykning finder sted. Det må imid-
lertid anses for givet, at der er for langt et
perspektiv i denne oprykning til, at opryk-
ningen kan spille nogen rolle ved selve re-
krutteringen af værkpersonalet.

Arbejdsdriftens ledelse har anført, at hen-
synet til de værkmestre, der er placeret i 7.
lønningsklasse, og som måske har været løn-
net i denne klasse i en årrække, ikke gør det
muligt med forbigåelse af de nævnte at an-
vende de eksisterende stillinger i 10. lønnings-
klasse til direkte rekruttering af værkperso-
nalet udefra.

I betragtning af det anførte - specielt un-
der hensyn til værkpersonalets pædagogiske
virksomhed og stillingernes karakter af ar-
bejdslederstillinger - stiller kommissionen for-
slag om, at den tid, der i øjeblikket forløber,
før oprykning fra 7. til 10. lønningsklasse kan
ske, forkortes væsentlig, f. eks. til 5-6 år mod
nu 14-15 år. Dette forudsætter en sådan om-
lægning af stillingerne i 7. og 10. lønnings-
klasse, at antallet af værkmestre i 7. lønnings-
klasse begrænses stærkt, medens der til gen-
gæld normeres langt flere værkmestre i 10.
lønningsklasse. En sådan omlægning imellem

de to stillingsgrupper vil i de tilfælde, hvor
der er særligt behov for det, lette placeringen
af de nyantagne værkmestre direkte i 10. løn-
ningsklasse.

Kommissionen er iøvrigt af den opfattelse,
at en gennemførelse af det nævnte forslag
ikke på lang sigt vil løse vanskelighederne
ved rekruttering til de lavest lønnede værk-
mesterstillinger, og kommissionen mener, at
en tilfredsstillende ordning i det lange løb
kun lader sig gennemføre, såfremt alle værk-
mestre under fængselsvæsenet ved deres an-
tagelse placeres direkte i 10. lønningsklasse
eller derover.

Et spørgsmål, som også spiller en rolle i
forbindelse med rekrutteringen af fængselsvæ-
senets værkpersonale, er som foran anført de
begrænsninger, der er fastsat med hensyn til
alderen ved antagelsen af ansøgere udefra.

Principielt gælder ingen laveste grænse for
alderen ved første antagelse i statens tjeneste.
Lønningslovens bestemmelse om, at tjeneste-
mandsansættelse tidligst kan ske ved det
fyldte 21. år, tilsiger dog i sig selv, at første
antagelse - med påfølgende sædvanlig aspi-
ranttjeneste i 2 år, før fastansættelse kan
blive aktuel — normalt ikke sker førend i en
alder af 18-19 år. Antagelse i denne alder
vil imidlertid indenfor en etat som fængsels-
væsenet være en umulighed, når henses til de
krav til modenhed og menneskelig indsigt,
der må stilles til enhver fængselsmand både
indenfor opsynsstyrken og blandt værkperso-
nalet. I praksis er forholdet da også det, at
antagelse som fængselsbetjentaspirant tidligst
sker i en alder af 23—24 år, medens værk-
mesteraspiranter i hvert fald bør være mindst
25-26 år ved første antagelse.

Der er i 1954 mellem finansministeriet og
direktoratet for fængselsvæsenet aftalt visse
generelle retningslinier for, hvor gammel en
ansøger til en værkmesterstilling i fængsels-
væsenet må være for at kunne opnå fastan-
sættelse i pensionsberettigende stilling. Disse
retningslinier går i hovedtræk ud på føl-
gende :

Aldersgrænsen ved antagelse som værkmester
i y. lønningsklasse.

Ansøgeren må ved nyantagelsen (antagelse
som aspirant) ikke være fyldt 28 år. Inden-
for visse sa;rlige fag, hvor der er tale om
mangel på udbud af kvalificeret personale
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(f.eks. de grafiske fag), kan der i enkelte
tilfælde gøres undtagelser.

Ledende poster indenfor værkmestre i 10.
lønningsklasse.

Ansøgeren må ved nyantagelsen ikke være
fyldt 31 år. Som eksempel kan nævnes selv-
stændige poster som gartnere ved de mindre
fængselsafdelinger, bygningsværkmestre sam-
mesteds o. s. v.

Ledende stillinger indenfor værkmestre i 12.,
J5- °g •r^' lønningsklasse.

Ansøgeren må ved nyantagelsen ikke være
fyldt 36 år.

Af det anførte følger, at ansættelse som
tjenestemand efter to års tilfredsstillende as-
piranttjeneste for de nævnte grupper skal
ske henholdsvis inden det fyldte 30. år, det
fyldte 33. år og det fyldte 38. år.

Disse relativt lave aldersgrænser har voldt
fængselsvæsenet visse vanskeligheder ved re-
krutteringen af værkpersonalet, særligt i de
lavere lønningsklasser. I mange tilfælde har
man således ikke kunnet fastholde ansø-
gere, der ellers forekom velkvalificerede til
de pågældende stillinger, fordi pågældendes
alder var til hinder for tjenestemandsansæt-
telse. I nogle tilfælde er ansøgere over den
alder, der er forudsætning for tjenestemands-
ansættelse, men som man ønskede til de på-
gældende stillinger på grund af gode faglige
kvalifikationer, indgået på ansættelse som
honorarlønnede uden pensionsret.

Når staten fastsætter relativt lave alders-
grænser for antagelse i pensionsberettigende
stilling, skyldes det forsikringsmæssige betragt-
ninger, der atter hænger sammen med rent
finansielle synspunkter. Såfremt fuld pen-
sionskvotient skal opnås ved det fyldte 67. år
(tidligste normale afskedigelsestidspunkt),
skal vedkommende være antaget som aspirant
senest ved det fyldte 28. år og fastansat se-
nest ved det fyldte 30. år. Såfremt man til
sin tid venter med at gå af ved det fyldte 70.
år, forskydes de nævnte aldersgrænser til
henholdsvis 31 og 33 år.

Overfor disse finansielle hensyn står for
fængselsvæsenets vedkommende interessen i
til værkmesterstillingerne at antage modne
ansøgere, der har anvendt årene efter den
grundlæggende faglige uddannelse til at dyg-
tiggøre sig og vinde de for virksomhedsledelse
nødvendige praktiske erfaringer. Når man

tager i betragtning, hvilken tid der medgår til
forlænget almindelig skolegang, læretid, mili-
tærtjeneste, ophold på højskoler eller videre-
gående faglige skoler samt nødvendig praksis
som svend eller arbejdsleder, er det klart, at
fængselsvæsenet i almindelighed ikke kan
regne med at sikre sig sådanne medarbejdere,
førend disse er i slutningen af tyverne eller i
begyndelsen af trediverne.

Under hensyn hertil foreslår kommissionen
den nuværende aldersgrænse for antagelse i
lavest lønnede stilling som værkmester i
fængselsvæsenet hævet noget i forhold til den
nugældende grænse på 27 år ved første an-
tagelse. Kommissionens forslag går ud på, at
der ved forhandling" mellem finansministeriet
og direktoratet for fængselsvæsenet søges af-
talt: en bestemmelse om, at alderen for an-
tagelse som værkmester i laveste lønnings-
klasse normalt ikke bør overstige 30 år ved
første antagelse. Ved fastsættelse af denne
gra;nse er det taget i betragtning, at der også
bør være et rimeligt spillerum imellem alders-
gra^nserne for antagelse som fængselsbetjent-
aspirant; (hvilket kan ske, når blot vedkom-
mende ikke er fyldt 27 år) og aldersgræn-
serne for antagelse som værkmester.

I de tilfælde, hvor det undtagelsesvis måtte
være nødvendigt at antage aspiranter udefra
til de højere placerede værkmesterstillinger,
skønnes de hidtidige aldersgrænser gennem-
gående at have været ret rimelige. Kommis-
sionen finder dog, at der også på dette om-
råde ved forhandling mellem finansministe-
riet og direktoratet for fængselsvæsenet bør
søges opnået en aftale om, at aldersgrænserne
kan fraviges, hvor særlige forhold gør sig
gældende.

c) Lønningsforhold iøvrigt, herunder
kontraktforhold.

Med hensyn til værkpersonalets aflønning
og opdeling på de enkelte lønningsklasser
henvises til bemærkningerne foran under a)
og b) i nærværende afsnit.

Fra enkelte sider indenfor kommissionen
har spørgsmålet om overgang til kontraktan-
sættelse af en del af værkpersonalet været
rejst, idet man har ment, at man herved i
højere grad vil kunne udskifte mindre egnede
ledere, der således ikke ville komme til at
blokere en stilling igennem en menneskealder.
Formålet skulle være at opnå tilgang af folk
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med friske erfaringer fra virksomhed i det
private erhverv. Såfremt en sådan vej skulle
betrædes, ville det formentlig også være mu-
ligt at fastsætte lønnen således, at den til
enhver tid var afpasset efter forholdene i det
pågældende fag udenfor.

Der har været tilvejebragt en række oplys-
ninger vedrørende lønningen inden for sær-
lige overenskomstområder, hvor staten er den
ene af de kontraherende parter, således for
arkitekter, teknikumingeniører og konstruk-
tører.

Kommissionen har imidlertid ikke ment,
at der for tiden er tilstrækkelig anledning til
at stille forslag om helt eller delvis at overgå
til aflønning efter kontraktlønsprincippet, idet
man skønner, at der ikke i øjeblikket vil
kunne vindes noget væsentlig herved, navnlig
ikke hvis kommissionens forslag om en for-
bedring af lønningen for værkmesterstillin-
gerne i den lavest lønnede lønningsklasse og
en forhøjelse af aldersgrænsen for antagelse i
disse stillinger gennemføres.

At værkmesterstillingen har karakter af en
livsgerning, er utvivlsomt også medvirkende
til at tiltrække kvalificerede ansøgere.

En omhyggelig udvælgelse og en nøje sor-
tering i aspiranttiden vil kunne medvirke
til at holde uegnede ude, ligesom kursus og
praktisk tjeneste i private virksomheder, jfr.
nærmere nedenfor, skulle kunne sikre, at
værkmestrene blev holdt fagligt à jour.

Kommissionen vil dog ikke afvise mulig-
heden af, at det senere kan være rigtigt at
tage spørgsmålet om at benytte sig af kon-
traktløn op til overvejelse.

d) Uddannelse forud for antagelsen.
Efter sagens natur kan der ikke fastsættes

bestemte krav med hensyn til den uddannelse,
en ansøger skal have for at komme i betragt-
ning ved besættelsen af en ledig stilling som
værkmester under fængselsvæsenet, udover
den rent selvfølgelige, at vedkommende skal
have en forsvarlig praktisk og teoretisk ud-
dannelse indenfor det fag, stillingen henhører
under.

Indenfor visse fag har der dog udviklet sig
en vis praksis på dette område, hvorom kan
oplyses følgende:

Landbrug.
Til de ledende stillinger indenfor fængsels-

væsenets større landbrug kræves, at den på-

gældende har dokumenteret evner på en le-
dende post i et større landbrag, og at han
har en grundig teoretisk uddannelse enten
som landbrugskandidat eller anden længere-
varende uddannelse.

Gartneri.
Der stilles i almindelighed krav om en vis

teoretisk oplæring, f. eks. uddannelse på gart-
nerskole.

V cerkstedsdriften.
I visse tilfælde har der været stillet krav

om, at vedkommende leder skal have gen-
nemgået værkførerskole. Ved besættelse af
stillinger indenfor snedkerierne er der lagt
vægt på, om vedkommende har eksamen som
møbelkonstruktør, et krav, der i almindelig-
hed også kan opfyldes.

Bygningsvæsen.
Til de ledende stillinger er der i de senere

år søgt antaget ansøgere med eksamen som
bygningskonstruktør, men det har ikke altid
været muligt at fastholde kravet.

Øvrige fag.
For en række andre fag har man derimod

kun kunnet fastholde det forannævnte al-
mindelige krav om en så vidt muligt alsidig
praktisk og teoretisk uddannelse indenfor
faget.

e) Uddannelse efter antagelsen.

Værkpersonalet gennemgår på lige fod med
det øvrige personale kort efter antagelsen en
første instruktion på vedkommende anstalt,
hvorunder der gives orientering om en række
almene fængselsforhold, herunder en summa-
risk undervisning i strafferet og strafferets-
pleje, fængselsvæsenets organisation m. v. End-
videre stilles der i almindelighed krav om, at
værkmestrene skal gennemgå det sædvanlige
3 måneders kursus for aspiranter på fængsels-
væsenets centralskole, hvor de fornævnte dis-
cipliner gennemgås mere indgående.

Derudover søger man ved etablering af
særlige kurser dels på fængselsvæsenets cen-
tralskole, dels på anstalterne eller andetsteds
(f.eks. gartnerskole, landbrugsskole, o. lign.),
ofte i samråd med konsulenterne, at holde
værkmesterpersonalet orienteret om det nye-
ste indenfor faget. Af allerede afholdte kursus
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indenfor denne art kan nævnes et kursus på
Den grafiske højskole for værkmestre ved
trykkeri- og papirvirksomhed, et kursus for
landbrugsværkmestre på Asmildkloster land-
brugsskole og et kursus for gartnerværkme-
stre på Beder gartnerskole.

Foruden disse for fængselsfolk særligt ar-
rangerede faglige kursus er der adgang for
værkmestre til for fængselsvæsenets regning
at deltage i faglige kursus sammen med fag-
folk fra det private erhverv. I enkelte til-
fælde har landbrugsværkmestre gennemgået
5 måneders kursus på landbrugsskole og
værkmestre ved væverierne et 3 måneders
kursus på Tekstilfagskolen. Langt hyppigere
har dog været deltagelse i kursus på Tekno-
logisk institut i København og Århus. Så-
danne kurser har vedrørt:

Metalfag.
Metallære, metalprøvning, varmebehandling

af stål.
Fræsning,
Drejning,
Svejsning.

Snedkeri.
Bejtsning, celluloselakker m. v.,
Kursus for maskinsnedkere,
Anvendelse af plasticmaterialer,
Sprøjtning og sprøjteteknik.

Skræderi.
Tilskæring og forarbejdning af herretøj.

Gartneri.
Redskabsbehandling.

Landbrug.
Traktorkursus.

Bygningsvæsen.
Terrazzo- og mosaikarbejde,
Sanitet-, gas- og vandmesterprøve.
Varmeisolering,
Oliefyringsteknik,
Instruktionskursus for malere.

Kommissionen anbefaler, at de foranstalt-
ninger, der er etableret med henblik på ud-
dannelse af personalet, fortsættes og udbyg-
ges i videst muligt omfang, ligesom man vil
finde det ønskeligt, om der kunne tilveje-

bringes praktiske muligheder for at give værk-
personalet adgang til at dygtiggøre sig og hø-
ste nye indtryk ved i ikke for korte tidsrum
at forrette tjeneste på tilsvarende virksom-
heder i det private erhverv.

f) Forholdet mellem arbejdsledere og be-
skæftigede i fængselsvæsenets værksteder m.
v., sammenlignet med forholdene udenfor.

Kommissionen har overvejet, om der ved
beskæftigelsen af fangerne i Danmark an-
vendes for mange arbejdsledere. En undersø-
gelse har vist, at tallet på beskæftigede pr.
arbejdsleder i værkstedsfagene ligger på et
gennemsnit af 6,8, i jordbrugsfagene 7,1 og
i de såkaldte cellefag (klemmearbejde og
legetøjsfabrikation) på 9,8. Det totale gen-
nemsnit andrager 7,3. Foreliggende oplysnin-
ger om private virksomheder indenfor fag,
der er optaget i fængselsvæsenet, viser for-
holdstal varierende mellem 18,8 og 34,5.

En umiddelbar sammenligning med privat-
erhvervet lader sig imidlertid af forskellige
grunde ikke foretage. Indenfor fængselsvæ-
senet påhviler der værkmestrene langt mere
omfattende opgaver med instruktion og vej-
ledning end i privaterhvervet, ligesom fæng-
selsvæsenets arbejdsledere i større omfang end
i privaterhvervet må bistå ved direkte delta-
gelse i de vanskeligste arbejdsoperationer.
Lederne af de større fag i fængselsvæsenet
har dernæst en række opgaver, der i privat-
erhvervet udføres af driftsledere og andet
teknisk personale, hvilket personale ikke hen-
regnes under arbejdsledere i den officielle sta-
tistik.

Der har utvivlsomt været en udvikling i
fængselsvæsenet henimod anvendelse af flere
arbejdsledere. Dette skyldes, at kravene til
produktionens omfang og kvalitet har været
stigende, hvorfor eftersynet af produkterne
må tage mere tid. Der har været lagt sti-
gende vægt på oplæring og optræning af fan-
gerne. Overgangen fra cellearbejde til arbejde
på fællesværksteder har bevirket, at der nu
påhviler fængselsvæsenets værkmestre en al-
mindelig tilsynspligt, der tidligere varetoges
af opsynspersonalet. De pædagogiske, psyko-
logiske og psykiatriske behandlingsformer for-
udsa;tter en nøjere iagttagelse og en udvidet
indberetningspligt. Endelig har den hyppi-
gere anvendelse af betingede domme betydet
en udskillelse af den menneskeligt og arbejds-
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mæssigt mindst medtagne del af det hidtidige
anstaltsklientel.

Beskæftigelse af ufaglærte fanger ved
håndværk, der i det private erhverv udføres
af faglærte, må efter sagens natur være mest
personalekrævende. Erfaringerne fra Sverige
- hvor arbejdsdriften er mere seriepræget

end her i landet, og hvor man anvender for-
holdsvis færre værkmestre end i Danmark —
peger i retning af, at arbejdslederantallet vil
kunne begrænses, såfremt produktionen bli-
ver mere seriepræget.

Kommissionen har særligt overvejet spørgs-
målet om antallet af arbejdsledere indenfor
fa^ngselsvæsenets bygningsvæsen og tilsynet
med de tekniske anlæg, idet man her på
grund af arbejdets karakter har et forholds-
mæssigt større antal arbejdsledere end inden
lor værkstedsdriften og jordbrugsfagene. I
forbindelse hermed har man særligt beskæf-
tiget sig med spørgsmålet, om det ikke ville
kunne betale sig at anvende fremmed ar-
bejdskraft til bygningsarbejder og tekniske
installationer i stedet for fangearbejdskraft
under ledelse af anstaltens egne funktionærer.

På grundlag" af de gennem en årrække
indhøstede erfaringer fra større bygningsar-
bejder regner fængselsvæsenet i almindelig-
hed med, at man ved at udføre et arbejde
ved anvendelse af egne mestre og indsatte
gennemsnitlig sparer 25-30 % i forhold til
udgiften ved udførelse med fri arbejdskraft.
Denne besparelse må imidlertid ses i sam-
menhæng med, at arbejdslederlønninger ikke
belaster bevillingerne til bygningsarbejder.
Såfremt man medregner lønning til værk-
mestrene ved anstalternes bygningsvæsen og
en del af lønningerne til det tekniske perso-
nale (maskinmestre og disses medhjælpere),
når man til det resultat, at udgifterne på
fængselsvæsenets samlede bygnings- og instal-
lationsbudget, der i gennemsnit ligger om-
kring 2V2 mill. kr. årligt, næppe adskiller sig
nævneværdigt fra udgifterne ved udførelse af
de tilsvarende arbejder ved fremmed arbejds-
kraft. En sammenligning mellem omkostnin-
gerne ved de to fremgangsmåder er imidler-
tid i det hele meget vanskelig, idet mod-
stridende hensyn spiller ind i overvejelserne
om, hvorvidt den ene eller anden fremgangs-
måde skal foretrækkes.

Det må således tages i betragtning, at per-
sonalet under bygningsvæsenet og ved de tek-
niske anlæg har andre opgaver end medvir-

ken ved sådant arbejde, hvor det er muligt
at foretage en egentlig omkostningsberegning.
Endvidere vil benyttelsen af civile håndvær-
kere kræve betydelige udgifter til et fængsels-
mæssigt tilsyn til forebyggelse af ulovlig kom-
munikation og svækkelse af sikkerheden. Her-
til kommer, at man må tillægge beskæftigel-
sen ved bygningsarbejder og tekniske instal-
lationer væsentlig træningsmæssig værdi, idet
et ikke ubetydeligt antal af fangerne senere
vil blive beskæftiget som ufaglært arbejds-
kraft ved jord-, beton- og bygningsarbejder
og her vil kunne have nytte af de færdighe-
der, de har opnået under sådant arbejde i
fængslerne. Endelig kan hensynet til at holde
fængslerne i bedst mulig vedligeholdelsestil-
stand tale for at bevare det nuværende sy-
stem, der også har været ensbetydende med,
at fængselsvæsenet i vanskelige perioder for
byggevirksomheden her i landet ikke har
skullet lægge beslag på fri arbejdskraft til
bygningsforans takninger.

Kommissionen har på grundlag af det an-
førte derfor ikke fundet tilstrækkelig anled-
ning til at foreslå en principiel ændring i den
nuværende fremgangsmåde på dette område.
Forudsætningen for anvendelse af værkme-
stre og andet personale ved bygningsvæsen
og de tekniske anlæg må imidlertid være, at
der herved skabes muligheder for arbejds-
mæssig træning af fangerne.

Kommissionen kan i øvrigt vedrørende hele
det her behandlede spørgsmål konkludere så-
ledes:

Det vil næppe være muligt at opnå et for-
holdstal mellem arbejdsleder og beskæfti-
gede, der kan nærme sig det, der findes inden
for det private erhverv. Men fængselsvæsenet
bør stedse have opmærksomheden henvendt
på, at antallet af arbejdsledere ikke overstiger
det strengt nødvendige.

2. Personalet på anstalternes admini-
strationskontorer.

a) Personalets sammensaHning.

Opdelingen af det administrative personale,
der forretter tjeneste på anstalternes inspek-
tionskontorer, økonomi- og arbejdskontorerne
samt bogholderierne, fremgår af følgende ta-
bel:
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Oversigt over administrations- og kontorpersonalet.

Angivet som bruttoløn med stedtilla;g for København, men uden fradrag for pensionsbidrag.

Som det fremgår af bemærkningerne foran
i kap. IV er det ikke muligt ved samtlige
anstalter umiddelbart at udskille det perso-
nale, som alene varetager de administrative
opgaver i forbindelse med fangebeskæftigel-
sen. Skønsmæssigt kan man dog anslå antal-
let af medarbejdere indenfor dette område til
at ligge på ca. 60.

b) Rekrutteringen.

Medens tilgangen til det almindelige kon-
torpersonale sker efter samme retningslinier
som indenfor statens øvrige administrations-
grene, er der anledning til at fremdrage en
række spørgsmål vedrørende rekrutteringen
af personale til den egentlige administrations-
gruppe.

Tilgang til denne sidstnævnte gruppe sker
ved antagelse som fængselsassistentaspirant.
Fra stillingen som fængselsassistent kan senere
ske oprykning til stillingerne som fængsels-
overassistent - for tiden efter ca. 15 års tje-
neste — og eventuelt til fængselsbogholder og
fængselsforvalter.

Ved antagelse som fængselsassistentaspirant
har man foruden krav om realeksamen hid-
til forlangt, at vedkommende skal have
eksamen fra handelsskole eller lignende samt
kunne dokumentere praktisk og teoretisk ud-
dannelse på et større handelskontor, herun-
der gennem tjeneste på de respektive drifts-
afsnit på et sådant at have erhvervet kend-
skab til bogholderi, driftskalkulation, vare-
kendskab, lønningsregnskab, fakturering o. s.
v. For at opfylde disse forudsætninger har det
været anset for nødvendigt, at ansøgeren
skulle være i en alder på omkring 25—26 år.

Det har navnlig i de senere år vist sig over-
ordentlig vanskeligt at skaffe den tilstrække-
ligt kvalificerede tilgang til fængselsassistent-

gruppen, et forhold, som vil blive grellere i
tiden fremover, efter at begyndelseslønnen for
længselsassistenter ved de nye lønningslove
fra 1958 er lavere end efter tjenestemands-
loven af 1946. En konsekvens heraf må for-
mentlig være, at fængselsassistentaspiranter
fremtidig antages i en lavere alder end hidtil,
d. v. s. omkring 20-21 år, hvoraf atter følger,
at kravene til forudgående uddannelse na-
turligt må slækkes væsentligt.

Kommissionen har været inde på forskel-
lige muligheder for at afhjælpe disse vanske-
ligheder, idet man mener at måtte tillægge
det afgørende betydning, at der til stillingerne
som fængselsassistenter, hvorfra etatens fæng-
selsforvaltere og fængselsbogholdere skal ud-
gå, tiltrækkes fagligt og menneskeligt velkva-
lificerede personer. Det er i høj grad ønske-
ligt, at fængselsassistenterne som hidtil har
en videregående uddannelse, end man ellers
kan forvente, at assistenter indenfor staten
skal have.

Kommissionen har i denne forbindelse
overvejet, hvorvidt der burde etableres en
egentlig elevordning indenfor fængselsvæse-
net, svarende til de store etaters. Antagelse
som elev måtte herefter ske umiddelbart eller
kort efter bestået realeksamen (f. eks. i en
alder af 16-17 år), således at vedkommende
i elev- og medhjælper tid efter en forud lagt
plan gennemgik en uddannelse på henholds-
vis inspektionskontor, økonomi- og arbejds-
kontor og bogholderi samt derudover fre-
kventerede handelsskole. Endvidere måtte en
sådan ordning forudsætte, at eleverne gen-
nemgik en videregående teoretisk uddannelse
på fa;ngselsvæsenets centralskole.

Medens der nok fra enkelte anstaltslederes
side har va;ret udtrykt principiel interesse for
en sådan ordning, må det imidlertid fastslås,
at der gennemgående ikke har vist sig til-
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slutning til tanken. Der er fra anstalternes
side henvist til de praktiske vanskeligheder
ved at gennemføre en sådan elevordning, idet
det navnlig er fremhævet, at etaten er for
lille til at bære et sådant apparat. Uden at
kommissionen skal komme nærmere ind på
spørgsmålet om elevuddannelse, skal den dog
pege på de muligheder der ligger i et sam-
arbejde på dette område, med andre forvalt-
ningsgrene med beslægtede opgaver.

Kommissionen har været inde på den
tanke, om der med finansministeriet burde
indgås en aftale om at indplacere fængsels-
assistentaspiranter på et højere løntrin end
på begyndelsesløn i 9. lønningsklasse allerede
ved aspirantantagelsen under hensyn til, at
fængselsassistentaspiranterne som anført alle-
rede ved indtrædelsen i statens tjeneste har
gennemgået en del af den teoretiske og prak-
tiske uddannelse, som assistenter inden for de
store etater får som led i hele deres uddan-
nelse. Vanskelighederne med hensyn til at
opnå en sådan sagligt stærkt motiveret ord-
ning ligger i, at en specialregel i overens-
stemmelse hermed ikke vil harmonere med
statens almindelige aspirantregler.

Endelig har man overvejet i større om-
fang end nu at anvende overenskomstlønnet
kontorpersonale på de respektive kontorer,
herunder fortrinsvis kvinder i yngre alder,
hvilket forudsætter, at en yderligere del af
det nuværende arbejde af mere manuel eller
rutinepræget karakter udskilles til udførelse
af sådant personale. Gennemgående anvendes
overenskomstlønnet kontorpersonale i et ikke
ubetydeligt omfang indenfor fængselsvæsenet.
Visse anstaltsledere har ment, at man nok
vil kunne nå noget videre på dette punkt.

Kommissionen må lægge afgørende vægt
på, at kravene til dem, der antages som fæng-
selsassistenter, ikke nedsættes, idet den peger
på den store betydning for arbejdsdriftens
økonomi og den behandlingsmæssige værdi,
det har, at ledere og medarbejdere er velud-
rustede og veluddannede. De særlige krav til
foruddannelse, der må stilles, og det økono-
miske ansvar, der hviler på medlemmer af
denne gruppe, må berettige til en mere ri-
melig begyndelseslønning.

c) Lønningsforhold.

Kommissionen har - bortset fra det under
b) om placeringen af fængselsassistenterne

anførte - ikke ment, at der for tiden er an-
ledning til at foreslå ændringer i den løn-
ningsmæssige placering af personalet inden-
for administrationsgruppen, således som den-
nes placering nu er fastlagt ved lønningslo-
vene af 1958, se ovenfor side 95.

Det er kommissionens opfattelse, at fæng-
selsvæsenets assistenter og overassistenter har
et i forhold til visse andre etater mindre an-
tal avancementstillinger. Som det fremgår af
bemærkningerne foran side 95, opnås avan-
cement fra fængselsassistent til fængselsover-
assistent først efter forløbet af ca. 15 års tje-
neste, og en ikke ringe del kan ikke påregne
avancement til stillingerne som fængselsbog-
holder eller fængselsforvalter. De 6 senest ud-
nævnte fængselsoverassistenter har ved ud-
nævnelsen haft en alder på mellem 35 og 44
år. Der er forholdsvis ringe afgang fra etaten
til stillinger inden for andre styrelser eller i
det private erhverv.

For at bøde på de begrænsede avance-
mentsforhold vil det efter kommissionens op-
fattelse være rimeligt, at der i hvert fald sker
opnormering af visse overassistentstillinger i
15. lønningsklasse ved de større anstalter til
fuldmægtige i 18. lønningsklasse, fortrinsvis
de krævende og selvstændige stillinger på
økonomi- og arbejdskontorerne på stats-
fængslerne i Horsens, Vridsløselille og Ny-
borg, på Københavns fængsler og på psyko-
patanstalterne i Herstedvester.

d) Uddannelse efter antagelsen.

Om uddannelsen efter indtrædelsen i sta-
ten kan det oplyses, at samtlige fængselsassi-
stenter i løbet af en kortere årrække gen-
nemgår uddannelse på de forskellige admi-
nistrationskontorer, nemlig økonomi- og ar-
bejdskontor, bogholderi og inspektionskon-
tor. Direktoratet for fængselsvæsenet følger
til stadighed spørgsmålet om en passende ro-
tation indenfor overassistenternes og fæng-
selsassistentern.es kreds og gennemfører med
passende mellemrum omplaceringer af dette
personale.

Siden 1957 har der på fængselsvæsenets
centralskole været gennemført kursus for
fængselsoverassistenter og fængselsassistenter
på ca. 6 ugers varighed. De lag, hvori der
undervises, omfatter:
Kalkulationsprincipper m. v. indenfor ar-

be jdsdrif ten.
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Bogholderiproblemer,
Forfatnings- og forvaltningslære m. v.,
Strafferet m. v.,
Emner fra direktoratets sagsområde iøvrigt,
Forsorgsarbej de,
Behandlingstanker og
Samarbejdsspørgsmål.

Når kursus ikke har været af længere va-
righed, skyldes det bl. a. vanskelighed ved
på anstalterne i længere tid at undvære en
så relativ stor del af denne ret lille gruppe.
Det er tanken senere at supplere dette grund-
læggende kursus med kortere kursus i pro-
duktionsplanlægning, driftsøkonomi o. lign.

Kommissionen kan tiltræde, at denne per-
sonalegruppes uddannelse efter antagelsen
udbygges så meget, som forholdene tillader.

3. Den centrale ledelse i kontoret for
fængselsvæsenets arbejdsdrift.

a) Personalets sammensætning.

Kontoret for fængselsvæsenets arbejds-
drift har for tiden følgende personale:

27. lønningsklasse*) : 35.136-37.308 kr., che-
fen for fængselsvæsenets arbejdsdrift.

25. lønningsklasse : 27.684-32.028 kr., en kon-
torchef.

19. lønningsklasse**) : 16.488-22.704 kr.., en
fuldmægtig.

15. lønningsklasse: 16.428-19.776 kr., tre
fængselsoverassistenter.

9. lønningsklasse: 11.748-16.488 kr., to
fængselsassistenter.

Hertil kommer en mandlig og fire kvinde-
lige overenskomstlønnede kontormedhjæl-
pere.

Kontorets samlede personale udgør således
i øjeblikket 13 personer.

Om den til kontoret for fængselsvæsenets
arbejdsdrift knyttede konsulent-institution
henvises til bemærkningerne nedenfor under
nærværende afsnit.

b) Arbejdsopgaver.

De arbejdsopgaver, der påhviler kontoret
for fængselsvæsenets arbejdsdrift, kan i ho-
vedtræk sammenfattes således:

*) Angivet som bruttoløn med stedtillæg for
København, men uden fradrag for pensionsbidrag.

**) For tiden ubesat.
7

1 ) Formidling af ordrer fra aftagerne til an-
stalterne.

Der passerer årligt ca. 5.000 ordrer gen-
nem kontoret, et antal, der må påregnes at
stige i de kommende år. Ekspeditionen af en
del af disse ordrer er for den med anstalter-
nes produktionsapparat fortrolige tjeneste-
mand ret rutinemæssig, men et ikke uvæ-
sentligt antal ordrer kræver en særlig bear-
bejdelse, herunder forhandlinger og korre-
spondance med aftagere, andre myndigheder
og leverandører af råstoffer og halvfabrikata.
Ordreformidlingen kræver besvarelse af et
stort antal personlige og telefoniske fore-
spørgsler og giver anledning til behandling
af evt. reklaimationer.

2) Opnåelse af ordrer ved henvendelse til
de aftagende institutioner.

Selvom et betydeligt antal ordrer indgår
rutinemæssigt til kontoret for arbejdsdriften
fra de aftagende institutioner, må der dog
udfoldes en omfattende virksomhed for at
opnå en sådan ordresammensætning, at kra-
vet om konstant beskæftigelse af alle i an-
stalterne hensiddende personer kan opfyldes.
Dette arbejde vanskeliggøres ved de stærke
svingninger i antallet af fanger. Ændrede
behov hos aftagerne og krav om ændret pro-
duktionsteknik bevirker stadig tab af leveran-
cer, der må søges erstattet af leverancer af
nye emner, evt. til nye aftagergrupper.

3) Kalkulationer og prisberegninger.

Kontoret godkender og kontrollerer de af
anstalterne foretagne kalkulationer og pris-
beregninger, hvilket er påkrævet for anlæg
af en ensartet prispolitik. Kontoret foretager
samtidig i denne forbindelse løbende renta-
bilitetskontrol og herunder fastsættelse af
den for hvert fag fælles fordelingsnøgle for
generalomkostninger (konstant). Der henvi-
ses iøvrigt vedrørende denne virksomhed til
udviklingen i kap. X.

4) Udarbejdelse af driftsregnskaber.

I kontoret samles og bearbejdes de af an-
stalterne udarbejdede driftsregnskaber for de
enkelte arbejdsdriftsfag, ligesom der foreta-
ges en driftsøkonomisk vurdering af regnska-
berne.
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5) hidkøb af råstoffer.

Udenlandske råstoffer indkøbes normalt af
kontoret. Indkøb af råstoffer fra danske virk-
somheder sker i en del tilfælde lokalt, men
i en del tilfælde medvirker kontoret, der har
etableret visse fælles indkøbsordninger ved
afslutning af rammeaftaler med leverandø-
rer til opnåelse af gunstigste leveringsbetin-
gelser.

6) Teknisk overtilsyn.

Dette udøves ved hjælp af deltidsansatte
konsulenter, om hvis virksomhed der hen-
vises til omtalen i kap. IV og kap. VII. Kon-
sulenternes bistand udøves ved indsendelse
af besøgsrapporter, afgivelse af erklæringer
og vejledning overfor centraladministratio-
nen i spørgsmål om arbejdsdriftens maskin-
indkøb, personaleproblemer, lokaleændringer
o.s.v. Konsulentordningen, der ventes udbyg-
get, omfatter dels faste konsulenter, dels bi-
stand fra rådgivende ingeniørfirmaer o. lign.

7) Indkøb af maskiner.

Kontoret godkender maskinindkøb og dra-
ger omsorg for, at de forhåndenværende an-
lægs- og driftsbevillinger udnyttes bedst mu-
ligt.

8) Bygningsspørgsmål.

Opførelse af nye bygninger indenfor værk-
stedsdriften og jordbrugsfagene og vedlige-
holdelsesarbejder på disse bygninger henhø-
rer under kontoret, der virker som formidler
af samarbejdet mellem anstalterne på den
ene side og justitsministeriets tilsynsførende
arkitekt og ingeniør på den anden side. Ar-
bejdet omfatter deltagelse i de årlige byg-
ningssyn og behandling af særskilte større
byggesager. Kontoret giver bemyndigelse til
arbejderne efter indhentede udtalelser fra de
sagkyndige og varetager arbejdet med reg-
ningsanvisning i byggesager, der forudsætter
særlig bevilling.

9) Personalesager.

Kontoret deltager i ekspedition af alle sa-
ger vedrørende værkpersonalet, ialt godt 300
personer, og administrationspersonalet, ialt
ca. 100 personer. Kontoret har i særlig grad
medvirket ved nyantagelse af værkmestre og
iøvrigt behandlet sager om forfremmelse, for-

flytttelse og afskedigelse, om personales ud-
dannelse og arrangement af kursus o.s.v.

10) Inspektioner og konferencer.

Kontorets embedsmænd foretager regel-
mæssige inspektioner af samtlige anstalters
værksteder, jordbrug og andre arbejdsplad-
ser og fører herunder forhandlinger med
den lokale arbejdsdriftsledelse og værkme-
strene. Kontoret samler lederne af arbejds-
driften, fængselsforvaltrene, til regelmæssige
konferencer, ligesom det efter behov arran-
gerer møder for andre grupper af medarbej-
dere. Endelig aflægger kontorets embeds-
mænd i samråd med den centrale ledelse af
arrestvæsenet besøg til inspektion af fange-
beskæftigelsen i landets 57 arresthuse.

11 ) Forskellige andre opgaver.

Kontoret samarbejder iøvrigt med direk-
toratets 2. ekspeditionskontor om udfærdi-
gelse af generelle bestemmelser vedrørende
fangebeskæftigelsen, herunder sager om fan-
gernes uddannelse med tilhørende aftaler
med faglige organisationer og myndigheder,
om fangernes; arbejdspenge, om arbejdstiden
m. v.

c) Forslag til udbygning af kontoret for
fængselsvæsenets arbejdsdrift med henblik
på de foreliggende arbejdsopgavers løsni?ig.

Det er i stigende omfang i de forskellige
lande erkendt, at den centrale ledelse af fan-
gebeskæftigelsen ikke kan varetages af et al-
mindeligt ministerielt kontor, men at ledelsen
må være i hænderne på et særligt organ, til
hvilket der er knyttet såvel kommerciel og
teknisk sagkundskab som administrativ og
fængselsmæssig indsigt. Endvidere må der
findes et i forhold til arbejdsopgavernes om-
fang passende stort personale.

I Danmark er fængselsvæsenets arbejdsdrift
en virksomhed af ikke ubetydeligt omfang.
Den årlige omsætning andrager ca. 15 mil-
lioner kroner, og der er investeret en bety-
delig kapital i værksteder og jordbrug. Virk-
somheden er af forskelligartet karakter og
ligger spredt med over 100 arbejdspladser
fordelt på ca. 40 fag og 15 anstalter, hvortil
kommer fangebeskæftigelsen i 57 arresthuse.
Personalet er betydeligt, nemlig omkring
300-400 mand, og opgaverne spænder fra
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problemer af teknisk-kommerciel art til ad-
ministrative og fængselsmæssige spørgsmål.
Det må derfor være en forudsætning, at der
til løsning af de forskelligartede opgaver i den
centrale administration af fangebeskæftigelsen
findes den hertil svarende sagkundskab hos
medarbejderne.

De forskellige funktioner i den centrale
styrelse kan beskrives således:

a) En funktion som leder af arbejdsdrif-
ten, der under ansvar overfor fængselsvæse-
nets øverste chef og ministeren administre-
rer den samlede virksomhed, således at dens
forskellige sider - de forretningsmæssige, ad-
ministrative og fængselsmæssige — samordnes
indbyrdes og med den øvrige fængselsvirk-
somhed.

b) En funktion som leder af den forret-
ningsmæssige virksomhed — d.v.s. den tekni-
ske, kommercielle og driftsøkonomiske - in-
denfor arbejdsdriften.

c) Et antal funktioner som sagkyndige
medarbejdere ved det tekniske område inden
for den forretningsmæssige virksomhed.

d) Et antal funktioner som sagkyndige
medarbejdere ved den øvrige del af den for-
retningsma;ssige virksomhed, fortrinsvis den
kommercielle og driftsøkonomiske.

e) En funktion som kvalificeret medarbej-
der i den del af virksomhedens administra-
tion, der svarer til arbejdet i de øvrige kon-
torer i direktoratet for fængselsvæsenet.

f) Hertil kommer endelig de funktioner,
der udføres af underordnet medhjælp iøvrigt
og kontormedhjælp.

ad a) Kommissionen er klar over, at det
er overordentlig vanskeligt at udtale sig med
større sikkerhed om, hvilke krav der kan
eller bør stilles til lederen af arbejdsdriften.
I almindelighed bør stillingen dog nok besæt-
tes med en tjenestemand, der har videregåen-
de juridisk eller økonomisk uddannelse, admi-
nistrativ erfaring og indsigt i de særlige fæng-
selsproblemer. Krav om en særlig teknisk
indsigt vil næppe kunne stilles, hvis man til-
lige skal opfylde den efter kommissionens op-
fattelse nødvendige forudsætning om admi-
nistrativ erfaring, fængselsmæssig indsigt og
en videregående juridisk eller økonomisk ud-
dannelse.

Den pågældende stilling, der i øjeblikket er
normeret i 27. lønningsklasse, må efter kom-
7*

missionens opfattelse lønningsmæssigt place-
res på et sådant niveau, at stillingen er for-
bundet med den fornødne anseelse i forhold
til de aftagende institutioner og til anstal-
ternes ledelse, og at den kan tiltrække kvali-
ficerede ansøgere. Det er lederens ansvar, at
virksomheden bliver drevet efter de rigtige ret-
ningslinier, både i henseende til fangernes be-
handling og til statens finansielle interesser,
ligesom ledelsen bør være således, at forholdet
til det private erhverv er præget af hensyn-
tagen og forståelse.

ad b) Til hvervet som leder af den forret-
ningsmæssige virksomhed bør ansættes en tje-
nestemand i højere administrativ stilling,
d. v. s. i en stilling som kontorchef. Han bør
samle de sagkyndige medarbejdere ved det
kommercielle og tekniske arbejde til regel-
mæssige konferencer til fastsættelse af prin-
cipperne for prisansættelse og fordeling af
arbejde på anstalterne og fagene, og han bør
træde til, når en opgaves løsning kræver en
særlig indsats, f. eks. når nye virksomheder
skal optages, og når leverancer til nye afta-
gere planlægges og iværksættes. Hans område
inden for kontoret bliver det kommercielle,
driftsøkonomiske og tekniske. Vigtigere og
principielle sager forelægges for chefen for
arbejdsdriften. Kontorchefen er endvidere
chefens stedfortræder.

Også for kontorchefstillingen - der i øje-
blikket er normeret i 25. lønningsklasse - gæl-
der det, at stillingen efter kommissionens op-
fattelse må placeres således, at den er forbun-
det med den fornødne anseelse, og at den kan
virke tiltrækkende på kvalificerede ansøgere.

ad c) og d) Med hensyn til de sagkyndige
medarbejdere indenfor det kommercielle og
tekniske område bemærker kommissionen føl-
gende :

Det er kommissionens opfattelse, at den nu
praktiserede ordning, hvorefter den tekniske
sagkundskab, der står til rådighed for arbejds-
driften, ydes af deltidsansatte konsulenter,
har vist sig særdeles praktisk, og at den bør
fortsættes og udbygges. Ad denne vej kan
opnås en sagkyndig bistand af langt nøjere
værdi og mere specialiseret karakter, end hvis
der ansattes et begrænset antal heltidsansatte
teknikere.

Det fremgår af bemærkningerne foran, at
den centrale ledelse af arbejdsdriften igen-
nem en del år har betjent sig af faste kon-
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sulenter inden for landbrug, gartneri, væveri
og vaskeri. Det må anses for særdeles ønske-
ligt, at der sker en videre udbygning af de
faste konsulentordninger.

Kommissionen finder det således ønskeligt,
at kontoret for fængselvæsenets arbejdsdrift
også kommer til at råde over faste konsulen-
ter indenfor visse andre fag end de foran-
nævnte, f. eks. i de grafiske fag, smede- og
maskinfaget samt snedkerierne. For et så om-
fattende område som landbruget bør der være
adgang til at knytte assisterende specialkyn-
dige til konsultationen.

I de fag, hvor det måtte vise sig vanskeligt
at etablere en egentlig konsulentordning, fo-
reslår kommissionen, at man i højere grad
end nu i hvert fald benytter sig af lejligheds-
vis konsultation hos sagkyndige indenfor den
pågældende branche.

Medens de tekniske problemer således som
anført efter kommissionens opfattelse kan
løses gennem konsultationer og inspektioner,
der kan overkommes af deltidsansatte konsu-
lenter, kræver det kommercielle og driftsøko-
nomiske arbejde en daglig indsats af sagkyn-
dige, der stiller hele deres arbejdskraft til
rådighed for fængselsvæsenets centrale ledelse.

Arbejdsdriftens deling i en række forskel-
lige fag gør det naturligt at opdele denne
virksomhed efter faggrupper, således at hver
faggruppe ledes af en kommercielt uddannet
tjenestemand, der i kraft af foruddannelse og
praksis har særligt kendskab til den pågæl-
dende faggruppes problemer.

Kommissionen vil finde det hensigtsmæs-
sigt, at der oprettes foreløbigt tre stillinger
som driftsfuldmægtige i 18. lønningsklasse
(19.416-22.404 kr., svarende til fængselsbog-
holderne).

Driftsfuldmægtigenes opgaver skal først og
fremmest bestå i at formidle forholdet mel-
lem aftagerne og anstalterne. Ordrerne in-
denfor den pågældende faggruppe skal pas-
sere dem til nærmere bearbejdelse og forde-
ling. De skal følge produktionen på anstal-
terne, dels gennem indberetninger og dels ved
besøg, og de skal jævnligt aflægge aftagerne
besøg med henblik på opnåelse af nye or-
drer og effektuering af løbende ordrer, såle-
des at man sikrer sig, at aftagerne bliver be-
tjent på bedst mulig måde, og at arbejdsdrif-
ten får de opgaver, som kan magtes og giver
den bedste træning. De skal forestå den for-
nødne kontrol virksomhed med kalkulation og

prisberegning, og de skal være ansvarlige for
analysen af regnskaberne, for så vidt angår
deres faggruppe.

Endvidere skal driftsfuldmægtigene beskæf-
tige sig med de generelle principper for ve-
derlæggelse af fangerne, herunder spørgsmå-
let om, hvorvidt der skal ydes akkordbetaling
for et bestemt arbejde, hvilken akkordsats der
skal anvendes, fornøden ensartethed i fange-
dusørerne fra anstalt til anstalt o. s. v.

Kommissionen mener ikke, at man på for-
hånd bør binde sig til et bestemt antal stil-
linger som driftsfuldmægtige. men foreslår
som anført, at der i første omgang normeres
tre sådanne stillinger med mulighed for senere
forøgelse af antallet. De nuva;rende fag kan
f. eks. deles i en træ- og metalgruppe, en tek-
stil- og lædergruppe og en jordbrugsgruppe,
under hvilken sidste tillige kan henlægges
forskellige mindre fag.

Kommissionen har indgående overvejet et
af 3. revisionsdepartementet fremsat forslag
om til styrkelse af arbejdsdriftens effektivitet
bl. a. at søge oprettet en særlig stilling som
salgschef, hvis indehaver specielt skulle koor-
dinere afsætningen, men finder, at en isoleret
salgsindsats., der ikke tager hensyn til pro-
duktionsmuligheder og beskæftigelsesbehov,
kan være mere skadelig end gavnlig. Den ord-
ning, der ovenfor er foreslået, indebærer en
mulighed for en samordning af disse hensyn
og for et større specialkendskab til varer og
produktionsforhold.

Ved at placere stillingerne som driftsfuld-
mægtige i 18. lønningsklasse vil der blive mu-
lighed for en passende udveksling af perso-
nale mellem kontoret for fængselsvæsenets ar-
bejdsdrift og anstalterne. Det skønnes rime-
ligt, at der åbnes mulighed for, at de pågæl-
dende under passende hensyntagen til ar-
bejdsområde, duelighed og tjenestealder kan
avancere til 21. lønningsklasse (21.468-
25.752 kr.) og til 23. lønningsklasse (23.004-
27.984 kr.) — sidstnævnte lønningsklasse sva-
rende til fa;ngselsforvalternes placering — en-
ten ude ved anstalterne eller i centraladmini-
strationen.

ad f) De pågældende driftsfuldmægtige bør
foruden den nødvendige kontorassistance til
disposition hver have en fængselsassistent,
hvilket praktisk kan gennemføres på den
måde, at fængselsassistenter (evt. fængsels-
overassistenter) fra anstalterne i turnus for-
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retter tjeneste i kontoret for fængselsvæsenets
arbejdsdrift.

ad e) Endelig bør der som medarbejder for
ledelsen af arbejdsdriften ved behandlingen
af uddannelsesproblemer, personaleproblemer
og alle de områder, hvor arbejdsdriften har
berøring med den øvrige centraladministra-
tion, tilknyttes den centrale instans en tjene-
stemand med en hertil svarende uddannelse.
Formentlig vil det være rimeligt at lade en
sekretær eller fuldmægtig i et af direktoratets
ekspeditionskontorer forrette tjeneste i nogle
år i kontoret for fængselsvæsenets arbejds-
drift, en ordning, som også skønnes at kunne
have betydning ved at give direktoratets juri-
diske personale nøjere indsigt i arbejdsdrif-
tens forhold.

Kommissionens forslag omfatter herefter
følgende :

Som leder af fængselsvæsenets arbejdsdrift:
Chefen for fængselsvæsenets arbejdsdrift.

Som stedfortræder for lederen:

Kontorchef.

19. en

18.

lønningsklasse : 16.488-22.704 kr.,
fuldmægtig eller sekretær i turnustjeneste,
lønningsklasse (evt. 21. og 23. lønnings-
klasse) : 19.416-22.404 kr. (foreløbigt)
tre driftsfuldmægtige.

9. lønningsklasse: 11.748—16.488 kr., tre
fængselsassistenter i turnustjeneste,

fire kvindelige kontormedhjælpere.

Den årlige merudgift vil skønsmæssigt an-
drage 30-35.000 kr. (beregnet efter slutløn-
ninger) eller ca. 15 pct. af den nuværende
lønningsudgift.



Kapitel XII.

Fangernes vederlag.

I. Indledning.

Spørgsmålet om betalingen for fangernes
arbejde har jævnligt været drøftet på inter-
nationale kongresser og i den fængselsfaglige
litteratur. I de senere år har især spørgsmålet
om fangernes aflønning med normal arbejds-
betaling været under debat. En sådan ordning
kendes ikke herhjemme og er iøvrigt kun
gennemført i meget begrænset omfang. Den
almindelige ordning er fremdeles, at der til-
lægges arbejdende fanger en ret lav ydelse,
sædvanligvis 5—10 pct. af normal arbejdsbe-
taling. Arbejdspengene betragtes ikke som et
vederlag, idet fangerne ikke har noget retsligt
krav på dem.

Formålet med at tillægge fangerne arbejds-
penge er i første række at stimulere deres flid
og omhu ved arbejdet og dermed styrke ar-
bejdstræningens behandlingsmæssige værdi.
Efter de gældende ordninger tillades det fan-
gerne at anvende en del af arbejdspengene til
at dække deres forbrug i selve fængslet, navn-
lig af nydelsesmidler, porto, toiletartikler, hus-
flidsmaterialer o. lign. Den øvrige del af ar-
bejdspengene anvendes i samråd med fængs-
lets myndigheder til anskaffelse af beklædning
og arbejdsredskaber, til betaling af kontin-
gent til fagforening, sygekasse og fyldestgø-
relse af andre forpligtelser samt til leveom-
kostninger i den første tid efter løsladelsen.
Ved de sidstnævnte anvendelser bliver ar-
bejdspengene en hjælp i det meget betydnings-
fulde forsorgsarbejde. De gør det i et vist om-
fang muligt for fangerne selv at klare deres
forpligtelser, og de skaber derved grundlag
for en appel til deres vilje til selvhjulpethed.
Endelig kan arbejdspengene evt. bidrage til,
at fangerne føler sig rimeligt behandlede.

II. Den danske ordning i hovedtræk.
1) Hjemmelen.

Hjemmelen til at tillægge fanger m. fl. ar-
bejdspenge findes i straffeloven*) og i de kgl.
anordninger om de forskellige arter af fri-
hedsberøvelse. En stor del af bestemmelserne
går igen fra anordning til anordning (regle-
ment til reglement), men der er dog varia-
tioner, der bl. a. skyldes, at bestemmelserne
revideres successivt. I det følgende gives op-
lysning om arbejdspengeordningen i grund-
træk.

2) Dusør, dagpenge og akkord.

Anordningerne fastslår, at der skal godskri-
ves fanger m. fl., der udfører det dem på-
lagte arbejde, arbejdspenge.

Arbejdspengene fastsættes enten som ak-
kordbetaling eller som arbejdsdusør.

Arbejdsdusør er betaling pr. arbejdsdag.
Betalingen varierer inden for en skala efter
den udviste flid og arbejdets karakter. Ska-
laen strækker sig fra en grundsats til et mak-
simum, der normalt er det dobbelte af grund-
satsen (f. eks. fra 1,30 kr. til 2,60 kr. pr. dag,
se dog nedenfor om »overdusør«). De forskel-
lige arbejder inden for anstalten inddeles i
grupper, således at det trin, hvorpå der be-
gyndes inden for skalaen, afhænger af, hvor
betroet arbejdet er. For alle grupper gælder,

*) Se således for fængselsfanger : § 35. Fangerne
er pligtige at udføre det arbejde, der pålægges dem
i overensstemmelse med den kgl. anordning, som
derom udfærdiges. Ved denne fastsættes tillige de
nærmere regler om arbejdspenge til fangerne. Ar-
bejdspengene kan anvendes som erstatning for
skade og udgifter, som fangen under fængselsop-
holdet bliver ansvarlig for.
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at højere trin, evt. maksimum, kan opnås ved
særlig flid.

Dusørens størrelse afhænger tillige af det
stadium af afsoningen, hvorpå fangen befin-
der sig. På modtagelsesstadiet, hvor fangen —
normalt vinder isolation - forberedes til op-
holdet i anstalten, er dusøren fastsat til et væ-
sentligt lavere beløb end senere under hensid-
delsen. I statsfængslerne følger efter modta-
gelsesstadiet et almindeligt stadium med
højere dusør og efter dette et slutstadium med
højeste dusør, der indtræder 2, 3 eller 6 må-
neder før løsladelsestidspunktet*). I de øv-
rige anstalter går fangen direkte fra modta-
gelsesstadiets dusør til slutstadiets dusør**).

Når en fange i over 14 dage af helbreds-
grunde har været udelukket fra at udføre ar-
bejde, kan der tillægges ham dagpenge, en
mindre daglig ydelse, der sætter ham i stand

til at købe porto, nydelsesmidler etc. I til-
fælde af tilskadekomst ved arbejdet er dag-
pengenes størrelse bestemt af de sidst udbe-
talte arbejdspenge.

Dusører og dagpenge fastsættes af justits-
ministeriet. For så vidt angår dusører til per-
soner, der er dømt til psykopatforvaring og
anbringelse i helbredelsesanstalt for drankere,
sker fastsættelse gennem justitsministeriets de-
partement, for så vidt angår de øvrige fri-
hedsberøvede gennem direktoratet for fæng-
selsvæsenet***) .

Dusørernes størrelse er normalt fastsat i
reglementer for de forskellige former for fri-
hedsberøvelse. De reguleres med mellemrum
i forhold til stedfundne prisstigninger på de
varer, fangerne har adgang til at købe. Deres
højde pr. 1. april 1959 fremgår af nedenstå-
ende skema. (Alle beløb er angivet pr. dag).

*) 2 måneder, når straffetiden ikke er over 1 år,
3 måneder, når straffetiden er 1—5 år og 6 måne-
der, når straffetiden er 5 år og derover.

**) Sidstnævnte ordning gælder også efter sær-
lige bestemmelse for fængselsafdelingerne.

***) Denne kompetencedeling er en følge af en
almindelig regel, hvorefter departementet er kom-

petent: i spørgsmål om behandling af forvarede
m. fl., medens direktoratet er kompetent i forva-
ringsanstalternes økonomisk-administrative anlig-
gender. Generelle regler om arbejdspenge anses
som et behandlingsanliggende, uanset at arbejds-
driften på forvaringsanstalterne iøvrigt er et direk-
toratsanliggende, se også senere om kompetencen
med hensyn til akkordsatser.
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Ved skrivelse af 17. januar 1955 har direk-
toratet bestemt, at der for særligt betroet ar-
bejde, der ikke kan vederlægges med akkord,
kan ydes en ekstradusør ( »overdusør« ) på 50
eller 100 øre udover normalt maksimum (dog
ikke til mere end 10 pct. af de i hver anstalt
hensiddende fanger m. fl.).

Akkordbetaling fastsættes efter de samme
principper som i det private erhverv, normalt
således, at hver fange får betaling i forhold
til det af ham præsterede arbejdskvantum,
men der anvendes tillige holdakkord, hvor
dette er hensigtsmæssigt. I statsfængselsanord-
ningen er det foreskrevet, at arbejdspengene i
så vidt omfang som muligt skal fastsættes som
akkordbetaling, men i de senere anordninger
om ungdomsfængsel og arbejdshus er der ikke
givet akkordbetaling noget fortrin fremfor
dusørbetaling, idet der i disse anordninger
blot er bestemt, at akkordbetaling ydes, når
forholdene taler derfor.

De fleste fanger, der arbejder i industri- og
håndværksfag, aflønnes med akkordbetaling.
Den er mindre hyppigt anvendt indenfor
landbrug og gartneri og de såkaldte økonomi-
arbejder (rengøring, forplejning, bygningsved-
ligeholdelse, opvarmning etc.).

Der er ikke adgang til at oppebære ak-
kordbetaling på modtagelsesstadiet*). Ak-
kordsatserne, der ikke varierer efter stadiet
i hensiddelsestiden, skal fastsættes i rimeligt
forhold til dusørsatserne.

Akkordsatserne fastsættes af direktoratet for
fængselsvæsenet. Da deres antal efter sagens
natur andrager adskillige hundreder, er de
lokale fængselsmyndigheder i praksis bemyn-
diget til at fastlægge akkordsatserne. Konto-
ret for arbejdsdriften har dog indseende med
akkordernes højde og fastsætter, hvor det er
hensigtsmæssigt, fælles akkorder for værkste-
der inden for samme fag. Akkordfortjene-
sternes gennemsnit har en tendens til at
overstige dusørfortjenesternes gennemsnit. De
højere akkordfortjenester bevirker således, at
den gennemsnitlige arbejdsfortjeneste (ak-
kord og dusørfortjeneste) ligger over højeste
dusør. Dette beror på, at akkordsatserne er
fastsat på grundlag af en normal arbejds-
præstation af en jævnt flittig fange uden
faglig uddannelse, medens der faktisk ofte

*) Dette er dog tilladt i anordningen om ar-
bejdshus.

ydes langt mere, dels af faguddannede, dels
af fanger, som arbejdsfortjenesten ansporer
til særligt store arbejdspræstationer. Da der
ikke er »loft« over akkordfortjenesten, kan
der forekomme fortjenester helt op til 10-12
kr. pr. dag.

3) Dispositionsretten over arbejdspengene.

Fangen har ikke fri dispositionsret over
sine arbejdspenge. En del, den såkaldte »kø-
beevne«, kan anvendes til tobak og andre ny-
delsesmidler i mådeholdent omfang, til porto,
husflidsmaterialer, toiletgenstande o. lign. På
nogle anstalter udbetales »købeevnen« i sær-
lige værdimærker, »anstaltspenge«, der kan
anvendes til køb af de nævnte varer i en
anstaltsbutik. På de øvrige anstalter bogføres
indkøbene på en særlig konto.

Den resterende del af arbejdspengene hen-
sættes dels som opsparing til løsladelsen, dels
kan den under opholdet anvendes til formål,
som på længere sigt er af betydning for fan-
gen. Disse formål er betaling af kontingent
til sygekasse og fagforening, tandbehand-
ling*), privat beklædning, ur og andre gen-
stande, som kan være til længerevarende
gavn og nytte for fangen, ligesom indtjente
arbejdspenge kan benyttes til understøttelse
af nærmeste pårørende.

Ifølge anordningerne, bortset fra de for ar-
bejdshus og ungdomsfængsel gældende, deles
arbejdspengene i to dele, hvoraf den ene halv-
del er »købeevne«, medens den anden halvdel
anvendes til de oven for nævnte langsigtede
formål og til opsparing. I anordningerne om
arbejdshus og ungdomsfængsel er hjemlet en
tredeling, således at den ene trediedel går til
købeevne, den anden til opsparing og den
tredie til de langsigtede formål. Tredelingen
er indført for at begrænse købet af nydelses-
midler m. v. i anstalten til fordel for de mere
betydningsfulde formål.

Anvendelse af »købeevnen« er begrænset til
visse angivne varearter, men er iøvrigt kun
undergivet den begrænsning, at køb skal ske
i mådeholdent omfang. Anvendelsen af den
(de) øvrige del(e) af arbejdspengene under
opholdet forudsætter derimod tilladelse fra

*) Tandbehandling, der er nødvendig af hensyn
til den forvaredes helbred, betales dog af fængsels-
væsenet, der iøvrigt afholder indtil 2/a af visse
former for tandbehandling.



105

fængselsmyndighederne*). Vedrørende op-
sparingsbeløbet træffes der i henhold til ju-
stitsministeriets bekendtgørelse af 18. april
1955 ved løsladelsen bestemmelse om, hvor-
vidt fangen skal have beløbet udbetalt til fri
rådighed eller dette (i almindelighed en del
deraf) skal forvaltes for ham. Denne forvalt-
ning sker normalt i Dansk Forsorgsselskab.
Ved nævnte bekendtgørelse er tillige givet
regler for, hvorledes der skal forholdes med
ikke-udbetalte beløb ved fangens død eller
genindsættelse. Udbetaling til fri rådighed
sker senest 2 år efter løsladelsen eller ved en
evt. prøvetids udløb.

Ifølge anordningerne må der i almindelig-
hed ikke anskaffes noget i fængslet for med-
bragte eller tilsendte penge. Hvis arbejdspen-
gene skal være en stimulans til flittigt og godt
arbejde, må det være dem, der i det væsent-
lige danner grundlag for en forbedring af
fangens status. Der er dog enkelte undtagelser,
bl. a. kan det tillades, at tandbehandling og
anskaffelse af faglige bøger sker for med-
bragte eller tilsendte penge.

4) Arbejdspengenes retlige karakter.
Det er udtrykkeligt fastslået i anordnin-

gerne, at arbejdspengene ikke tilhører fangen,
før de er ham udbetalt, og at de i konsekvens
heraf ikke i almindelighed kan gøres til gen-
stand for retsforfølgning, før udbetaling er
sket. Formålet hermed er bl. a. at sikre, at
arbejdspengene, hvis tildeling er et led i
fængslets sociale arbejde, er til stede og til
rådighed for dette arbejde.

Det er endvidere fastsat, at arbejdspengene
ved beslutning af anstaltens leder kan anven-
des som erstatning for udgifter, som fangen
under hensiddelsen bliver ansvarlig for ved
forsætlig eller uagtsom beskadigelse af byg-
ninger, inventar, arbejdsredskaber og mate-
rialer m. m. eller ved undvigelse. Bestemmel-
sen anvendes ret jævnlig i praksis. Fangen skal
have lejlighed til at udtale sig, før beslutning
om erstatningsbetaling endeligt træffes.

III. Kommissionens overvejelser.

Som det ses af foranstående er de nuvæ-
rende regler angående fangernes vederlag ret

*) Det kan pålægges fangen at afholde udgiften
til pligtigt: medlemsskab af sygekasse af sine ar-
be j dspenge.

uensartede, hvortil kommer, at de efter det
oplyste heller ikke praktiseres efter ensartede
retningslinier.

Målet for kommissionens overvejelser har
været at finde frem til en ensartet og for ar-
be jdsvirksomhedens formål hensigtsmæssig
ordning af arbejdspengesystemet. Der bør ef-
ter kornmissionens opfattelse ikke blot sikres
ensartethed i regler, men også i praksis. Det
bør iøvrigt tilstræbes, at arbejdspengeordnin-
gen indeholder den fornødne stimulans til
flid og omhu ved arbejdet, at den fremmer
fangens selvhjulpethed, og at arbejdspengene
har en rimelig størrelse. Det er kommissionens
opfattelse, at der på væsentlige punkter kan
bygges på den nuværende ordning, der er re-
sultatet af en lang udvikling og mange års
erfaring.

Kommissionens overvejelser har samlet sig
om følgende punkter:

1) Arbejdspengeniveauet*).

Der er ikke over for kommissionen givet
udtryk for noget ønske om en nedsættelse af
fangernes arbejdsbetaling. Derimod er det an-
ført, at en retfærdighedsbetragtning og et
ønske om at stimulere fangernes arbejdsflid
kan føre til overvejelser om en forhøjelse.
Disse synspunkter kan imidlertid vanskeligt
føre til nogen nøjere bestemmelse af det øn-
skelige niveau, dog at de ikke synes forenelige
med et meget lavt niveau. Et sikrere udgangs-
punkt til bestemmelse af arbejdspengenes stør-
relse synes at være en vurdering af de behov,
der skal fyldestgøres ved hjælp af arbejds-
pengene. Der bliver her tale om behov for
nydelsesmidler, porto, toiletartikler, husflids-
materialer, der skal dækkes af »købeevnen«.
Dernæst behovet for midler til medlemsskab
i sygekasse, fagforening, privat beklædning,
arbejdsredskaber, ydelser til offentlige og pri-
vate kreditorer og til pårørende. Den del af
arbejdspengene, der går hertil, kaldes i det
følgende forsorgsmidler. Endelig er der behov
for opsparing af et beløb til løsladelsen. Denne
sidste del af arbejdspengene kaldes her løsla-
delsesmidler.

Med støtte i praktikeres udsagn kan kom-
missionen fastslå, at der ikke er noget behov
for en forhøjelse af købeevnen. Denne andra-

*) Det særlige spørgsmål om indførelse af nor-
mal arbejdsbetaling gøres til genstand for behand-
ling i kapitlets sidste afsnit.
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ger nu, hvor arbejdspengene todeles, 6-10 kr.
ugentlig, og hvor tredeling anvendes, 5—8 kr.
(Akkordlønnede og fanger, der får tillagt
»overdusør« kan dog have en noget større
købeevne). Disse beløb tillader et mådehol-
dent køb af de goder, som anordninger og
reglementer giver adgang til. Det synes uhel-
digt, hvis fangerne får en større adgang til
køb af nydelsesmidler m. m. end den, der er
mulig for deres ofte af socialkontorerne un-
derstøttede pårørende eller for personer i
jævne kår.

Spørgsmålet om forsorgsmidlernes og løs-
ladelsesmidlernes tilstrækkelighed afhænger
ikke blot af arbejdspengenes højde, men også
af hensiddelsestidens længde.

Går man ud fra en daglig fortjeneste på
ca. 3 kr., hvilket stort set svarer til det nuvæ-
rende gennemsnit af dusør- og akkordfortje-
neste*), får man følgende omtrentlige årlige
beløb til forsorgsmidler og løsladelsesmidler
samt til fangens frie disposition under afso-
ningen.

De psykopatforvarede og arbejdshusf ang er-
ne hensidder gennemsnitligt ca. 3 år, de sik-
kerhedsforvarede 6-8 år og ungdomsfangerne
ca. 1V2 år.

Behovet for forsorgsmidler og løsladelses-
midler vil variere efter fangens økonomiske
status ved indsættelsen, familiens evne og
vilje til at hjælpe o. a. Normalt kan man dog
ikke regne med, at fangen medbringer midler
af betydning for forsorgsarbejdet, og ej heller,
at familien kan støtte væsentligt. De midler,
der står til rådighed for forsorgsarbejdet, bli-
ver herefter arbejdspengene, og hvor disse
ikke slår til. midler, der stilles til rådighed af

Dansk Forsorgsselskab, ved særlige finanslovs-
bevillinger**) eller gennem socialkontorerne.

Til løsladelsesmidler kræves normalt mindst
en ugeløn, idet fangen, hvis han er så heldig
straks at få arbejde, tidligst vil få den første
lønudbetaling efter en uges forløb. Hertil
kommer andre etableringsudgifter, hvortil
beløbet næpps kan sættes under 300 kr. Til
forsorgsmidler kræves normalt noget mere,
navnlig til anskaffelse af fyldestgørende be-
klædning og afholdelse af kontingentudgifter,
og beløbet hertil kan i gennemsnit næppe
sættes under ca. 600 kr.

Det herefter nødvendige beløb, ca. 900 kr.,
vil, såfremt en tredeling af arbejdspengene an-

*) Det gennemsnitlige udbetalte dusør- og ak-
kordbeløb var i finansåret 1958-59 3,30 kr. pr.
fangearbejdsdag.

**) De særlige finanslovsbevillinger, der for ti-
den andrager ca. 70.000 kr. om året, står til rådig-
hed for løsladte psykopatforvarede, ungdomsfanger,
indsatte i helbredelsesanstalt for drankere og i be-
grænset omfang for arbejdshusf anger.
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vendes, være til rådighed efter 18 måneders
hensidden, hvilket vil sige, at de ca. 200 ar-
bejdshusfanger, sikkerhedsforvarede, de ca.
400 psykopatforvarede og de ca. 300 ung-
domsfanger normalt skulle kunne have til-
strækkelige løsladelses- og forsorgsmidler i
indtjente arbejdspenge*).

Af de ca. 1200 statsfængselsfanger vil der-
imod kun ca. 300 normalt have indtjent så
mange arbejdspenge, at de i det hele taget vil
være selvhjulpne. En forhøjelse af arbe ids-
pengene på 50 pct. vil udvide antallet af de
selvhjulpne til ca. 600, men der vil stadig
være et væsentligt antal af statsfængsel sfan-
gerne, der ikke vil kunne indtjene tilstraekke-
lige midler.

De midler, der herefter kan trækkes på til
supplement af statsfængselsfangers arbejds-
penge, er som nævnt forsorgsselskabets i ho-
vedsagen ved private bidrag tilvejebragte un-
derstøttelsesmidler, for tiden ca. 450.000 kr.
årligt, samt den hjælp fra socialkontorer, der
kan ydes i henhold til gældende lovgivning
og praksis. Det er en grundregel for forsorgs-
selskabets hjælpevirksomhed, at der i hoved-
sagen kun ydes hjælp, hvor denne ikke kan
opnås fra det offentlige.

Udtalelser fra forsorgsmedarbejderne går
ud på, at man i hovedsagen kan klare de
mest presserende forsorgsmæssige problemer
ved hjælp af arbejdspengene, ved forsorgssel-
skabets understøttelsesmidler og ved de sær-
lige finanslovbevillinger. Det er dog opfattel-
sen, at en forhøjelse af arbejdspengene kunne
åbne visse yderligere muligheder for konstruk-
tivt forsorgsarbejde, ligesom en forhøjelse ville
kunne medvirke til det pædagogisk værdiful-
de resultat, at fangerne i højere grad end nu
kunne blive selvhjulpne.

Kommissionen, der er af den opfattelse, at
en forhøjelse af arbejdspengene vil være ri-
melig, mener dog af hensyn til de øknomiske
konsekvenser at måtte afstå fra at foreslå en
så væsentlig forhøjelse af arbejdspengene, at
alle eller blot flertallet af statsfængselsfan-
gerne kunne opnå at klare sig med arbejds-
pengene alene. Kommissionen vil derfor ind-
skrænke sig til at foreslå en mere moderat

*) Til disse grupper ydes der dog yderligere
hjælp, dels gennem socialkontorerne og dels gen-
nem særlig finanslovsbevilling. Dette skyldes dels,
at der inden for disse grupper kan være påtræn-
gende trangstilfælde, dels at mange trangstilfælde
først opstar en rum tid efter løsladelsen.

forhøjelse som led i forenkling og standardi-
sering af arbejdspengereglerne.

2) Ensartetgørelse af regler og praksis.

Som udgangspunkt mener kommissionen at
måtte fastslå, at der bør gælde de samme reg-
ler om arbejdspenge for statsfængsel*), ung-
domsfængsel, arbejdshus, sikkerhedsforvaring,
psykopatforvaring og helbredelsesanstalt for
drankere. Selvom de til disse foranstaltninger
hendømte grupper af kriminelle er indbyrdes
forskellige og fremgangsmåden ved deres be-
handling derfor indbyrdes afvigende, ses der
ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at
have forskellige sæt regler for disse grupper.
De gældende regler bør dernæst praktiseres
på ensartet måde.

For tiden gør uensartethed sig gældende
på følgende områder:

Der gælder forskellige satser for dusører
og dagpenge for de forskellige behandlings-
former.

I statsfængselsgruppen anvendes ved nogle
anstalter tre stadier med forskellige dusørsat-
ser, ved andre anstalter kun to stadier (som
ved særanstalterne).

Intervallet fra grundsats til maksimums-
sats, der er 100 pct. af grundsatsen, udnyttes
forskelligt. Ved nogle anstalter anvendes
praktisk taget kun maksimumssats, ved andre
anvendes også andre satser. Gennemgående
anvendes dog kun satser, der er i nærheden
af maksimumssatsen.

Akkordfortjenesterne ligger gennemgående
over dusørfortjenesterne og varierer ret stærkt
indbyrdes.

Den til køb i anstalten disponible del af
arbejdsfortjenesten er ved nogle behandlings-
former 1/s, ved andre V2 af arbejdspengene.

Kommissionens forslag til en standardord-
ning kan samles i følgende punkter:

a) Der anvendes en fast dusørsats på 3 kr.
60 øre dagligt gældende for hele hensid-
delsestiden**). Denne sats kan forhøjes for
fanger, der viser ganske særlig flid, eller
hvis særlige indsigt udnyttes ved kvalifi-
ceret arbejde, og kan nedsættes for fan-

*) Herunder psykopatfængsel.
**) Satsen er valgt på grundlag af det ved be-

tænkningens afgivelse gældende prisniveau og for-
udsættes »pristalsreguleret« efter allerede påbe-
gyndt praksis.
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ger, der ikke viser tilfredsstillende flid ved
arbejdet; i begge tilfælde til satser, der
fastsættes af direktoratet for fængselsvæ-
senet. Beslutning skal i begge tilfælde
træffes efter forelæggelse på funktionær-
mødet*), ligesom der periodisk skal ind-
berettes til kontoret for arbejdsdriften om
forhøjelser og nedsættelser.

Bemærkninger ad a).
Når variationsmulighederne i den nugæl-

dende skala kun benyttes i ringe omfang og
på uensartet måde, synes en fast, fælles sats
at måtte foretrækkes. At de tilladte forhøjel-
ser og nedsættelser ikke medfører ubegrun-
det uensartethed sikres ved, at beslutning kun
kan træffes i en særlig form og ved den fore-
slåede indberetningspligt.

Forskellene i dusørsats efter hensiddelses-
stadiet er foreslået ophævet. Sondringen mel-
lem almindeligt stadium og slutningsstadium,
der kun kendes på enkelte anstalter, synes i
hvert fald forældet. Den kan medføre det
stødende resultat, at to fanger, der udfører
det samme arbejde side om side, oppebærer
forskellige betalinger. For opretholdelse af en
forskel mellem dusøren på modtagelsessta-
dium og den øvrige hensiddelsestid kunne
tale, at arbejdet på modtagelsesstadiet, der
foregår i enrum, ofte er af ret primitiv art.
Da varigheden af modtagelsesstadiet imidler-
tid varierer fra anstalt til anstalt efter beho-
vet for undersøgelser og samtaler, vil opret-
holdelsen af den lave dusørsats på dette sta-
dium medføre en ikke begrundet ulighed. Alt
taget i betragtning skønnes det rigtigt at op-
hæve også denne forskel.

b) Akkordsatser fastsættes således, at beta-
lingen for en i enhver henseende tilfreds-
stillende dagspræstation ansættes til 3 kr.
60 øre. Kontoret for fængselsvæsenets ar-
be jdsdrif t fastsætter i videst muligt om-
fang fælles akkordsatser for samtlige værk-
steder inden for samme fag og godkender
de øvrige akkordsatser. De fastsatte ak-
korders virkning i praksis undergives kon-
torets stadige kontrol. Kommissionen må
lægge afgørende vægt på, at denne kon-
trol bliver effektiv.

Akkordbetaling gives til fremme af ar-
bejdspræstationerne, hvor sådan afløn-
ningsform er stemmende med arbejdets

*) Et kollegium af overordnede funktionærer.

karakter og hvor hensynet til oplæring
eller andre hensyn ikke taler derimod.

Bemærkninger ad b).
Den andetsteds i betænkningen foreslåede

udbygning af personalet i kontoret for fæng-
selsvæsenets arbejdsdrift vil muliggøre en be-
arbejdelse af de arbejdsområder, hvor akkord-
betaling ydes. Der forudsættes foretaget tids-
studier, revision af periodiske opgørelser over
akkordfortjenesterne og anden løbende kon-
trol til forebyggelse af ubegrundede forskelle
i forhold til dusørfortjenester og mellem ak-
kordfortjenesterne indbyrdes.

Det fra fangernes side nu ofte øvede pres
for at opnå akkordbetaling, hvor denne ikke
er tilstrækkeligt indiceret ved arbejdets ka-
rakter, vil formentlig ophøre, hvis væsentlige
forskelle mellem dusørniveau og akkordniveau
kan undgås. Afgørelsen af, hvilken afløn-
ningsform der skal anvendes, må alene bero
på saglige overvejelser. Hvor akkordbetaling
er fastsat, f. eks. for en serieproduktion, bør
fangerne ikke kunne vælge dusørbetaling for
at opnå samme fortjeneste ved nedsat tempo.

c) Købeevnen fastsættes til V3 af arbejdsfor-
tjenesten. En anden trediedel kan anven-
des under opholdet til forsorgsformål, og
når disse formål er tilgodeset, til hjælp til
pårørende og til anskaffelse af genstande,
der kan være til længerevarende gavn og
nytte for fangen. Den sidste trediedel op-
sparest normalt til løsladelsen.

Bemærkninger ad c).
Med en normalsats på 3 kr. 60 øre vil en

tredeling af arbejdspengene give 7 kr. 20 øre
ugentlig i købeevne, i de særlige tilfælde,
hvor forhøjelse finder sted, noget mere. Dette
beløb skønnes tilstrækkeligt. Til forsorgsmid-
ler og løsladelsesmidler vil der pr. uge være
14 kr. 40 øre, evt. noget mere, til rådighed.
Dette beløb vil være tilstrækkeligt for fanger
med ca. 1V2 års hensiddelsestid. For så vidt
fanger med kortere hensiddelsestid ikke opnår
tilstrækkelige midler til dækning af forelig-
gende behov, må der som hidtil trækkes på
forsorgsselskabets midler, finanslovsbevillin-
gerne eller hjælp fra socialkontorer.

I forhold til gennemsnittet af de nuvæ-
rende arbejdsfortjenester på godt 3 kr. dag-
ligt er den foreslåede forhøjelse moderat,
nemlig ca. 20 pct. Det samlede udbetalte
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beløb til arbej dspenge i statsfængsler og sær-
anstalter andrager ca. 1,9 mill, kr., og for-
højelsen vil således andrage ca. 375.000 kr.
årligt. Forslaget om en almindelig gennem-
førelse af tredelingen vil imidlertid i forbin-
delse med. forhøjelsen bevirke, at købeevnen,
der nu andrager godt 900.000 kr., vil blive
formindsket til ca. 750.000 kr., medens for-
sorgs- og løsladelsesmidler, der i hvert fald i
et vist omfang vil formindske det offentliges
sociale udgifter, vil stige fra godt 900.000 kr.
til ca. 1.500.000 kr.

Kommissionen finder iøvrigt ikke anled-
ning til at stille forslag om væsentlige ændrin-
ger i de gældende regler om arbejdspenge.
Følgende regler anbefales således bibeholdt:

1) Dagpengereglerne (sygedusørerne) op-
retholdes, dog således at beløbene foreslås ud-
betalt med ensartet sats for alle behandlings-
former med 1 kr. 20 øre daglig (svarende til
den normale købeevne).

2) Fangernes ret til oplysning om den
godtgørelse, der ydes ham, og efter begæring
om størrelsen af hans tilgodehavende.

3) Arbejdspenge og dagpenge tilhører ikke
fangen, før de er ham udbetalt. Der kan ikke
iværksættes retsforfølgning i arbejdspenge,
før de er udbetalt til fangen.

4) Der kan i almindelighed ikke anskaffes
noget til brug i anstalten for medbragte eller
tilsendte penge.

5) Arbejdspenge og dagpenge kan anven-
des som erstatning for skade eller udgifter,
som fangen under opholdet bliver ansvar-
lig for.

Efter de gældende regler om forvaltning
af de på løsladelsestidspunktet opsparede ar-
bejdspenge kan der i almindelighed ikke ud-
betales den pågældende mere, end der skøn-
nes at ville medgå til hans underhold i den
første tid efter løsladelsen. Større beløb ud-
betales kun, såfremt det er overvejende sand-
synligt, at fangen vil forvalte beløbet på en
fornuftig måde.

Kommissionen lægger vægt på, at disse
regler overholdes nøje, ligesom man finder,
at det er af afgørende betydning, at der i alle
spørgsmål vedrørende arbejdspengene følges
en ensartet praksis ved de forskellige an-
stalter.

Særlige bemærkninger om arbejdspenge til
fanger i Københavns fængsler og arresthusene.

Det foran fremstillede og foreslåede har
særlig hensyn til fanger i statsfængsel, arbej ds-
hus, sikkerhedsforvaring, ungdomsfængsel og
personer, der hensidder i psykopatforvaring
og helbredelsesanstalt for drankere. I disse
anstalter er formålet med fangebeskæftigelsen
at træne fangerne, og arbejdet finder sted i
værksteder, hvis standard søges nærmet til
frie værksteders. Det økonomiske resultat, der
kan opnås ved denne arbej dsvirksomhed, til-
lader tildeling af arbejdspenge, der kan være
en væsentlig hjælp i forsorgsarbejdet.

I Københavns fængsler og i provinsens ar-
resthuse er det ikke muligt at indrette ar-
bej dsvirksomheden på tilsvarende måde. Ar-
bej dstræning kan kun finde sted i begrænset
omfang, og målet med arbejdet er i hoved-
sagen at beskæftige fangerne. Beskæftigelsen
finder overvejende sted i celler ved ret enkelt
arbejde, og som følge heraf er det ikke mu-
ligt at tilvejebringe et økonomisk resultat, der
med de ret korte hensiddelsestider kan be-
grunde en arbejdsfortjeneste, som har større
betydning for forsorgsarbejdet.

Den gennemsnitlige arbejdsfortjeneste pr.
dag i de nævnte institutioner, der for en stor
del indtjenes ved akkordarbejde, andrager for
tiden ca. i kr. i Københavns fængsler og ca.
1,75 kr. i provinsens arresthuse. Det er kom-
missionens opfattelse, at det må være beret-
tiget at hæve dette niveau noget, selvom ar-
bejdets karakter og af kastning ikke kan be-
rettige til en tilsvarende fortjeneste som i
statsfængsler m. fl.

Kommissionen stiller herefter følgende for-
slag om arbejdspenge i Københavns fængsler
og arresthuse:

For fængselsfanger og andre hensiddende,
der behandles efter reglerne for fængselsstraf
i arresthus*), fastsættes en normalsats på 2
kr. 40 øre dagligt i arbejdsdusør. Der findes
ikke tilstrækkelig anledning til at give regler
om forhøjelser eller nedsættelser af denne
sats**), hvorved bemærkes, at fortjenesten
ved akkordarbejde, der som nævnt er det
hyppigste, vil reguleres efter fangens ar-

*) Visse bødeafsonere og personer, der afsoner
underholdsbidrag.

**) Hvor arbejdspræstationen er klart utilfreds-
stillende, vil arbej dsdusøren, der forudsætter flid
og omhu ved arbejdet, bortfalde.
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bejdsindsats. Akkordsatserne ansættes således,
at en i enhver henseende tilfredsstillende ar-
bejdspræstation giver en fortjeneste på 2 kr.
40 øre. Fortjenesten bør som hidtil deles i to
lige store dele, af hvilke den ene er købeevne,
den anden opspares til løsladelsen. Disse fan-
ger vil herefter kunne disponere over et ligeså
stort beløb som fangerne i statsfængsel m. m.
til køb af nydelsesmidler m. v. i anstalten,
hvilket skønnes rimeligt. En fange, der hen-
sidder 3 måneder, vil kunne opspare knap
100 kr. til løsladelsen. Der vil herefter ofte
være brug for supplerende offentlig eller pri-
vat hjælp.

For de ikke-arbejdspligtige varetægtsfan-
ger, for hæftefanger og for andre hensid-
dende, der behandles efter reglerne for hæfte-
straf, foreslås et tilsvarende arbejdspengeni-
veau. Der foreslås ingen ændring i den nu-
gældende regel, hvorefter varetægtsfanger og
hæftefanger kan råde over hele arbejdsfor-
tjenesten under opholdet.

Merudgiften ved forhøjelse af arbejdsfor-
tjenesten i Københavns fængsler og arresthu-
sene er vanskelig at anslå, men kan formentlig
ikke sættes til under 250.000 kr. årligt.

IV. Normal arbejdsbetaling.

Da spørgsmålet om at yde fanger normal
arbejdsbetaling har været rejst på en række
internationale kongresser og møder og stadigt
synes aktuelt i den internationale fængsels-
debat, har kommissionen ment at burde ind-
drage dette problem under sine overvejelser.
Som grundlag for sine overvejelser har kom-
missionen bl. a. haft en af fængselsvæsenets
arbejdsdrift udarbejdet redegørelse, der er
optaget som bilag 14 til betænkningen. Kom-
missionen skal i tilknytning til denne udtale:

Ønsket om at stille fangen som en alminde-
lig arbejder, der udfører normalt produktivt
arbejde og derfor bør modtage sædvanlig løn,
synes at være det centrale motiv for indførelse
af normal arbejdsbetaling. Retten til normalt
arbejde og til normal betaling betragtes som
en af fangens menneskerettigheder, som han
bør udøve også under en frihedsberøvelse.
Behandlingsmæssigt kan for normal betaling
anføres, at den kan stimulere fangens in-
teresse for arbejdet ved at sætte ham i stand
til selv at klare sine sociale og familiære for-
pligtelser.

Imidlertid må det være en uafviselig kon-
sekvens af normal arbejdsbetaling, at fangen
ved hjælp af denne opfylder sine almindelige
forpligtelser i samfundet, hvilket vil sige, at
han underholder sin familie, betaler skatter,
kontingenter, fyldestgør private forpligtelser,
herunder erstatningsbetaling til ofret for lov-
overtrædelsen, og at han i hvert fald delvis
betaler omkostningerne ved fængselsopholdet.
Herefter vil der, jfr. opstillingen i nævnte
bilag, normalt ikke blive mere tilovers til
hans personlige forbrug i fængslet end efter
den nuværende ordning.

Med den nugældende praksis vedrørende
understøttelse af en frihedsberøvets familie
vil indførelse af normal arbejdsbetaling kunne
siges at være en ompostering af det offentliges
udgifter fra diverse sociale konti og alminde-
lige fængselskonti til arbejdsdriftens lønnings-
konti. Dette gælder dog kun forsørgere.

For ikke-forsørgere vil der være mulighed
for opsparing af ret betydelige beløb, nemlig
beløb svarende til dem, som familieforsør-
gerne skal yde i underhold til familie. Her-
efter vil langtidsfanger uden forsørgerforplig-
telser kunne opspare adskillige titusinder af
kroner, hvilket næppe rummer særlige fordele
og muligvis kan fremkalde reaktioner fra of-
fentlighedens side.

Det må erkendes, at tanken om, at lov-
overtræderen betaler erstatning for den skade,
han har forvoldt ofret for forbrydelsen, rum-
mer tiltalende momenter. På den anden side
rejser erstatningsbetalingen en række kompli-
cerede spørgsmål, der er nærmere belyst i bi-
laget. Det synes i de fleste tilfælde meget
vanskeligt at opnå en ordning, der kan beteg-
nes som retfærdig.

Den væsentligste fordel ved indførelse af
normal arbejdsbetaling til fanger synes at
være, at fangen bliver selvhjulpet, og at han
i betydeligt omfang kan bidrage til dækning
af en række samfundsudgifter, der er en følge
af hans frihedsberøvelse.

Heroverfor står imidlertid praktiske van-
skeligheder, der i hvert fald for tiden synes
umulige at overvinde. Hvis normal arbejds-
betaling skal have nogen reel baggrund, måt-
te der kræves normal produktionssammensæt-
ning og produktivitet. I øjeblikket er fange-
arbejdernes produktivitet kun mellem Va og
V4 af den frie arbejders. Hvis det trods van-
skeligheder hidrørende fra, at arbejdskraften
i et vist omfang har fysiske og psykiske han-
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dicap og lever under særlige forhold, lykkes
at nærme produktiviteten til den i det frie liv
gennemførte, vil arbejdsdriftens omsætning
blive forøget til et beløb, der er 3 til 4 gange
større end det nuværende. Da der er ret
snævre grænser for, hvor meget jordbrugenes
produktivitet kan sættes op, vil det væsentligt
være inden for værkstedsdriften, at produkti-
vitetsforøgelsen skal finde sted. Dette vil be-
tyde ganske væsentligt skærpede afsætnings-
problemer, og særligt vil det gøre det i be-
tænkningens kap. IX omtalte konkurrence-
problem vanskeligere at løse. Inden for øko-
nomiarbejderne må konsekvensen af indfø-
relse af normal arbejdsbetaling være, at det
her beskæftigede antal fanger sættes væsent-
ligt ned.

Kommissionen mener derfor at burde af-
vise en almindelig indførelse af normal ar-
bejdsbetaling til fanger som for tiden uigen-
nemførlig. Det er kommissionens opfattelse,
at arbe jdsdrif tens mål - at forberede fangerne
til tilbagevenden til normal beskæftigelse i
samfundet - kan realiseres uden indførelse af
normal arbejdsbetaling.

På den anden side mener kommissionen, at
det ikke kan udelukkes, at der ved den videre
udvikling af fangebeskæftigelsen evt. kunne
skabes muligheder for at tillægge fangerne
normal arbejdsbetaling, ligesom den alminde-
lige samfundsopfattelse vedrørende fangers og
andre sa;rgruppers beskæftigelse kan undergå
sådanne ændringer, at gennemførelsen ikke
vil støde på modstand.

Kommissionen skal pege på betimeligheden
af forsøg inden for begrænsede felter og hen-
viser til de forsøg, der for tiden gøres i Sve-
rige og som er omtalt i bilaget. Som områder,
hvor normal arbejdsbetaling er gennemførlig,
kan fremdrages de tilfælde, hvor fanger ar-
bejder enkeltvis hos private arbejdsgivere (fri-
gång).

Endvidere kan systemet tænkes indført på
mindre afdelinger, hvor det er muligt at til-
rettelaîgge en beskæftigelse med normal pro-
duktivitet. Endelig kan fanger, der står foran
løsladelse, tænkes lønnet normalt i den sidste
tid inden løsladelsen.



Kapitel XIII.

Fangernes overgang til fri beskæftigelse.

Indledende bemærkninger.

Medens der i tidligere tider kun blev gjort
meget lidt for at lette fangens overgang til
frihed, sætter fængselsvæsenet i dag ind med
et arbejde, der tilsigter, at fangen ved løsla-
delsen har sine organisationsmæssige forhold
i orden, ligesom man iøvrigt i vidt omfang
søger fangernes offentlige og private forplig-
telser saneret. I modsat fald vil følgen blive,
at fangens adgang til arbejdsmarkedet er
spærret, at han overvældes af kravet om øje-
blikkelig og samtidig opfyldelse af en række
forpligtelser, og at han derfor opgiver ævret
og synker tilbage i kriminalitet. Bestræbelser-
ne for gennem en forbedring af hans arbejds-
færdigheder at fremme genindpasningen i
samfundet vil i så fald være spildte.

I betragtning af den sammenhæng, der be-
står mellem fangebeskæftigelsen og fangernes
overgang til fri beskæftigelse, har kommis-
sionen ment at burde optage sidstnævnte
spørgsmål til overvejelse og har tilvejebragt
et ret omfattende materiale*) herom. Man
har dog ment at kunne indskrænke sig til
enkelte betragtninger i nærværende betænk-
ning.

i ) Medlemsskab af fagforening og arbejds-
løshedskasse.

Den overvejende del af de personer, der
løslades fra kriminalanstalterne, skal beskæf-
tiges som lønarbejdere, og for dem er det
af afgørende betydning at være medlem af
fagforening og arbejdsløshedskasse og med
sådan anciennitet, at de er berettiget til un-
derstøttelse, hvorved må tages i betragtning,
at der ofte foreligger forhøjet arbejdsløs-
hedsrisiko for kriminelle personer.

Oplysninger tilvejebragt fra en række an-
stalter viser følgende gennemsnitsbillede af
fangernes medlemsskab :

*) Materialet foreligger utrykt.

A. Omkring 75 % af fangerne løslades
uden at være medlem af fagforening og ar-
bejdsløshedskasse. Denne gruppe består dels
af personer, der aldrig har været medlem af
de nævnte organisationer (et mindretal af
gruppen har på grund af den tidligere be-
skæftigelses karakter ikke hidtil haft brug
for medlemsskab), dels af personer, der tid-
ligere har været medlem af fagforening og
arbejdsløshedskasse, men hvor medlemsska-
bet er ophørt, f. eks. på grund af mislighol-
delse af forpligtelsen til kontingentbetaling.

For hele gruppen gælder, at indmeldelse
først kan ske efter løsladelsen, når pågælden-
de på dette tidspunkt opfylder de herfor gæl-
dende betingelser (for arbejdsløshedskassens
vedkommende kræves, at vedkommende er
ubemidlet lønarbejder, har sit hovederhverv
og væsentligste livsophold ved lønarbejde og
enten har beskæftigelse ved faget eller kan
godtgøre at have fået tilsagn om arbejde af
en vis varighed).

B. De resterende ca. 25 %, der bevarer
medlemsskab af fagforening og arbejdsløs-
hedskasse, fordeler sig atter således:

a) Ca. V5, svarende til 15 % af det sam-
lede antal fanger, opretholder medlemsskab
ved kontingentbetaling under hele opholdet
og har sædvanlige rettigheder ved løsladel-
sen.

b) Ca. 2/s, svarende til omkring 10 %, op-
når henstand under hensiddelsen, således at
de ved senere regulering af restancen stilles
som den gruppe, der har vedligeholdt kon-
tingentbetalingen under afsoningen.

I videst muligt omfang bidrager fangen
ved hjælp af sine arbejdspenge til betalingen
af kontingent, respektiv restance til fagfor-
ening og arbejdsløshedskassen. Hjælp til be-
taling af kontingent til arbejdsløshedskasse
ydes i et vist omfang af socialkontorerne, fan-
gens pårørende og Dansk forsorgsselskab (i
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enkelte særlige tilfælde vedkommende an-
stalt). På grund af kontingentets størrelse
volder det ofte store vanskeligheder at gen-
nemføre betalingen.

Der er i kommissionen enighed om, at det
vil være overordentligt ønskeligt, om langt
flere fanger var medlemmer af fagforening og
arbejdsløshedskasse, end tilfældet er nu, og
om de fanger, der er medlemmer af fagfor-
ening og arbejdsløshedskasse, kunne bevare
dette medlemsskab.

Fra et af de medlemmer i kommissionen,
der repræsenterer Landsorganisationen De
samvirkende Fagforbund, er det fremhævet,
at bibeholdelse af medlemsskab i fagforening
under afsoningen samt erhvervelse af med-
lemsskab efter afsoningen i praksis ikke er
noget større problem.

Med hensyn til medlemsskab i arbejdsløs-
hedskasse har kommissionen været inde på, at
en nedsættelse af arbejdsløshedskassekontin-
gentet for hensiddende fanger kunne være
rimelig under hensyn til, at der ikke under
frihedsberøvelsen består nogen arbejdsløsheds-
risiko. Det pågældende medlem af kommis-
sionen har heroverfor anført, at det ikke kan
forventes, at arbejdsløshedskasserne vil med-
virke til kontingentmæssig lempelse for fri-
hedsberøvede medlemmer, idet det bør være
samfundet og ikke arbejdsløshedskasserne, der
bærer udgifterne ved resocialiseringen. Det på-
gældende medlem har iøvrigt fremha;vet, at
man i forvejen har en ordning med hvilende
medlemsret og deraf følgende meget lavt kon-
tingent; en sådan hvilende medlemsret med-
fører dog ikke, at man er berettiget til under-
støttelse i tilfælde af arbejdsløshed i samme
øjeblik, den hvilende medlemsret ophører,
men kun at man bevarer sin opnåede an-
ciennitet i arbejdsløshedskassen.

Det er endvidere gjort gældende, at det er
en almindelig erfaring, at forsorgsinstitutioner
og socialkontorer udskyder problemet om op-
retholdelse af de her omtalte medlemsskaber
til et alt for sent tidspunkt.

Kommissionen fremhæver den store betyd-
ning, som medlemsskab af fagforening og ar-
bejdsløshedskasse har for en overvejende del
af fangerne ved disses løsladelse. Man har, da
disse spørgsmål næppe kan siges at falde di-
rekte ind under det for kommissionen fast-
satte kommissorium, imidlertid ment at måtte
indskrænke sig til at pege på problemet, idet

man henstiller, at dette optages til forhand-
ling med vedkommende myndigheder og or-
ganisationer.

2) Fangernes forhold til sygekasse.

Af direktoratet for fængselsvæsenet er der
i en cirkulærskrivelse af 11. december 1947
efter forudgående forhandling med sygekas-
sedirektoratet fastsat nærmere regler for,
hvorledes anstalterne skal forholde sig med
hensyn til ordning af fangers sygekassefor-
hold.

Anstalterne kan alene bistå fangen med
hensyn til at få forholdet til sygekasse bragt
i orden, men kan efter de gældende regler
ikke i øjeblikket af egen kasse afholde hver-
ken løbende kontingent eller restancer.

Efter de hidtil gældende regler har en fan-
ges overførelse til bidragydende medlem af
en sygekasse været ensbetydende med, at der
fra tidspunktet for hans tilbageførelse til ny-
dende medlem skulle hengå 6 måneder, før
han blev berettiget til hjælp af kassen. På
grundlag af reglen om denne karenstid har
man hidtil måttet søge tilvejebragt en ord-
ning med vedkommende sygekasse, således
at fangen indbetalte bidrag som nydende
medlem de sidste 6 måneder før løsladelses-
dagen, evt. prøveløsladelsesdagen, en ord-
ning der dog har beredt visse vanskeligheder,
fordi det ikke er muligt på forhånd at sige
noget bestemt om, hvornår prøveløsladelse
vil blive meddelt.

I lov nr. 239 af 10. juni i960 om den of-
fentlige sygeforsikring er der imidlertid — i for-
bindelse med regler om, at folke- og invalide-
pensionister, der er anbragt på aldersdoms-
hjem, plejehjem m. v., under visse nærmere
betingelser kan fritages for at betale med-
lemsbidrag med den følge, at medlemsretten
betragtes som hvilende — givet socialministe-
ren adgang til at bestemme, at der skal for-
holdes på lignende måde med nydende med-
lemmer, som er optaget i andre institutioner,
i hvilke der er draget omsorg for den pågæl-
dendes sygebehandling. Herunder falder
f. eks. ophold i særforsorgsanstalt og fængsel,
og det er i bemærkningerne til lovforslaget
anført, at denne udvidelse vil give bedre mu-
ligheder end hidtil for at fremme resocialise-
ringen efter sådanne opholds afslutning.

Man må gå ud fra, at evt. regler bliver
optaget i en mønstervedtægt for sygekasserne
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og herefter praktisk taget vil gælde alle kas-
ser.

løvrigt er det fra forsorgskredse fremhæ-
vet, at det meget ofte kan være af betydning
ved arbejdsanvisning, at en fange er nydende
medlem af en sygekasse.

3 ) Ulykkesforsikring.

Efter kgl. anordning af 10. juli 1933
angående forsikring af fanger og forvarede
mod følge af ulykkestilfælde falder enhver
ulykke, der rammer en fange eller forvaret
under hans ophold i kriminalanstalt (altså
ikke som normalt alene ulykker under ar-
bejdstilfælde), ind under lov om ulykkesfor-
sikring, løvrigt indeholder anordningen reg-
ler vedrørende suspension af udbetaling af
ydelser efter ulykkesforsikringsloven til af-
slutningen af frihedsberøvelsen.

Da kommissionen anser de gældende reg-
ler på dette område som fyldestgørende, fin-
der den ikke anledning til en nærmere be-
handling af området, idet der gås ud fra, at
de forbedringer, der måtte blive gennemført
for frie arbejdere, også vil komme fangerne
til gode ved à jour-føring af den omtalte an-
ordning.

4) Arbejderbeskyttelse.

De almindelige bestemmelser om arbej-
derbeskyttelse - d.v.s. lovene af 11. juni 1954
om almindelig arbejderbeskyttelse, om arbej-
derbeskyttelse inden for handels- og kontor-
virksomheder samt om arbejderbeskyttelse in-
den for landbrug, skovbrug og gartneri -
kommer også til anvendelse indenfor fæng-
selsvæsenet. Man er således i enhver hen-
seende forpligtet til at overholde de gældende
regler om lokalers indretning og brug, om
imødegåelse af ulykkesfare ved maskineri
m. v., om imødegåelse af faren ved særligt
farlige arbejdsmetoder samt om imødegåelse
af faren for sammenstyrtning af bygninger og
nedstyrtning af jordmasser o.s.v.

Endvidere er fængselsvæsenet efter sagens
natur i enhver henseende pligtig at efter-
komme de i brandpolitilovgivningen fastsatte
forskrifter.

Kontrollen med overholdelse af de gæl-
dende bestemmelser føres af de stedlige fa-
briksinspektører samt Dansk brandværnsko-
mité m. v. Derudover er af direktoratet for

fængselsvæsenet på givne anledninger fore-
taget indska;rpelse af de gældende regler,
ligesom direktoratet gennem indberetninger
om alle ulykkestilfælde har føling med over-
holdelsen af de gældende sikkerhedsmæssige
forskrifter.

5) Anvisning af arbejde og erhvervsvejled-
ning til løsladte fanger.

Placering af løsladte fanger i arbejde sker
dels direkte ved anstaltens funktionærer, dels
gennem det sa;rlige anvisningskontor under
Dansk forsorgsselskab eller de offentlige ar-
be jdsanvisningskontorer, i visse tilfælde disses
afdelinger for erhvervshæmmede. Ofte sker
placeringen under medvirken af den løslad-
tes familie og bekendte.

Omkring halvdelen af anstalternes belæg
henvender sig i almindelighed til forsorgs-
medarbejderne om assistance til fremskaffelse
af arbejdstilbud efter løsladelsen. Det er op-
lyst, at der i ca. 2/s af tilfældene på forhånd
kan skaffes arbejde til vedkommende fange.

Om den betydning, arbejdstræningen har
for fangens arbejdsmæssige placering henvises
til bemærkningerne i kap. VII, der indehol-
der en vurdering af de enkelte fags værdi i
nævnte henseende.

Særlig interesse knytter sig til den ved lov
af 31. marts 1953 etablerede offentlige er-
hvervsvejledning. Direktoratet har overfor
anstalterne peget på betydningen af, at de
muligheder, denne lovgivning byder, udnyt-
tes, og har særlig henledt opmærksomheden
på benyttelsen af det af arbejdsdirektoratet
udarbejdede erhvervskartotek, bistand fra er-
hvervsvejledere til individuel erhvervsrådgiv-
ning og på foredrag af erhvervsvejledere på
anstalterne med efterfølgende besvarelse af
spørgsmål.

Kommissionen finder anledning til at frem-
hæve betydningen af, at anstalternes forsorgs-
medarbejdere og andre medarbejdere, der
har med arbejdsplaceringen at gøre, i pas-
sende omfang instrueres i erhvervsvejledning.

6) Forskellige spørgsmål.

Kommissionen har ikke ment at burde gå
nærmere ind på de problemer, der knytter sig
til afviklingen af fangernes offentlige og pri-
vate gældsforpligtelser, men finder dog an-
ledning til at fremhæve betydningen af, at
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der i det omfang, det er muligt, kan opnås
rimelige ordninger med hensyn til fangernes
skattebetaling, betaling af underholdsbidrag
og betaling af forskellige private forpligtel-
ser, navnlig afbetalingsydelser på nødvendigt
bohave. Selvom den, der for kortere eller
længere tid opholder sig i en kriminalanstalt,

ikke bør opnå en gunstigere stilling end den
ikke-straffede borger, må det på den anden
side erkendes, at genindpasningsbestræbel-
serne undertiden vil blive væsentligt hæm-
met, hvis der ikke fra de pågældende myn-
digheder vises forståelse og hensyn ved regu-
leringen af sådanne forpligtelser.

;-,*
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Bilag L

Oversigt over straffelovens (Borgerlig straffelov af 15. april 1930)
bestemmelser vedrørende frihedsberøvede personers

arbejdspligt m. v.

Om fcengselsfanger.

§ 35-
Fangerne er pligtige at udføre det arbejde,

der pålægges dem i overensstemmelse med
den kgl. anordning, som derom udf ær diges.
Ved denne fastsættes tillige de nærmere reg-
ler om arbejdspenge til fangerne. Arbejds-
penge kan anvendes som erstatning for ska-
de eller udgifter, som fangen under fæng-
selsopholdet bliver ansvarlig for.

Friluftsarbejde uden for anstaltens om-
råde kan finde sted under anstaltens ledelse
og tilsyn.

§ 38, stk. 2.
Løsladelsen*) forudsætter, at fangens

forhold ikke gør den utilrådelig, samt at pas-
sende arbejde for den løsladte eller hans an-
bringelse og underhold på anden hensigts-
mæssig måde er sikret

Om ungdomsfængsel.

§ 43, stk. 2.
Ved fuldbyrdelsen lægges særlig vægt på

fangens åndelige og legemlige udvikling gen-
nem undervisning, legemsøvelser og udførelse
af friluftsarbejde samt på hans uddannelse
til et erhverv, hvorved han efter løsladelsen
kan ernære sig.

Om hæfte.
§ 44, stk. 3.

Fangerne er berettigede til selv at skaffe sig
arbejde, der er foreneligt med sikkerheden
og god orden i fængslet; arbejdsudbyttet til-
falder fangen. Skaffer fangen sig ikke sådant
arbejde, pålægges det ham mod vederlag at
udføre et; under hensyn til hans dannelsestrin
og livsstilling passende arbejde i et sådant
omfang, som er nødvendigt til en rimelig sys-
selsættelse.

*) Løsladelse på prøve.

Fælles om fængsel, ungdomsfængsel og hæfte.

§ 45-
Fanger må ikke sysselsættes med sundheds-

farligt arbejde. De skal holdes forsikrede mod
følger af ulykkestilfælde

§ 47-
Overfor fanger, der udstår straf

kan følgende disciplinærstraffe anvendes:

3) Udelukkelse fra arbejde indtil 14 dage

samt over for fanger, der udstår fængsel.
6) Udelukkelse fra arbejdsgodtgørelse.

Om arbejdshus.

§ 64.

De i arbejdshus indsatte personer er un-
dergivet arbejdspligt efter regler, som nær-
mere fastsættes ved kgl. anordning. Friluftsar-
bejde anvendes i størst muligt omfang. Be-
stemmelserne i § 35, stk. 1, finder tilsvarende
anvendelse.

Om sikkerhedsforvaring.

§ 67-
Angående arbejdspligten, arbejdspenge og

behandlingen finder reglerne i § 64 tilsva-
rende anvendelse

Om hensiddende i forvaringsanstalt for psy-
kopater f§ jo) og helbredelsesanstalt for

drankere (% 73).

§ 74-
Ved kgl. anordning kan der gives bestem-

melser om behandlingen af de i henhold til
§§ 7° °S 73 i anstalt anbragte personer, der-
under om deres beskæftigelse ved passende
arbejde.
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Bilag 2.

Oversigt over de i henhold til straffeloven udfærdigede anordninger
samt uddrag af anordningernes bestemmelser,

der vedrører fangebeskæftigelsen.

1 ) Anordning angående fuldbyrdelse af
fængselsstraf i statsfængsel af 10. maj 1947.

2 ) Anordning om fuldbyrdelse af ungdoms-
fængsel overfor mandspersoner af 27. novem-
ber 1951.

3) Anordning om behandling af mands-
personer, der indsættes i arbejdshus af 21.
juli 1958.

4) Anordning angående forvaringsanstal-
ten for psykopater i Herstedvester af 18. de-
cember 1940.

5) Anordning angående behandling af
mandspersoner, der indsættes i sikkerhedsfor-
varingsanstalt af 31. januar 1933.

6) Anordning angående fuldbyrdelse af
fængselsstraf i arresthus af 3. september 1948.

7) Anordning angående behandling af
varetægtsfanger af 24. december 1932.

8) Anordning angående fuldbyrdelse af
hæftestraf af 3. september 1948.

9) Anordning angående fængselsstraf i
psykopatfængsel af 21. oktober 1935.

a) Bestemmelser, der går igen i de forskel-
lige anordninger.

»Fangerne er pligtige at udføre det dem
pålagte arbejde med flid og nøjagtighed«.

»Fangerne må ikke sysselsættes med sund-
hedsfarligt arbejde«.

»Fangerne skal holdes forsikrede mod føl-
ger af ulykkestilfælde. De må ikke anvendes
til betjening af farlige maskiner, med mindre
de forinden skriftligt har indvilget i sådanne
beskæftigelser«.

Andre bestemmelser har en affattelse, der
i nogen grad varierer fra anordning til an-
ordning.

b) Bestemmelser om arbejdets karakter og
målsætning.

I den kgl. anordning om fuldbyrdelse af
fængselsstraf i statsfængsel hedder det om

arbejdets karakter og målsætning således
(§ 18):

Det arbejde, hvormed fangerne sysselsæt-
tes, skal såvidt muligt være produktivt og af
en sådan beskaffenhed, at det i passende
grad lægger beslag på deres kræfter og op-
mærksomhed.

Ved valg af arbejde til den enkelte fange
tages, såvidt forholdene tillader det, hensyn
til hans evner, færdighed og mulighed for
hans oplæring; og beskæftigelse efter løsladel-
sen. De sidstnævnte henseender tillægges der
særlig betydning, hvor det drejer sig om unge
fanger.

I anordningen om fængselsstraf i arresthus
(arrestfængselsanordningen) er formulerin-
gen den samme, dog at slutningsbestemmel-
sen om muligheden for hans oplæring og
beskæftigelse efter løsladelsen m. m. er ude-
ladt.

I anordningen om hæftestraf hedder det,
at hvis fangen ikke selv skaffer sig arbejde,
skal det pålægges ham mod vederlag at ud-
føre et under hensyn til hans dannelsestrin
og livsstilling passende arbejde i et sådant
omfang, som er nødvendigt til en rimelig sys-
selsættelse*) .

For ungdomsfængslets vedkommende sva-
rer formålsbestemmelsen til den omtalte be-
stemmelse i straffelovens § 43, hvorefter der
bl. a. lægges vægt på fangens åndelige og
legemlige udvikling gennem friluftsarbejde
samt på hans uddannelse til et erhverv, hvor-

*) Varetægtsf anger, der ikke er domfældte og
hvis tilbageholdelse overvejende er straffeproces-
suelt bestemt, behandles efter lignende regler som
hæftefanger, dog at der ikke her eksisterer nogen
arbejdspligt. Varetægtsf anger har ret til at syssel-
sættes med arbejde, som de selv skaffer sig, og som
ikke strider mod. god orden eller sikkerhed i fængs-
let. Skaffer fangen ikke sig selv arbejde, skal han,
om han ønsker det, søges beskæftiget ved fængslets
foranstaltning mod en passende godtgørelse. Ved
valg af arbejde til den enkelte fange tages, såvidt
forholdene tillader det, hensyn til hans evner og
færdighed.
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ved han efter løsladelsen kan ernære sig.
Det bestemmes endvidere i anordningen, at
anstaltens leder under hensyntagen til fan-
gens evner og færdigheder og mulighed for
oplæring træffer bestemmelse om hans be-
skæftigelse ved de forekommende arbejder.

Formuleringen er i anordningen for de
sikkerhedsforvarede svarende til anordningen
om fængselsstraf i arresthus.

I arbejdshusanordningen er formuleringen
følgende :

Det arbejde, ved hvilket de indsatte be-
skæftiges, skal såvidt muligt enten have op-
lærende værdi eller være produktivt og af en
sådan beskaffenhed, at det lægger beslag på
deres kræfter og opmærksomhed. Frilufts-
arbejde anvendes i størst muligt omfang.

Ved valg af arbejde til den enkelte tages
der, såvidt forholdene tillader det, hensyn til
hans evner og færdigheder og til mulighe-
derne for hans oplæring og beskæftigelse efter
løsladelsen.

I den kgl. anordning om psykopatforva-
ringsanstalten i Herstedvester hedder det, at
de forvarede har arbejdspligt og skal syssel-
sættes med passende arbejde, herunder fri-
luftsarbejde. Det kan tillades den forvarede
selv at skaffe sig arbejde, der er foreneligt
med sikkerhed og god orden i anstalten.

c) Om stedet, hvor beskæftigelsen kan
foregå, er givet følgende regler:

Ifølge statsfcengselsanordningen kan fri-
luftsarbejde udenfor fængslets område finde
sted under fængslets ledelse og tilsyn. En til-
svarende mulighed eksisterer for fængsels-
fanger i arresthus, dog at direktøren for fæng-
selvæsenet her skal give sit samtykke. Til-
svarende gælder for hæftefanger, som selv
skal give samtykke til sysselsættelse ved ren-
gøringsarbejde eller lignende udenfor cellen.

For sikkerhedsforvaringsfanger er der ikke
hjemmel til beskæftigelse udenfor fængsels-
området.

Psykopatforvarede kan efter anordningen
sættes til arbejde uden for ringmuren.

Ved andre ungdomsfængsler end ungdoms-
fængslet i Nyborg kan fangerne sysselsættes
ved særligt betroet arbejde og efter omstæn-
dighederne arbejde uden tilsyn og under eget
ansvar. At de på samme måde som stats-
fængselsfanger kan beskæftiges uden for
fængslets område, må antages forudsætnings-
vis at fremgå af bestemmelsen om, at ung-
domsfanger, når særlige hensyn gør sig gæl-
dende, kan beskæftiges hos en privat arbejds-
giver. Denne sidste ordning er også hjemlet
for arbejdshuset og endvidere gennem dis-
pensationer praktiseret for statsfængselsfan-
ger, personer, der hensidder i forvaringsan-
stalt for psykopater og helbredelsesanstalt for
drankere.
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Bilag 3.

Værkstedsdriften.

Opgørelse over antal beskæftigede fanger pr. 1. april 1959.

Værkstedsdriften.

Opgørelse over antal beskæftigede fanger pr. 1. april 1959.
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Jordbrug.

Opgørelse over antal beskæftigede fanger pr. i. april 1959.

Anstalternes drift (økonomi).

Opgørelse over antal beskæftigede fanger pr. 1. april 1959.
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Bilag 4.

Tabelmateriale, der har dannet udgangspunkt for vurderinger
vedrørende fangernes behov for arbejdstræning.

Undersøgelse af statsfængselsfangernes behov for beskæftigelse og arbejdstræning.

Undersøgelsen er foretaget i 1954-55 blandt 539 fanger (ca. 45 pct. af alle fanger).

Tabel 1. Aldersfordeling.

Tabel 2. Miljø. En samlet vurdering.
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Tabel 3. Straffetid.

Procent

y2 år og derunder
7- 9 måneder

10-12 —

13-18 —
19-24 —
2-3 år
3-4 -
4-5 -
Over 5 år
Livstid

I alt.. .

Tabel 4. Forventet hensiddelsestid.

Tabel 5. Tidligere straffe.

Ingen straffe eller børneinstitutionsophold (på 2 år eller mere
efter det fyldte 14. år)

Straffede med statsfængsel (i alt)
Straffede med arrestfængsel og/eller hensiddende på børneinsti-

tution (over 2 år efter det fyldte 14. år), men ikke statsfængsels-
straffede

l a i t . . .
I alt med arrestfængselsstraffe
I alt med børneinstitutionsophold (afgrænset som ovenfor)

Antal

157
3H

68

539
243
97

Procent

29
58

13

IOO

45
18
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Tabel 6. Antal tidligere straffe.
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Tabel g. Praktisk uddannelse.

Fangens alder:
Under 30 år
30 år og derover

I a l t . . .

faglært

39
48

44

Procent

tillært

23
25

24

uden

38
27

32

I alt

IOO

IOO

IOO

Antal
i alt

238
301

539

Tabel 10. Praktisk uddannelse.

Samlet antal straffe
straffe) :

0.

I ~ 2

Q — K

6 og derover

(både arrest- og statsfængsels-

I alt...

faglært

58
41

38
31

44

Procent

tillært

26
25
20

24

24

uden

l6

34
42
45

32

I alt

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

Antal
i alt

171

142

144
82

539

Tabel 11. Uddannelsen fordelt efter fagets art.

Næringsmiddel, textil- og træindustri
Jern- og metalindustri m. m. . . . ,
Anden industri og ufaglærte industriarbejdere.

I alt ved industri og håndværk

Bygningshåndværkere m. m
Handel, omsætning og restauration m. m
Transporterhverv og andre arbejdere
Landbrug m. m
Ingen uddannelse. .

I a l t . . .

Antal

Anstalten

lukket

2O

19
8

47
17

23

15

70

76

248

åben

23
29
13

65
22

50

I I

48
95

291

I alt

43
48
21

112

39
73
26

118

171

539

Procent

Anstalten

lukket

C
O

 
C

O
 
M

19

7
9
6

28
31

IOO

åben

8
10

4
22

8
17
4

16

33

IOO

I alt

8
9
4

21

7
13

5
22

32

IOO
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Tabel 12. Beskæftigelse før anstaltsopholdet.

Fordeling efter fag kombineret med anstaltstype.

Tabel 13. Erhvervsfordeling.

Alm. erhvervs-
fordeling

Fangernes
erhvervsfordeling

Industri og håndværk
Bygge- og anlægsvirksomhed
Handel og restauration
Transport
Administration og liberale erhverv
Landbrug
Ude af erhverv
Uden erhverv

l a i t .

2/

8
12

8
7

26
1

11

27
10

22

9
6

18
3
5

1 0 0 1 0 0
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Tabel iy. Anstaltens

Intelligens

Over middel
Middel .
Under middel
Sinke eller lettere åndssvag. . .
Kan ikke vurderes

skøn over fangens intelligens.

I alt. . .

Antal

47
336
110

45
1

539

Procent

9
62
21

8

0

1 0 0

Tabel ig. Fangernes planer om beskæftigelse efter løsladelsen.
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Tabel 20. Sammenligning mellem uddannelse og beskæftigelse før og under anstaltsopholdet
samt den ønskede beskæftigelse.

Uddan-
nelse

Beskæf-
tigelse

før opholdet

Beskæf-
tigelse

i anstalten

Ønsket
beskæftigelse

Håndværk og industri
Bygnings- og jordarbejder
Handel og restauration m. m
Transporterhverv m. m
Landbrug in. v
Uden erhverv eller erhvervsplaner

1 alt. . .

0/

2]

7
13
5

22
32

°/o

30

9
24
12

18
7

%

43
7

10
12
28
o

36
10

11

23
6

1 0 0

Tabel si. Anstalternes udtalelse om, hvorvidt fanger, der har behov for
arbejdstræning, får en sådan.

Ja
Nej

l a i t . . .

yngre

94
112

2 0 6

Antal

ældre

HS
98

2 4 I

I alt

237
210

447

Procent

yngre

46

54

1 0 0

ældre

59
41

1 0 0

I alt

53
47

1 0 0

Denne tabel er delt op på følgende måde:

Tabel 22. Lukkede anstalter.

Ja
Nej

l a i t . . .

Antal

yngre

29
69

98

ældre

62

59

1 2 1

la i t

128

2 1 9

Procent

yngre

30
70

IOO

ældre

Öl

49

1 0 0

lait

41

59

1 0 0

Ja
Nej

I a l t . . .

Ja
Nej

I a l t . . .

yngre

27
27

54

50
50

1 0 0

Tabel 23. Åbne

Begyndere

ældre

19
10

2 9

66

34

1 0 0

I alt
begyndere

46

37

83

55
45

1 0 0

anstalter.

Recidivister

yngre

Antal

38
l6

54

Procent

70

30

1 0 0

ældre

62

29

91

C
O

 
C

l
C

£> 
C

O

IOO

la i t
recidivister

IOO

45

145

69
31

1 0 0

I alt
åbne

146
82

2 2 8

64

36

IOO
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Bilag 5.

Resolution om fængselsarbejdet vedtaget på Forenede Nationers første
kongres om forebyggelse af forbrydelse og behandling af

lovovertrædere i Genève august-september 1955.*)

Almindelige principper.

I. Alle dømte fanger skal være pligtige at
arbejde i det omfang de efter en lægelig
vurdering er fysisk og åndeligt i stand hertil.
Arbejdet må ikke betragtes som en ekstra
straf, men som et middel til at fremme fan-
gens genindpasning, hans arbejdstræning,
skabelsen af bedre arbejdsvaner og til fore-
byggelse af lediggang og uorden. De, der
efter loven ikke kan tvinges til at arbejde,
skal dog have adgang og opfordring dertil.

II. Fangernes interesser og deres fag-
lige uddannelse må ikke underordnes be-
stræbelserne for at opnå økonomisk gevinst
af fangebeskæftigelsen. Det er statens pligt
at sikre, at fanger er hensigtsmæssigt og pas-
sende beskæftiget. Et system, hvorefter stats-
myndigheder er pligtige at aftage de produk-
ter, der for statens regning fremstilles i fæng-
selsvæikstederne, bør foretrækkes. Private
virksomheder kan inddrages i beskæftigelsen,
når der er rimelig grund hertil og under for-
udsætning af, at det ved passende garantier
sikres, at der ikke forekommer nogen udnyt-
telse af fangearbejdskraften, og at private
virksomheders og den frie arbejdskrafts in-
teresser beskyttes.

III. Fængselsarbejdet skal udføres under
sådanne vilkår og i sådanne omgivelser, at
gode arbejdsvaner og interesse for arbejdet
fremmes. Ved driften og tilrettelæggelsen af
fængselsarbejdet skal, hvad enten det drejer
sig om fabriksvirksomhed eller jordbrugs-
virksomhed, tilstræbes den størst mulige lig-
hed med det frie arbejde, således at fangerne

*) Resolutionen er i maj 1957 godkendt af »So-
cial Gommission« og »Economie and Social Coun-
cil«.

På Forenede Nationers anden tilsvarende kongres
i London i august i960 er vedtaget en ny resolu-
tion om fængselsarbejdet. Resolutionen foreligger
dog endnu ikke som officielt dokument.

bliver i stand til at tilpasse sig det alminde-
lige erhvervslivs vilkår.

IV. Ved planlægningen af fængselsarbejdet
skal opmærksomheden særligt være rettet
imod faglig optræning af fanger, der er i
stand til at drage nytte heraf, og særligt af
unge fanger i overensstemmelse med de me-
toder og krav, der er almindelig anerkendt i
landet, således at de bliver i stand til at kva-
lificere sig på lige fod med personer udenfor
anstalten. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør
fangen have adgang til at erhverve det sam-
me diplom eller certifikat, som kan opnås
under normale omstændigheder.

Der skal være tilstrækkeligt varierede ar-
bejdsgrene, således at de svarer til arbejds-
markedets krav og fangernes uddannelses-
mæssige stade, evner og interesser.

En fange skal have lejlighed til uden for
arbejdstiden at gøre sig dygtig i det arbejde,
som han er beskæftiget med, eller et andet
passende arbejde, som han måtte blive in-
teresseret i, f. eks. ved, at han deltager i
praktisk og teoretisk undervisning.

V. Hvor det er formålstjenligt, bør egnede
fanger underkastes en undersøgelse med hen-
blik på valg af beskæftigelse, således at re-
sultaterne tages i betragtning ved arbejds-
placeringen i anstalten.

Indenfor de begrænsninger, der sættes af
en hensigtsmæssig udtagelse til fag, fængslets
drift og opretholdelse af disciplinen skal der
tages hensyn til fangens ønsker, når man til-
deler ham det arbejde, der passer bedst for
ham. Det arbejde, som fangen sættes til, skal
være af en sådan art, at det kan vedligeholde
eller forøge hans evne til at opnå et hæder-
ligt udkomme efter løsladelsen.

Det er ønskeligt at fastslå, hvilke slags
fængselsarbejde der er mest egnede til at
fremme fangernes genindpasning.
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VI. De forholdsregler, der er foreskrevet
for at beskytte frie arbejderes sikkerhed og
sundhed, skal på tilsvarende måde iagttages
i fængslet. Der skal være hjemmel til at give
erstatning til fanger ved ulykker på arbejds-
pladsen og ved erhvervssygdomme, på vil-
kår, der ikke er mindre gunstige end dem,
der ved loven er indrømmet frie arbejdere.
Desuden skal fanger i størst muligt omfang
have adgang til at være med i de sociale for-
sikringsordninger, der gælder i deres land.

VII. Fanger skal modtage et rimeligt ve-
derlag for deres arbejde. Dette vederlag skal
i det mindste være så stort, at det kan vække
initiativ og interesse for arbejdet.

Det er ønskeligt, at det bliver så stort, at
det kan sætte fanger i stand til at hjælpe
deres familie, i det mindste delvis at betale
erstatning til ofrene for deres lovovertræ-
delse, at tilgodese deres egne behov inden for
de foreskrevne rammer og til, at en del kan
sættes til side som opsparing, som de, når
det er formålstjenligt, kan få udbetalt efter
løsladelsen gennem en tjenestemand eller en
institution.

VIII. Ved tilrettelæggelse af planer for
fængselsarbejde skal der i videst muligt om-
fang bygges på brugen af åbne anstalter,
ikke alene for at tilvejebringe den variation
i beskæftigelsesmulighederne, der står til rå-
dighed i åbne institutioner, men også for at
skabe grundlag for udførelse af famgselsar-
bejdet under vilkår, der nærmer sig det frie
arbejdes.

IX. Det bør overvejes at indføre eller ud-
vide ordninger, ifølge hvilke udvalgte fanger,
særligt de, der afsoner lange straffe, kan få
adgang til i de sidste måneder før løsladel-
sen at forlade anstalten dagligt for at ar-
bejde for en privat arbejdsgiver eller ved ar-
bejde for det offentlige, fortrinsvis i den ar-
bejdsgren, som de er uddannet i før deres
indsættelse, eller som de er blevet trænet i
under deres ophold.

Konventionen vedrørende tvangsarbejder.

Kongressen har med tilfredshed bemærket,
at den internationale arbejdsorganisation

(I.L.O.) har taget indledende skridt til en
revision af tvangsarbejdskonventionen.

Kongressen ønsker at påpege, at det ved
en revision af denne konvention og særligt
af artikel 2,, § 2, vil være ønskeligt, at man
ikke henfører følgende behandlingsforanstalt-
ning under begrebet tvangsarbejde. Det
drejer sig om beskæftigelse af udvalgte fan-
ger hos private arbejdsgivere eller ved ar-
bejde for det offentlige udenfor fængslet på
en måde, der er egnet til at støtte deres gen-
indpasning, alt under forudsætning af, at
der tilvejebringes garantier mod udbytning
gennem lav løn og dårlige arbejdsbetingel-
ser. Herfor taler, at denne foranstaltning er
en væsentlig bestanddel af en fremskridtsven-
lig kriminalpolitik.

Forslag til videre undersøgelser.

Det anbefales, at der bl. a. af regionale
konsultative grupper foretages yderligere un-
dersøgelser af følgende spørgsmål:

a) Integrering af fængselsarbejdet i sam-
fundets almindelige erhvervsliv. Til opnåelse
heraf er det tilrådeligt at samarbejde med
personer udenfor fængselsadministrationen
og særligt med økonomer og repræsentanter
for arbejder- og arbejdsgiverorganisationer.

b) Lørmingsmetoder og særligt princippet
om aflønning af fanger med normale lønnin-
ger af den højde, der betales i det frie ar-
bejdsmarked. Både fordele og ulemper ved
denne metode bør undersøges omhyggeligt,
herunder hvorvidt en del af vederlaget skal
gå til erstatning til ofret for lovovertræ-
delsen.

c) Egnede planer til beskæftigelse af sær-
lige grupper af lovovertrædere, herunder
personer med særlige uddannelser, mentalt
afvigende personer og arbejdssky individer.

d) De særlige spørgsmål, der opstår i for-
bindelse med planer om beskæftigelse af fri-
hedsberøvede, der ikke er dømte.

e) De forholdsregler, der bør træffes for
at fangens domfældelse ikke skal blive en
uoverstigelig hindring for, at han kan finde
arbejde efter løsladelsen.
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Bilag 6.

Den beskæftigelsesmæssige udvikling i det private erhvervsliv sammenlignet
med fængselsvæsenets arbejdsdrift.

Til belysning af den beskæftigelsesmæs-
sige udvikling på arbejdsmarkedet og i fæng-
selsvæsenets arbejdsdrift har man sammen-
lignet forholdene i 1948 med tilstandene i
1956.*)

Endvidere har man på grundlag af de af
arbejdsmarkedskommissionen foretagne un-
dersøgelser over den fremtidige beskæftigel-
sesmæssige udvikling**) og de tilsvarende un-
dersøgelser foretaget af Det økonomiske sek-
retariat***) søgt at klargøre, hvorledes fange-
beskæftigelsen bør tilrettelægges, således at
der tages hensyn til erhvervslivets forventede
udvikling.

Det i anstalterne hensiddende antal fanger
er siden efterkrigsårene dalet stærkt, hvilket
forhold har medført, at også det antal fanger,
der beskæftiges i fængselsvæsenets produkti-
onsvirksomheder, er faldet tilsvarende.

Fra 1948, da antallet af fanger allerede var

stærkt nedbragt, til 1956 er det fangetal, der
er beskæftiget under arbejdsdriften - bortset
fra Københavns fængsler - således halveret
fra ca. 2.600 til ca. 1.350 (i 1957 er fangetal-
let yderligere dalet til ca. 1.280).

Medens der således har været en stærk be-
vægelse i fangetallet i nedadgående retning
i den omtalte periode, har fordelingen af
fanger på arbejdsdriftens to hovedgrupper af
beskæftigelse - værkstedsdrift og jordbrug -
kun undergået mindre forandringer. Godt og
vel 2/s af fangerne er beskæftiget i værksteds-
driften og V3 ved jordbrug såvel ved pe-
riodens begyndelse som ved dens afslutning.
Dette forhold svarer i 1956 helt til forholdet
mellem beskæftigelsen i industri og håndværk
på den ene side og landbrug, gartneri og
skovbrug på den anden side i hele landet
under eet, jfr. tabel 1.

Tabel 1. Arbejdskraftens fordeling på hovederhverv.

a) Værks t eds drift en.
I perioden (1948) med højt fangetal var

den andel af beskæftigelsen, der udgøres af
»småarbejder«, relativ stor, fordi der ikke be-

*) 1956 er det seneste år, for hvilke der fore-
ligger detaillerede oplysninger om beskæftigelses-
forholdene i hele landet. De efterfølgende tabellers
tal for den private sektor omfatter det tilgængelige
materiale for såvel industri som håndværk.

**) De store fødselsårgange (1956).
***) Danmark og de europæiske markedsplaner

(nr. 1 1958) og økonomisk årsoversigt (1959).

stod mulighed for i samme takt som fangetal-
let steg at foretage udvidelser af de egentlige
industri- og håndværksfag. Efterhånden som
fangetallet faldt, steg den relative andel af
fanger, der er beskæftiget inden for de 5 stør-
re erhvervsgrupper: Tekstil, beklædning, træ,
papir og grafiske fag samt jern» og metalfag,
idet disse grupper, der i 1948 beskæftigede 72
pct. af alle fanger i vcerkstedsdriften, i 1956
beskæftigede 83 pct., således som det fremgår
af nedenstående tabel 2.
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Af denne tabel fremgår forskydningen i ar-
bejdskraftens fordeling i de to undersøgelsesår
såvel indenfor det private erhvervsliv som in-
den for fa^ngselsvæsenet, og det vil ses, at den
relative fordeling inden for det private er-
hvervsliv mellem på den ene side de »5 større
erhvervsgrupper« og på den anden »Andre
industrier« er ens i 1948 og 1956, medens der
har gjort sig forskydninger gældende mellem
de enkelte erhvervsgrene.

Tabel 2 viser endvidere, at fængselsvæse-
nets andel af beskæftigede i de omtalte er-

hvervsgrupper relativt set er faldet betydeligt,
idet antallet af beskæftigede fanger i værk-
stedsdriften i 1948 var 5 °/oo, medens det i
1956 faldt til 2 °/oo.

b) Jordbruget.

Inden for jordbruget fordeltes arbejdskraf-
ten i arbejdsdriften i 1956 med 3/s på land-
brug og 2/s på gartneri og skovbrug, jfr.
tabel 3.

I den private sektor fordeler den fremme-
de arbejdskraft sig med 9/io på egentlig land-
brug og V10 på gartneri og skovbrug.

Som det endvidere fremgår af tabel 3 er

den relative andel af fanger i forhold til det
samlede antal erhvervsudøvere blevet halveret
fra 4 til 2 °/oo i løbet af de to undersøgel-
sesår (1948 og 1956).
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Bilag 7.

Fremtidig fordeling af fag på fængselsvæsenets anstalter.

Antal
fanger

Statsfængslet i Vridsløselille.
Økonomiarbejder 70
Skræderi 25
Metalarbejde 55
Skomageri 20
Børstenbinderi 20
Træværksted 20
Sadel- og sejlmageri, møbelpolstring 20
Jordbrug 15
Småfag, blindeskrift, arkivarbejde ... 30
Reserve 25

300

Statsfængslet i Nyborg.

Økonomiarbejde 70
Skræderi 40
Grafiske fag 60
Snedkeri 30
Legetøj 20
Kasketmageri 20
Sadel- og sejlmageri, møbelpolstring 20
Metalarbejde 201
Jordbrug 20
Reserve 30

330

Statsfængslet på Kragskovhede.

Økonomiarbejde 60
Skræderi 20
Grafiske fag 20
Væveri 10
Vaskeri 10
Landbrug, gartneri 40
Grundforbedring 55
Snedkeri 20
Metalarbejde 20
Reserve 20

275

Antal
fanger

Statsfængslet ved Horserød.
Kvinder .

Økonomi, herunder anlæg 25
Syværksted 20
Vaskeri 15
Reserve 5

65

Mænd (heraf tuberkuløse 30).
Økonomi
Gartneri
Snedkeri

20
10
20

Beskæftigelse 40
Reserve 10

1 0 0

Fængselsafdelingen ved Nr. Snede.
Økonomi
Snedkeri
Jordbrug
Reserve

Fængsels af delingen Renbæk.
Økonomi
Jordbrug
Metalarbejde
Reserve

15
20

25
10

70

20
45
15
ro

9"

Fængselsaf delingen ved Tarm.
Økonomi
Jordbrug
Diverse industri
Reserve

10
20
*5
5

50
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Antal
fanger

Ungdomsfængslet på Søbysøgård.
Økonomi 20
Snedkeri 15
Smederi 15
Jordbrug 30
Reserve 10

90

Ungdomsfængslet på Møgelkcer.
Økonomi 25
Snedkeri 15
Smederi 15
Jordbrug 25
Reserve 10

90

Ungdomsfængslet Kærshovedgård.
Økonomi 15
Diverse industri 15
Jordbrug 25
Reserve 5

60

Psykopatanstalterne i Herstedvester.
Økonomi 40
Grafiske fag 30
Snedkeri 30
Jordbrug 15
Metalarbejde 20
Småarbe jder 10
Reserve 25

170

Antal
fanger

Statsfængslet i Horsens.
Økonomi 60
Skræderi 30
Grafiske fag 45
Væveri 30
Kurvemageri 15
Gartneri 15
Snedkeri 20
Metalarbejde 20
Reserve 20

255

Statens arbejdshus ved Sdr. Omme.
Økonomi 60
Metalarbejde 20
Skomageri 15
Jordbrug 90
Vaskeri 15
Snedkeri 20
Småarbe jder 20
Reserve 20

260

Annekser.
Økonomi 20
Jordbrug 30
Reserve 10
Småarbe jder 10

70

Nye (ikke opførte) ungdomsfængsler.
Økonomi 30
Snedkeri 15
Metalarbejde 15
Jordbrug 30
Småarbe jder 15
Reserve 10

115
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Bilag 8.

Oplysninger i betænkningen fra »Kommissionen om uddannelse af
ikke-faglærte«, der er af interesse for arbejdstræningen af fanger.

Kommissionens hovedopgave har været at over-
veje, hvorledes den hidtidige ret uensartede ud-
dannelse af ikke-faglærte arbejdere bedst kan ud-
bygges eller omlægges, så at de stigende krav,
som den tekniske udvikling stiller til den ikke-
faglærte arbejders dygtighed, kan honoreres.

Der findes indenfor de arbejdsløshedsforsikrede
ca. 400.000 ikke-faglærte mod ca. 200.000 fag-
lærte og ca. 120.000 funktionærer.

Indenfor følgende fagområder, der specielt har
betydning for fængselsvæsenet, er der særligt
mange ikke-faglærte:

Bygge- og anlægsvirksomhed - 71.000
Jern- og metalindustri - 52.000
Landtransport - 41.000
Textilindustri - 20.000
Beklædningsindustri - 18.000 (dog mest kvinder)
Træ- og møbelindustri — 11.000
Servicefag, hotel- og restaurationsvirksomhed -

28.000

Land- og skovbrug - 35.000.

Der er en tydelig tendens til, at ikke-faglærte
fra alene at være hjælpearbejdere, der udfører
enkle arbejder, i stigende omfang beskæftiges
med komplicerede operationer, specielt i forbin-
delse med pasning af maskiner.

Uddannelsesmuligheder for ikke-faglærte eksi-
sterer for tiden på Arbejdsteknisk Skole, der er
en 3-årig frivillig aftenskole med 144 undervis-
ningstimer årligt. Den omfatter tre hovedretnin-
ger, jord og beton, kemisk industri og mekanisk
industri samt specialklasser med elever fra sam-
me virksomhed eller branche.

Endvidere på Statens arbejdstnandskursus, der
omfatter praktisk-tekniske kursus under kostskole-
ophold i 3 uger. Undervisningen foregår under
arbejdspladslignende former, suppleret med for-
nøden teori i umiddelbar tilknytning til de under
arbejdet opstående problemer. Statens arbejds-
mandskursus omfatter motor- og maskinpasning,
bygningsarbejde, kloakering og dræningsarbejde
samt kursus i betonvareindustri.

De teknologiske institutter har undervisning for
vej formænd, vejmænd, kloakmestre, visse grupper

af jord- og betonarbejdere, chauffører, motorpas-
sere, arbejdere fra træindustri m. v.

Derudover eksisterer visse kurser for ikke-fag-
lærte indenfor de enkelte brancher, men mest
foregår de ikke-faglærtes oplæring ved anvisnin-
ger fra kolleger og mestre.

Statens arbejdstekniske ungdomsskoler undervi-
ser 18-25-årige ugifte, ikke-faglærte mænd, der
har en vis ledighed. Her beskæftiges eleverne ved
lønnet arbejde med 30-36 timer ugentlig og der-
udover undervisning i arbejdsteknik. Kursus om-
fatter motorkursus, beton- og forskallingskursus,
dræningskursus samt jern- og metalkursus. Der
er en tendens til at gå over til en lignende under-
visning som på Statens arbejdsmandskursus.

Kommissionen har overvejet etablering af et
for alle ikke-faglærte fælles grundkursus, der ved
meddelelse af en grundlæggende undervisning
skulle fremme smidighed på arbejdsmarkedet.
Denne tanke blev imidlertid opgivet, og i stedet
for er foreslået en branchevis opdeling af uddan-
nelsen. Denne tilrettelægges som en trinvis under-
visning begyndende med grundkursus, der kan
dække en eller flere arbejdsgrene, og oven på
grundkursus videregående kurser. For erfarne ar-
bejdere skal det: være muligt at gå direkte til de
videregående kurser. Der lægges i kommissionen
vægt på, at man begynder med den praktisk
orienterende undervisning, således at det teore-
tiske og almene kommer på senere trin.

Kommissionen afstår fra at fremsætte detaille-
rede forslag for de forskellige brancher og mener,
at dens arbejde bør fortsættes med nedsættelse
af brancheudvalg og et for alle brancher fælles
uddannelsesråd. Brancheudvalgene, der overvej-
ende skal bestå af repræsentanter for arbejdsgi-
vere og arbejdere, skal tilrettelægge undervisnin-
gen i detailler, medens uddannelsesrådet skal
sørge for koordinering og udveksling af erfaringer.

Der skal knyttes et antal konsulenter til uddan-
nelsesrådet for at bistå dette ved godkendelse af
uddannelsesregler og for at bistå de enkelte bran-
cheudvalg.
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Det forudsættes, at der meddeles instruktion til
de lærere, der skal medvirke ved undervisningen.

(Kommissionens overvejelser vedrørende vilkå-
rene for deltagelse i uddannelsesprogrammet for
ikke-faglærte (navnlig de økonomiske), uddannel-
sens financiering og problemerne vedrørende ud-
dannelse af unge mellem 14 og 18 år forbigås
her).

Undervisningen af aldersgruppen 18-23 ar er

i kommissionen underkastet særlige overvejelser.
Det er dens principielle opfattelse, at der ikke bør
være forskel på de uddannelsesmuligheder, der
tilbydes de forskellige aldersklasser af ikke-fag-
lærte arbejdere over 18 år, men man finder det
dog hensigtsmæssigt, at der for denne aldersklasse
udover de kurser, der tager sigte på voksne ikke-
faglærte, i almindelighed tilrettelægges nogle re-
lativt bredt anlagte praktisk-teoretiske kurser,
der fører ind i flere felter og brancher og som
indeholder elementer fra disse felters specielle
kurser. Der foreslås her i virkeligheden en udbyg-
ning af Statens arbejdstekniske ungdomsskoler,
således at de ikke blot kommer til at omfatte
ugifte, ledige under 23 år, men også andre unge,

der kan have brug for uddannelse. Endvidere bør
Arbejdsteknisk Skole tilskyndes til at etablere un-
dervisning for disse aldersklasser. Kommissionen
nævner særligt, at der også bør etableres under-
visning for unge under ungdomsforsorgen eller i
ungdomsfængsler, der er placeret på institutioner
i længere tid.

Betænkningen vedrørende uddannelse af de
ikke-faglærte indeholder ikke noget, der er ufor-
eneligt med arbejdsdriftskommissionens principi-
elle linie vedrørende træning ved produktivt ar-
bejde. Den uddannelse, som det er tanken at
meddele de ikke-faglærte, skal enten foregå ved
aftenskoler i to ugentlige aftener igennem en vin-
tersæson, 144 timer pr. år, eller ved kortere hel-
dagskursus i lighed med Statens arbejdsmands-
kurser (i øjeblikket 126 timer). Den uddannelse,
der efterhånden vil blive tilrettelagt af branche-
udvalgene, og som vil supplere de allerede gæl-
dende undervisningsformer i Arbejdsteknisk Skole,
i Statens arbejdsmandskursus og Statens arbejds-
tekniske ungdomsskoler, synes at kunne anvendes
i fængslerne, således som allerede den arbejds-
tekniske undervisning bliver det.
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JUSTITSMINISTERIET
Direktøren for fængselsvæsenet

København, den g. juli 1949.

Bilag 9.

Cirkulærskrivelse til inspektørerne for de under fængselsvæsenet hørende
anstalter angående dagsorden for de i statsfængsel, herunder straffelejre

og fængselsafdelinger, samt ungdomsfængsel, arbejdshus og
sikkerhedsforvaring hensiddende fanger.

Direktoratet for fængselsvæsenet fastsætter
herved følgende normaldagsorden, der indtil
videre finder anvendelse for de i statsfængsel,
herunder straffelejre og fængselsafdelinger,
samt i ungdomsfængsel, arbejdshus og sikker-
hedsforvaring hensiddende fanger.

Dagsorden for hverdage.

Opmønstring kl. 6
Toilette, rengøring og morgen-

mad kl. 6-7
Arbejde, gårdtur, transport til

og fra arbejdssted samt toi-
lette o. lign. (sidstnævnte i
almindelighed 15 minutter) . kl. 7—12

Middagspause kl. 12-13
Arbejde, gårdtur, transport til

og fra arbejdssted samt toi-
lette o. lign. (sidstnævnte i
almindelighed 15 minutter) . kl. 13-18

Aftensmåltid kl. 18-18,30
Fritid kl. 18,30-21
Afmønstring kl. 21

Dagsorden for søn- og helligdage.

Opmønstring finder tidligst sted kl. 7. Der
er frihed for arbejde, bortset fra det for an-
staltens drift nødvendige arbejde ved husger-
ning m. v. Dagsordenen fastsættes iøvrigt af
inspektøren.

I forbindelse med foranstående fastsætter
direktoratet herved følgende:

1. Arbejdstiden.

Der er frihed for arbejde fra kl. 12 på
Kongens fødselsdag og grundlovsdag og fra

kl. 14 dagen før påskedag, pinsedag og jule-
dag, dog bortset fra det for anstaltens drift
nødvendige arbejde.

Arbejdstidens samlede længde, fraregnet de
til måltider og gårdture samt til eventuel
transport til og fra arbejdssted medgående
tidsrum, fastsættes i almindelighed til mindst
48 timer ugentlig og i almindelighed højst 54
timer ugentlig;. For fanger, der efter de der-
om gældende bestemmelser deltager i under-
visning, herunder i gymnastik eller anden
idræt, kan arbejdstiden dog nedsættes til 42
timer ugentlig. Endvidere kan arbejdstiden i
anstalter, hvor fangerne væsentlig er beskæfti-
get ved friluftsarbejde, såfremt beskæftigelses-
forholdene gør det nødvendigt, i vintermåne-
derne indskænkes til 36 timer ugentlig under
forudsætning af, at arbejdstiden i den øvrige
del af året forlænges tilsvarende, dog ikke ud-
over 54 timer ugentlig.

For fanger, der er beskæftiget ved et for
anstaltens drift nødvendigt arbejde, kan ar-
bejdstiden henlægges til andre tidsrum end de
i foranstående normaldagsorden nævnte, dog
at arbejdstidens samlede længde normalt ikke
derved må overstige 54 timer ugentlig.

Til fanger, der er beskæftiget ved sådant
arbejde på såvel hverdage som søn- og hellig-
dage, kan der efter bestemmelse af anstaltens
leder gives dusør for 7 dage ugentlig.

2. Toilette og rengøring.

Såfremt det på grund af særlige forhold er
ønskeligt, kan de til toilette og rengøring af-
satte tidsrum efter bestemmelse af anstaltens
leder henlægges til andre tidsrum end de i
foranstående normaldagsorden anførte.

De til toilette og rengøring afsatte tidsrum
henregnes ikke til arbejdstiden.
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3- Middagspause.

I anstalter, hvor der ikke gives fangerne
gårdtur, kan middagspausen efter bestem-
melse af anstaltens leder forlænges med V2
time.

Såfremt middagsmåltidet indtages på ar-
bejdspladsen i form af medbragt mad, kan
middagspausen indskrænkes, dog ikke til un-
der V2 time, og det daglige arbejde afsluttes
tilsvarende tidligere.

4. Gårdture.

Gårdture finder såvidt muligt sted før ar-
bejdets påbegyndelse eller ved arbejdets op-
hør såvel om morgenen som om eftermidda-
gen, således at arbejdstiden såvidt muligt ikke
afbrydes.

5. Fremstilling af fanger for anstaltens
overordnede.

Fremstilling af fanger for anstaltens over-
ordnede bør såvidt muligt finde sted udenfor
fangernes arbejdstid. Er dette ikke muligt,
bør fremstilling i videst muligt omfang finde
sted ved arbejdstidens begyndelse eller slut-
ning.

6. Undervisning, gymnastik og idræt.

Såfremt undervisning, herunder gymnastik
og idræt, finder sted i de normalt for arbejds-

tiden fastsatte tidsrum, henlægges den såvidt
muligt til arbejdstidens begyndelse eller slut-
ning.

7. Afmønstring.

Afmønstring kan efter bestemmelse af an-
staltens leder fastsættes til kl. 21,30.

8. Afvigelser fra foranstående bestemmelser.

Såfremt det af særlige grunde findes ønske-
ligt at afvige fra de i nærværende cirkulær-
skrivelse fastsatte bestemmelser, afgives ind-
stilling herom til direktoratet for fængselsvæ-
senet.

9. Bekendtgørelse for fangerne m. m.

Nærværende cirkulærskrivelse bekendtgøres
ikke for fangerne.

På grundlag af cirkulærskrivelsens bestem-
melser udfærdiger lederen af hver enkelt an-
stalt en dagsorden, der skal udleveres fan-
gerne eller på anden måde være tilgængelig
for dem under opholdet i vedkommende an-
stalt. Eksemplarer af den af anstaltslederen
udfærdigede dagsorden og eventuelle senere
ændringer heri indsendes på sædvanlig måde
til direktoratet for fængselsvæsenet.
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Bilag i o.

Anordning om arbejdsdriften i straffeanstalterne.

Vi CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds
Nåde Konge til Danmark, De Venders og
Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg
GØRE vitterligt: På justitsministeriets derom
allerunderdanigst nedlagte forestilling fast-
sætte Vi herved, at arbejdsdriften i straffe-
anstalten ved Nyborg og eventuelt, efter nær-
mere bestemmelse af justitsministeren, også i
de andre straffeanstalter ordnes således, at
staten selv beskæftiger fangerne ved fremstil-
ling, derunder reparation af genstande til sta-
tens eget brug, hvorfor samtlige ministerier og

de under dem sorterende afdelinger og insti-
tutioner i videst muligt omfang bør rette hen-
vendelse til det under justitsministeriet opret-
tede kontor for arbejdsdriften i straffeanstal-
terne om forfaîrdigelse af sådanne brugsgen-
stande, som kunne fremstilles i nævnte anstal-
ter, og, hvis der næres tvivl om, hvorvidt en
brugsgenstand kan forfærdiges i straffeanstal-
terne, rette forespørgsel derom til bemeldte
kontor.

Hvorefter alle vedkommende sig have at
rette.

Givet på Amalienborg, den yde marts igiy.

Under Vor kongelige Hånd og Segl.

CHRISTIAN R.
(L. S.)

Biilow.
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Bilag I I .

Oplysninger om de fremtidige muligheder for levering af varer fra fængsels-
væsenets værksteder til statsinstitutioner m. v., koncessionerede

selskaber og Københavns kommune.

I henhold til kommissionens beslutning har
der været ført en række forhandlinger og væ-
ret foretaget undersøgelser vedrørende spørgs-
målet om muligheden for udvidelse af leve-
rancer fra fængselsvæsenets værksteder til de
nedennævnte institutioner og selskaber. Man
har fra kommissionens side særligt lagt vægt
på at få oplyst, i hvilket omfang en udvidet
afsætning af varer indenfor jern/metal- og
træbranchen kunne finde sted.

Der har været forhandlet med følgende in-
stitutioner og selskaber m. fl. :

1) Danske statsbaner.
2) Post- og telegrafvæsenet.
3) Privatbanernes fællesrepræsentation.
4) Militære institutioner og Civilforsvars-

styrelsen (søartilleriet, bygningstjenesten, am-
munitiortsarsenalet, våbenarsenalet, orlogs-
værftet og forsvarets materielintendantur).

5 ) Rigshospitalet.
6) Direktoratet for statshospitaler ne for

sindslidende.
7) Statens åndssvageforsorg.
8) Direktoratet for børne- og ungdoms-

forsorgen.
9) Københavns Telefon Aktieselskab.
10) Den kgl. grønlandske handel.
n ) S.A. S.
12) Københavns kommune.
13) Udvalget vedrørende standardisering

af kontormøbler m. v. til brug i statens tje-
neste.

Resultaterne af drøftelserne kan sammen-
fattes således:

1 ) Danske statsbaner.

Statsbanerne, der i forvejen er fængselsva;-
senets største aftager inden for en række vare-
områder, har endnu mulighed for at udvide
samarbejdet. Det skønnes f. eks., at man til
centralværkstedet i Århus årligt har indkøbt

for ca. 100.000 kr. varer, som skulle kunne
leveres af fængselsvæsenet. De bestræbelser
for at gennemføre en rationalisering i central-
værkstederne, der stadig foregår, vil evt.
kunne give mulighed for afgivelse af forskel-
lige seriearbejder til fængselsvæsenet. For for-
skellige arbejder pointeredes det fra statsba-
nernes side, at centralværkstederne er repara-
tionsværksteder, og at de varer, der anvendes
til vognreparationerne m. v., ofte måtte
fremstilles individuelt.

Inden for trævaregruppen var statsbanerne
rede til at drøfte spørgsmålet om levering af
lastebakker (pallets) og kontormøbler. Des-
uden ville man være rede til at forhandle om
spørgsmålet vedrørende fremstilling af for-
skellige typer transportvogne, selvom dette
område efter statsbanernes opfattelse var van-
skeligt tilgængeligt.

2) Post- og telegrafvæsenet.

Denne institution hører ligeledes til fæng-
selsvæsenets større aftagere, og en undersø-
gelse af mulighederne for en udvidelse af af-
sætning viser efter post- og telegrafvæsenets
opfattelse, at der kun kan være tale om min-
dre mængder almindelige forbrugsvarer inden
for området kontorrekvisitter. Det må forven-
tes, at de hidtidige leverancer af beslag m. v.
til luftledninger vil aftage, da post- og tele-
grafvæsenet i større udstrækning går over til
anvendelse af kabler.

Der vil formentlig også være mulighed for,
at post- og telegrafvæsenet vil kunne udvide
sit køb af transportvogne og kontormøbler hos
fængselsvæsenet.

3) Privatbanernes fællesrepræsentation.

Fællesrepræsentationen for privatbanerne
er ikke nogen central indkøbsinstans, og der
har ikke fra fængselsvæsenets side været leve-
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ret varer til privatbanerne. Fællesrepræsenta-
tionen har meddelt, at man er rede til at gå
ind i en realitetsdrøftelse, når leveringsmulig-
hederne er til stede, men har fremhævet, at
banerne dels har egne værksteder, og at man
i konsekvens af de store kommunale tilskud
til banernes drift ofte vil være tilbøjelige til at
give lokale leverandører en fortrinsstilling. De
varer, der kan tænkes leveret til privatbaner-
ne, tilsvarer ganske dem, der leveres til stats-
banerne.

4) Militære institutioner og Civilforsvars-
styrelsen.

a) Orlogsværftet.
Ifølge sagens natur omfatter orlogsværftets

forbrug af varer en række individuelt frem-
stillede ting, som ikke kan tænkes produceret
i fængselsvæsenets virksomheder. En gennem-
gang af orlogsværftets varefortegnelse har
vist, at der skulle være mulighed for at levere
nagler, bolte, beslag og enkelte typer fittings.
Af trævarer kan der kun tænkes minimale le-
verancer, herunder enkelte inventargenstande.

b) Sø artilleriet
er ikke en egentlig anskaffende virksomhed,
idet det aftager sit forbrug gennem orlogs-
værftet, ammunitionsarsenalet, våbenarsenalet
og materielintendanturen. Der kan således
ikke blive tale om direkte leverancer af betyd-
ning til denne institution.

c) Forsvarets bygningstjeneste.
Denne institution optræder overvejende

som bygherre og er således ikke forbruger i
den forstand, at den indkøber direkte. Et
samarbejde om leverancer kan tænkes i den
form, at bygningstjenesten i sine licitationer
foreskriver, at visse varer, der kan fremstilles
af fængselsvæsenet, leveres derfra. Alle almin-
delige forbrugsvarer leveres gennem materiel-
intendanturen.

d) Ammunitionsarsenalet og våbenarsenalet.
Til disse fabriksvirksomheder synes der

ikke at være mulighed for at afsætte produk-
ter - særligt ikke jern- og metalvarer. Af træ-
varer vil der måske være mulighed for at få
et samarbejde i stand om levering af patron-
kasser og andre former for træemballage samt
lastebakker.

e) Forsvarets materielintendantur.
Fra denne institution oplyses, at der vil

være mulighed for at træffe aftale om leve-
ring af betydelige kvantiteter kaserneinventar,
navnlig senge, borde, stole og desuden kon-
torinventar af traî. Endvidere vil fængselsvæ-
senet teknisk kunne magte fremstillingen af
en del af de store kvantiteter bomuldsvarer,
der bruges indenfor forsvaret.

f) Civilforsvarsstyrelsen.
Til civilforsvarsstyrelsen (med hvem der

ikke direkte har været forhandlet i sagens
anledning) vil der efter de hidtidige erfarin-
ger og på baggrund af de af D. S. B.'s han-
delsafdeling — hvis chef er handelschef ved
civilforsvarsstyrelsen - meddelte oplysninger
også i fremtiden være muligheder for afsæt-
ning af varer fra fængselsvæsenet inden for
jern- og metalbranchen.

5 ) Rigshospitalet.

I forbindelse med den forestående udvi-
delse af rigshospkalet, der vil komme til at
omfatte 600 sengepladser, skal der anvendes
en mængde inventar, som der er mulighed
for, at fængselsvæsenet kan få andel i leve-
ringen af. Der vil således kunne blive tale om
levering af hospitalssenge, sengeborde og iøv-
rigt møbelinventar til sygestuer, opholdsstuer
og funktionærværelser. Med leverancerne af
senge og sengeborde vil der være forbundet
visse tekniske vanskeligheder, idet rigshospi-
talet stiller temmelig vidtgående krav til bor-
denes konstruktion.

Rigshospitalet mener ikke, at det vil være
praktisk gennemførligt at lade fængselsvæse-
net overtage hospitalets vask helt eller delvis.
Man har fra hospitalets side undersøgt mu-
lighederne for at lade vaske ude, men det har
på grund af den hastighed, hvormed vasken
skal ske, ikke været muligt at gennemføre
sådanne planer.

6) Statshospitaler ne for sindslidende.

Disse hospitaler skal ligeledes i den kom-
mende tid gennemgå en modernisering, og
der skal bygges yderligere hospitaler, der vil
kræve betydelige inventarleverancer, som
fængselsvæsenet har mulighed for at effektu-
ere. Af forhandlingerne fremgår, at man fra
statshospitalernes side er rede til nærmere at
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drøfte leveringen af hospitalssenge og senge-
borde, ligesom man vil tage forslag fra fæng-
selsvæsenet om levering af inventar iøvrigt
til hospitalerne op til overvejelse.

Vedrørende spørgsmålet om evt. overdra-
gelse af vask af patienttøj til fængselsvæsenet
bemærkes, at statshospitaler ne påregner selv
at kunne påtage sig denne vask eller at ud-
nytte overskydende vaskekapacitet på na;rlig-
gende hospitaler. Hospitalsledelsen vil være
opmærksom på spørgsmålet og vil vende til-
bage dertil, såfremt det bliver aktuelt.

7) Statens åndssvageforsorg.

Åndssvageforsorgen har hidtil kun i meget
begrænset omfang aftaget varer fra fængsels-
væsenet. Af forhandlingerne fremgår det, at
der er en vis interesse for et samarbejde, uan-
set at de enkelte anstalter er lokalt oriente-
rede i deres indkøb. Der forestår en gennem-
gribende modernisering af anstalterne, som
formentlig for byggearbejdets og inventaran-
skaffelsernes vedkommende vil komme til at
beløbe sig til ca. 150 mill. kr. Fængselsvæse-
net vil ligeledes her have mulighed for at
levere inventar svarende til det, der er om-
talt undei* hospitalerne.

8) Direktoratet for børne- og ungdoms-
forsorgen.

Da børneforsorgsinstitutionerne selv arbej-
der med planer om oprettelse af værksteder,
navnlig indenfor træ- og metalgruppen, og da
den overvejende part af institutionerne er ba-
seret på private eller kommunale tilskud, hvil-
ket betyder, at man ikke mener at kunne hin-
dre disse institutioner i at handle lokalt, vil
afsætningen til børneforsorgens institutioner
støde på visse vanskeligheder. Dette gælder
også vaskeri, idet direktoratet for børne- og
ungdomsforsorgen er af den opfattelse, at in-
stitutionerne bør have vaskerier af beskæfti-
gelses- og uddannelsesmæssige grunde. Direk-
toratet er dog meget positivt indstillet på at
medvirke til etablering af et samarbejde, hvor
de nævnte hensyn ikke gør sig gældende.

9) Københavns Telefon Aktieselskab.

Dette selskab har et fast kundeforhold til
en lang række leverandører, som efterhånden

har specialiseret sig i leverancer af de sær-
lige forbrugsgenstande, der i reglen er tale
om. Selskabet mener dog, at der er basis for
et samarbejde, for så vidt der kan opnås
kvalitetssvarende varer til konkurrencedygtige
priser og navnlig til de aftalte leveringstider.
Der kunne under drøftelsen ikke nærmere pe-
ges på specielle områder indenfor jernbran-
chen, men man ville ikke afvise, at der kunne
skaffes arbejdsemner, hvis man blev stillet
overfor en konkret forespørgsel om beskæfti-
gelse. Indenfor trævarebranchen kunne der
blive tale om at opskære gamle telefonmaster
til pallets. Desuden var der et forbrug af mø-
belinventar og transportkasser, som i givet
fald kunne tages op til nærmere overvejelse.
Selskabet var i det hele rede til at drøfte sa-
gen, når de konkrete leveringsmuligheder
kunne oplyses.

10) Den kgl. grønlandske handel.

Af forhandlingerne er det fremgået, at den
kgl. grønlandske handel med sædvanligt for-
behold om pris, kvalitet og leveringstid for-
mentlig vil kunne udvide sit køb af varer fra
fængselsvæsenet indenfor områderne kontor-
inventar, hospitalsinventar og møbler til an-
det brug. Derudover er der et begrænset be-
hov for transportvogne, og der er mulighed
for at træffe aftale om leverancer af træ-
emballage samt lastebakker og evt. visse for-
mer for containers.

Handelen er endelig interesseret i et samar-
bejde om leverance af vævede varer fra fæng-
selsvæsenet.

n) S.A. S.

Selskabet oplyser at være ude af stand til
at placere ordrer hos fængselsvæsenet, da man
har en så stor værkstedskapacitet indenfor
jern- og traîbranchen, at man påtager sig ar-
bejde for andre. Det må derfor for tiden an-
ses for ugørligt at afsætte noget til S. A. S.

12) Københavns kommune.

Som svar på kommissionens skriftlige hen-
vendelse af 10. juni 1958 har Københavns
magistrats 2. afdeling den 22. september 1958
meddelt, at der skulle være visse, omend be-
grænsede muligheder for at aftage fængsels-
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væsenets produkter. Magistraten har samtidig
meddelt, at følgende forudsætninger dog må
kræves opfyldt:

i ) Leverancerne fra fængslerne må ikke
nedsætte indkøbene fra kommunens egne in-
stitutioner eller værksteder. Der peges her
særlig på, at 2. og 3. afdeling lader fremstille
varer som et led i beskæftigelsesterapi (særligt
Sundholm), og endvidere på, at der må tages
hensyn til, at »Blindes Arbejde« ikke får sin
stilling som leverandør til kommunen for-
ringet,

2) At fængselsvæsenets varer kvalitets- og
prismæssigt kan konkurrere med andre leve-
randører,

3) At der tages et vist hensyn til de be-
stående leverandører i København, og det be-
mærkes, at man bør have opmærksomheden
henvendt på de ulemper, der kan være for-
bundet med at få leverancer fra fængselsvæ-
senets virksomheder beliggende udenfor Kø-
benhavn, hvor der i tilfælde af reparationer
og reklamation kan opstå upraktiske forhold.

Kommunens institutioner har oplyst, at der
inden for metal- og trævaregruppen evt. kan
være tale om at aftage transportvogne af for-
skellige typer, skarnkasser, transportkasser af
træ, transportspande af stål og aluminium,
bolte, spande, dunke, lysmaster, skiltestan-
dere m. m. Desuden er der behov for børste-
varer, trykkeri-, bogbinderi- og konvolutar-
bejde samt arbejdstøj og træskostøvler.

13) Udvalget vedrørende standardisering af
kontormøbler m. v. til brug i statens tjeneste.

I det ovennævnte udvalg er fængselsvæse-
net repræsenteret i sin egenskab af producent
af møbler til statsbrug. I udvalget er der
enighed om, at der bør sikres fængselsvæsenet
en præferencestilling som leverandør af møb-
ler til statsbrug under hensyn til den pligt,
der påhviler fængselsvæsenet til at beskæftige
fangerne. Udvalget agter at foreslå, at der
oprettes et nævn, der bl. a. skal tage stilling
til udbydelsen af statens forbrug af kontor-
møbler i licitation, for så vidt angår den
mængde, som fængselsvæsenet ikke kan på-
tage sig at fremstille. Efter forslaget vil fæng-
selsvæsenet blive repræsenteret i dette nævn.

Af udvalgets undersøgelser fremgår, at det
årlige samlede forbrug af alle inventargen-
stande til offentlige kontorer beløber sig til
3-4 mill. kr. Heraf udgør de egentlige kontor-
møbler en betydelig part, som fængselsvæse-
net selv efter en udvidelse af snedkerierne for-
mentlig ikke vil kunne påtage sig fremstillin-
gen af. Som nævnt vil der forlods blive ad-
gang for fængselsvæsenet til at tage stilling
til, hvor mange møbler, der i en given peri-
ode kan fremstilles og leveres, og samtidig vil
man — som følge af, at det samlede kvantum,
der ønskes, antagelig overstiger fængselsvæse-
nets produktionsevne — have mulighed for at
udvælge de bedst egnede arbejdsopgaver.
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Udkast.

Bilag 12.

Anordning om statsinstitutioners pligt til at aftage varer
fra fængsels væsenet.

For at sikre, at de i statsfængsler, særan-
stalter og arresthuse hensiddende personer
kan uddannes og trænes i arbejde med hen-
blik på deres genindpasning i samfundet og
for at tilgodese rimelige finansielle hensyn
ved gennemførelsen af den i dette øjemed
foranstaltede produktion, bør ministerierne og
de under disse sorterende institutioner i videst
muligt omfang indkøbe de produkter, der kan
fremstilles i fængselsvæsenets anstalter.

Til fremme heraf påhviler det direktoratet
for fængselsvæsenet, kontoret for arbejdsdrif-
ten, mindst en gang om året at give statsinsti-
tutionerne meddelelse om, hvilke produkter
der kan fremstilles på fængselsvæsenets pro-
duktionssteder.

På grundlag af disse oplysninger afgiver de
institutioner, hvis forbrug af varer helt eller
delvis kan aftages fra fængselsvæsenets pro-
duktionssteder, bestillinger eller forespørgsler

til direktoratet for fængselsvæsenet, kontoret
for arbejdsdriften, hvorfra meddelelse gives
om pris, leveringsmulighed, leveringstidspunkt
o. lign. For så vidt det drejer sig om større
leverancer, hvis gennemførelse får indflydelse
på planlægningen af produktionen, bør den
indkøbende institution før finansårets begyn-
delse, såvidt forholdene tillader det, afgive
oversigter over det forventede køb af varer i
det kommende finansår, og på grundlag af
disse træffes de fornødne aftaler om leveran-
cerne.

Ved fastsættelse af leveringsprisen for de
af fængselsvæsenet til statsinstitutioner leve-
rede produkter skal udgangspunkt tages i
markedsprisen for produkter af tilsvarende
art, således at nedsættelse sker i forhold til
arbejdets kvalitet, leveringstid og andre for-
hold, der bør influere på prisfastsættelsen.

10*
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Bilag 13.

Instruks for det af justitsministeriet nedsatte tilsynsråd vedrørende
fængselsvæsenets arbejdsdrift.

§ 1.
Tilsynsrådet vedrørende fængselsvæsenets

arbejdsdrift, hvis medlemmer beskikkes af
justitsministeren, består af: Direktøren for
fængselsvæsenet, formand, 2 medlemmer af
rigsdagen samt 4 repræsentanter for erhver-
vene, hvoraf 2 udpeges af De samvirkende
Fagforbund i Danmark, 1 af Fællesrepræsen-
tationen for Dansk Industri og Håndværk og
1 af Industrirådet.

Medlemmerne — bortset fra formanden —
beskikkes for 4 år. Såfremt et af de blandt
rigsdagsmændene valgte medlemmer udtræ-
der af rigsdagen forinden udløbet af 4 års pe-
rioden, beskikkes i hans sted en anden rigs-
dagsmand for resten af perioden.

Som sekretær kan fungere en tjenestemand
i direktoratet for fængselsvæsenet.

§ 2.
Tilsynsrådets opgave er at drøfte alminde-

lige spørgsmål vedrørende fængselsvæsenets
arbejdsdrift, navnlig med henblik på dennes
forhold til det frie erhverv.

Klager fra det frie erhverv vedrørende
fængselsvæsenets arbejdsdrift skal forelægges
rådet til erklæring.

Forinden nye arbejdsfag optages i stats-
fængslerne eller bestående arbejdsfag væsent-
ligt udvides, skal spørgsmålet forelægges rå-
det.

Formanden foranstalter medlemmerne ind-
kaldt til møde, dels når der efter hans skøn

foreligger tilstrækkeligt stof til behandling,
dels når han af mindst 2 medlemmer opfor-
dres dertil, dog ikke under 2 gange årlig.

Ved indkaldelsen gives der medlemmerne
meddelelse om, hvilke sager der vil komme til
behandling i mødet.

Rådets beslutninger træffes ved alminde-
ligt stemmeflertal af de tilstedeværende med-
lemmer; i tilfælde af stemmelighed, gør for-
mandens stemme udslaget.

Over forhandlingerne i rådets møder føres
en protokol, og hvert medlem er berettiget til
at forlange sine under drøftelsen udtalte an-
skuelser tilført protokollen og en udskrift her-
af indsendt til justitsministeriet, forsåvidt sa-
gen forelægges dette.

I tilfælde af, at direktøren for fængselsvæ-
senet ikke mener at kunne følge den af rådets
flertal afgivne indstilling, skal sagen af direk-
tøren forelægges for justitsministeren, såfremt
der ved sagens; behandling i rådet eller senere
af dettes flertal fremsættes begæring derom.

§5-
Tilsynsrådets medlemmer, undtagen direk-

tøren for fængselsvæsenet, erholder for hver
mødedag dagpenge efter justitsministerens
nærmere bestemmelse foruden godtgørelse for
befordringsudgifter efter regning.

Justitsministeriet, den 20. oktober 1932.

Zahle.

Tetens.
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Bilag 14.

Redegørelse fra kontoret for fængselsvæsenets arbejdsdrift om mulighederne
for indførelse af normal arbejdsbetaling til fanger.

Spørgsmålet om at yde fanger normal ar-
bejdsbetaling har været rejst på en række in-
ternationale kongresser og møder, således ved
den 12. internationale kriminalistkongres i
Haag i 1950, F.N.s første kongres om forebyg-
gelse af forbrydelse og behandling af lovover-
trædere i Genève i 1955 og ved senere eks-
pertmøder. I en artikel i Journal of Criminal
Law, Criminology and Police Science, Vol. 49
nr. 1, 1958, har chefen for F.N.s sektion for
Social Defense, professor Manuel Lopez-Rey,
rejst spørgsmålet og som en konsekvens af
sin fastslåen af, at det er en menneskeret-
tighed for fangerne, at de beskæftiges ved
normalt produktivt arbejde anbefalet, at der
gives fangerne normal arbejdsbetaling.

Gennemførelsen af normal aflønning synes
at måtte følges af et krav om, at fangen op-
fylder en række forpligtelser såsom betaling
for kost, evt. også logis i fængslet, underhold
af familie, skatter, kontingenter og fyldest-
gørelse af private forpligtelser, herunder er-
statningsbetaling til ofret for lovovertrædel-
sen.

En opstilling af et budget for en fange, der
modtager normal arbejdsbetaling, må præges
af megen usikkerhed. Et budget (for en for-
sørger) kan efter et groft skøn tænkes at se
således ud:
Årsløn . 11.000 kr.*)
Til familiens forsør-

gelse 5-500 kr.**)
Betaling for kost og

logis i fængslet . . 3.000 -
Sygekasse og fagfor-

ening 400 -
Skatter 1.200 - ,
Rest til »købeevne«,

forsorgsmidler
(bortset fra oven-
nævnte kontingen-
ter) og opsparing 900 -

11.oookr. 11.000 kr.

*) Svarende til ugeløn på ca. 200 kr.
**) Dette beløb svarer til invalidepension + bi-

drag til 3 børn, hvilket efter gældende praksis er
maksimum for kommunehjælp.

Der vil herefter ikke være mere til disposi-
tion end der vil være, når arbejdspengene
ligger på det nuværende niveau. Der er i op-
stillingen alene medregnet udgifterne til kost
og logis i fængslet, men ikke med udgifter til
bevogtning, behandling m. m.*).

En ikke-forsørger vil kunne opspare det til
familiens forsørgelse i foranstående opstilling
afsatte beløb. Dette vil betyde, at langtidsfan-
ger vil kunne opspare en betragtelig formue i
løbet af frihedsberøvelsen. Dette vil ikke uden
videre kunne ventes accepteret af den offent-
lige mening.

I drøftelsen af fordelene ved normal ar-
bejdsbetaling er det fremhævet, at dette vil
give muligheder for, at lovovertræderen kan
udrede erstatning til ofret for lovovertrædel-
sen. Det er hævdet, at erstatningspålæggelse
er en mere adækvat reaktion end udmålingen
af en frihedsberøvelse. Imidlertid rejser der
sig en række praktiske vanskeligheder i denne
forbindelse.

Den skete skade, der skal erstattes, vil ikke
uden videre stå i forhold til lovovertrædelsens
grovhed. Ved forsøg på drab vil der således
ikke opstå noget erstatningskrav. Ved brand-
stiftelse vil omvendt erstatningspligten kunne
løbe op i millioner; hvor skaden, som ved
brandskader og indbrudstyveri er dækket ved
forsikring, er der ikke behov for erstatnings-
betaling direkte til ofret. Hvor erstatning skal
udredes af lovovertræderen, vil dette kunne
komme til at betyde, at fangen ikke kan op-
fylde andre forpligtelser. Hvor kun en del,
evt. en ringe del, af erstatningskravet kan
dækkes, vil det ofte være af tvivlsom værdi at
hævde dette.

Et forslag fra et ekspertmøde under F.N.
(Genève 1958) anbefaler, at afdragsvis beta-
ling af erstatningen forsøges, og at prøveløs-
ladelse eller anden løsladelse før tiden knyttes
til fangens indsats med hensyn til erstatnings-
betalingen. Dette er ikke uden betydelige
principielle betænkeligheder. Et engelsk for-

*) De samlede udgifter pr. fangedag i stats-
fængsler og særanstalter androg i 1957-58 i gen-
nemsnit mellem 37 og 38 kr.
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slag går ud på, at staten bør have en generel
erstatningspligt overfor ofre for forbrydelser
med den begrundelse, at det er statens pligt
at forebygge forbrydelser. Det er tanken, at
fangerne gennem fradrag af deres arbejdsfor-
tjeneste i videst muligt omfang skal refundere
staten disse udgifter. En sådan ordning er ej
heller uden betænkeligheder. Skal en erstat-
ningsbetaling have den tilsigtede moralske
værdi, synes den at måtte ske direkte fra ska-
devolder til skadelidte.

Den økonomiske konsekvens af indførelse
af normal arbejdsbetaling vil være afhængig
af, om arbejdsdriftens nuværende produktivi-
tet tænkes bibeholdt. I så fald vil arbejds-
driftens regnskab efter et groft skøn frem-
træde med et samlet årligt underskud på ca.
12 mill. kr. mod nu med et overskud på ca.
i mill. kr. Økonomiarbejdernes udførelse ville
da koste 2-3 mill. kr. mere. Der vil på den
anden side blive tale om besparelser på andre
konti, nemlig på kontiene vedrørende fanger-
nes kost og logis i fængslet, forsorgsselskabets
udgifter til understøttelser og udgifter på for-
skellige sociale konti, af hvilke der nu afhol-
des hjælp til fangernes pårørende.

Det konsekvente synes at være, at der til
kravet om normal arbejdslønning svarer kra-
vet om normal produktivitet, således at ar-
bejdsdriften selv kan bære merudgiften, uden
at de omtalte besparelser på andre offentlige
konti tages med i betragtning. I det følgende
forsøges et skøn over, hvilken produktivitets-
forøgelse, der vil være nødvendig i de forskel-
lige virksomhedsgrene.

I fængselsværkstedsdriften er omsætningen
pr. årsarbejder 13.000 kr. i gennemsnit mod
35—50.000 kr. i det private erhverv inden for
de fag, fængselsarbejdsdriften beskæftiger sig
med. Gennemsnittet 13.000 kr. dækker dog
over betydelige variationer. I de industrialise-
rede foretagender, smedien i Vridsløselille og
væverierne, opnås en omsætning pr. arbejder
på 75-80 pct. af den private norm. I de mere
behersket mekaniserede - skræderi, skomage-
ri, snedkeri - er der tale om 40-50 pct. I de
grafiske fag er procenten 20, og et lignende
niveau eksisterer i en række andre fag. I land-
bruget ligger produktiviteten pr. arbejder på
højst 50 pct. og i gartnerierne næppe over 25
pct. af de private virksomheders omsætning.

En udvikling af arbejdsdriften, der kunne
betinge normal arbejdsbetaling, måtte heref-
ter bestå i en overgang til industriel virksom-

hed, i hvilken den ufaglærte arbejder i løbet
af kort tid kunne oplæres til normal ydelse.
Jordbrugene, hvis produktivitetsforbedringer
må bevæge sig inden for ret snævre grænser,
måtte for at nå til et grundlag for normal ar-
bejdsbetaling, afgive halvdelen eller mere af
de nu beskæftigede. Det er ligeledes klart, at
antallet af de ved økonomifagene beskæftige-
de måtte reduceres kraftigt.

Skønsmæssigt kan man regne med, at der
af 2.000 beskæftigede i statsfængsler og sær-
anstalter måtte beskæftiges ca. 250 ved jord-
brug (nu ca. 500), ca. 300 ved økonomiar-
bejder (nu ca. 600) og resten, knap 1.500,
ved værkstedsdrift. Med en gennemsnitsom-
sætning på 40.000 kr. pr. årsarbejder måtte
omsætningen i værkstedsdriften da andrage
ca. 60 mill. kr. årligt mod nu 12 mill. kr. En
sådan ekspansion er vanskeligt tænkelig.

Partiel gennemførelse af normal arbejds-
betaling.

Medens tiden næppe er inde til en almin-
delig gennemførelse af princippet om en nor-
mal aflønning, kunne man forestille sig en
delvis gennemførelse som eksperiment. Et så-
dant eksperiment er for tiden i gang inden
for det svenske fængselsvæsen på en nyopret-
tet anstalt, Vångdalen (60 pladser). På
grundlag af fangernes præstationer i et me-
kanisk værksted (lønnet med sædvanlige ar-
bejdspenge) har man beregnet, hvad de ville
have tjent efter sædvanlige tariffer, hvilket
udregnedes til 60-260 kr. ugentlig. Man har
dernæst opstillet et udgiftsbudget, der bl. a.
indeholder indkomstskat (varierende kilde-
skat), kost og logis med 35 kr. om ugen,
og diverse afbetalinger på offentlig og privat
gæld, herunder erstatninger og procesomkost-
ninger, 60-75 kr. om ugen. Til opsparing
(der formentlig er ansat for lavt til 5-10 kr.
om ugen) og til udgifter i fængslet vil der
efter størrelsen af den opnåede arbejdsfortje-
neste være et meget varierende beløb tilbage,
i visse uger intet, i andre op til ca. 75 kr.
Samlet skulle tarifmæssig betaling dog stille
den indsatte bedre, end han er med de nu
udbetalte arbejdspenge, hvis højde ligger om-
trent som de danske. Efter at disse teoretiske
beregninger er foretaget, er det nu meningen
at prøve systemet i praksis. Det pågældende
værksteds stærkt industrialiserede karakter
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skulle give gode muligheder for gennemfø-
relse uden øgede udgifter for staten.

I Danmark kunne et eksperiment tænkes
gennemført som det svenske for alle fanger på
en mindre anstalt, således at alt arbejde her
lagdes således til rette, at det kunne berettige
til normale arbejdslønninger, hvilket i praksis
ville sige, at flertallet af fangerne beskadtige-
des ved industri, medens antallet af de ved
jordbrug og økonomi beskæftigede begreense-
des til så få, at normal arbejdspræstation var
nødvendig. Der kunne da tilvejebringes
grundlag for et skøn over de økonomiske og
produktionsmæssige forudsætninger for en
mere almindelig gennemførelse.

Det er næppe at anbefale at iværksætte en
partiel gennemførelse på den måde, at fan-
gerne på et enkelt eller nogle enkelte værkste-
der i en anstalt får normal arbejdsbetaling,
medens de øvrige oppebærer arbejdspenge.
Dette ville antageligt skabe behandlingsmæs-
sige komplikationer.

Derimod kunne man tænke sig en anden
form for partiel gennemførelse. Man kunne
lade fanger, der i den første del af hensiddel-
sestiden havde vist den fornødne flid og fær-
dighed, overgå, til normal arbejdsbetaling i
slutningen af deres hensiddelse. Herved kunne
man afpasse det omfang, hvori normal løn-
ning udbetales, efter arbejdsvirksomhedens
økonomiske bæreevne. Den rejste indvending
vedrørende de uheldige konsekvenser af, at
fangerne blev stillet økonomisk ulige, ville

ikke gøre sig gældende, hvis alle eller dog de
fleste fanger havde mulighed for på et eller
andet tidspunkt at opnå den normale arbejds-
betaling. Systemets gennemførelse i slutningen
af hensiddelsestiden ville betyde en lempelse
af overgangen til fri tilværelse, og den kunne
skabe grundlag for, at fangerne i denne pe-
riode bragte deres sociale og organisatoriske
forhold i orden. Den partielle gennemførelse
ville måske mest praktisk kunne ske på sær-
lige o ve rgangsaf delinger, beregnet for fanger
på sidste stadium af hensiddelsestiden, således
at arbejdet dels fandt sted i overgangsafdelin-
gens normalt indrettede værksteder eller ar-
bejdspladser, dels hos private arbejdsgivere.

En lignende ordning er i praksis gennem-
ført i finske straffekolonier, hvor egnede lang-
tidsfanger anbringes i slutningen af hensid-
delsestiden og overvejende beskæftiges med
anlægsarbejder, der kan bære udbetaling af
normal arbejdsløn. I Norge har særligt ud-
valgte fanger været placeret i en skovhugger-
koloni, hvor de har modtaget arbejdspenge,
beregnet som (ret høje) procenter af normal
tarif. Vanskelighederne med at finde lignende
arbejde i Danmark, hvor ledighedsprocenten
blandt arbejdsmændene i perioder har været
relativ høj, er iøjnefaldende. Men med en
voksende forståelse af, at fangerne bør del-
tage i samfundets produktive arbejde er
denne form for partiel gennemførelse måske
ikke helt utopisk.




