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Beskæftigelse i Kriminalforsorgen i Danmark 
”Kompetenceudvikling i øjenhøjde”

Arbejdsdrift som inkluderende og 
(re)socialiserende værktøj



Strategi og værdi

Kriminalforsorgens strategi

Vi løser vores opgaver i tæt samarbejde med 
omverdenen på en fleksibel og effektiv måde, der er 
sikker og ordentlig for den enkelte, med det formål at 
mindske tilbagefaldet til kriminalitet og skabe tryghed 
i samfundet.

Kriminalforsorgens værdi

Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde
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Arbejdsdrift i et historisk perspektiv
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 Center for HR og Ressourcer, ressourceenheden, 
produktionsenheden

- ledelse, rammer, politikker, strategier, udvikling

- salgskontor, centrallager, webshop

- markedsføring

- koordinering tilrettelæggelse og produktudvikling

 Central styret og afsat produktion

 Lokalt styret og afsat produktion
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 Intern service 

- rengøring, almindelig bygningsvedlige-

hold, vedligehold af udearealer mv.

 Produktionsvirksomhed

- grafisk, tekstil, træ, metal, grønt, montage,

- produktionskøkken, lager og depot

 Mål for aktiviteterne

- basale færdigheder, arbejdstræning, faglig

læring, kompetenceudvikling og faglig uddannelse

 Samspillet mellem aktivitet og økonomi

- enten/eller    - eller både/og
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 MPS, materiale- og produktionsstyring

- indkøb

- produktionsstyring

- varebeholdninger, lagre

- finansintegration

 Datafangst ved kilden

- værkmestrenes rolle

- administrationens rolle

- salgskontorets rolle
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 Lovkrav på området

- konkurrenceforvridende virksomhed

- markedspriser

- arbejdstager- og –giverorganisationer

- tilsynsråd

 Kalkulation

- brancheanerkendte systemer

- kriminalforsorgens kalkulationssystem

 Prisfastsættelse

- dækningsgrader

- markedspris

- dokumentation
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 Central koordinator for salg og markedsføring

 Netværk af markedsføringsansvarlige

 Profilfolder om samarbejdsmuligheder

 Brochurer og kataloger

 Messer og udstillinger

 Hjemmeside  www.kriminalforsorgen.dk
www.krimprod.dk og www.tøjklemmen.dk

 Annoncering i dagblade og publikationer

 Story telling/team sites

 Opsøgende kundebesøg

 Kundepleje 

 Fyraftensmøder for virksomheder/erhvervsforeninger

 Medarbejderes fortælling af den gode historie

http://www.kriminalforsorgen.dk/
http://www.krimprod.dk/
http://www.tøjklemmen.dk/


Markedsføring og salg

Egenproduktion (own label) markedsføres og sælges til:

 Kriminalforsorgen (forpligtigelse)

 Andre organisationer under Justitsministeriet

 Statsinstitutioner, andre ministerområder 

 Universiteter

 Private virksomheder

 Offentlige sektor 

 Private forbrugere (Hr og Fru Danmark ) 

9

02-05-2017



Egenproduktion økologi
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Hæve-sænke borde
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Opbevaring
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Stole
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Køkkener 
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Unic selling points

Vores generelle erfaringer peger på at;

 Enhver kunde kræver at, der skal være 
overensstemmelse mellem pris og kvalitet

Unic Selling Point for nogle kunder kan være;

 Historien knyttet til produktet

 Det grønne aspekt – økologi – bæredygtighed -
recycling

 Muligheden for at polere CSR-profilen

 Personlig fokus på socialt ansvar
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 Beskæftigelse ved arbejde (årsarbejdspladser)

- intern service/driften, ca. 1.000 indsatte

- produktion, ca. 750 indsatte

- arbejdsuge 37 timer/ ca. 1.860 timer årligt

 Antal medarbejdere

- intern service ca. 175 værkmestre

- produktion ca. 155 værkmestre

 Økonomiske nøgletal produktion

- samlet omsætning ca. 75 mio. kr.

- gennemsnitlig fakturering ca. 62 kr. pr. time



Tak

Tak for opmærksomheden

Det er sjældent, at så mange lytter til mig I så 
lang tid

FRIVILLIGT

Spørgsmål?

peter.larsen2@kriminalforsorgen.dk
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