
Vi ved alle, at arbejdsmarkedet i dag efterspørger 
velkvalificerede medarbejdere.

I Kriminalforsorgen arbejder vi på at fastholde og udvikle de 
indsattes beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, så de kan få 
et arbejde og leve en tilværelse som selvforsørgende uden 
kriminalitet efter endt afsoning. 

Det giver god mening for den enkelte – og for samfundet.

Til at hjælpe os med denne vigtige samfundsopgave har vi brug 
for at udbygge vores samarbejde med private og offentlige 
virksomheder.

I folderen her har vi beskrevet de åbenlyse muligheder for 
samarbejde, men du/din virksomhed er meget velkommen til at 
udfordre os på andre former for samarbejde.

Invitation til samarbejde 
– måske ”sidder” vi inde 
med ressourcerne



Vi tilbyder samarbejde indenfor fagområderne træ, metal, grafisk, 
pakke og montage samt hele det grønne område med gartneri, 
skov- og landbrug. Vores grønne område drives økologisk.

Vores faguddannede medarbejdere er garanter for en høj faglig 
standard, den aftalte kvalitet og pris samt levering til tiden.

Vi tilbyder at fremstille dit produkt helt fra bunden af — 
fra indkøb af råvarer til færdigt produkt.

Du kan også levere alle råvarer selv, så vi blot står for fremstilling/
montage og eventuel pakning.

Kontakt os hvis du er interesseret i at etablere et samarbejde med 
os indenfor de nævnte fagområder eller hvis du gerne vil udfordre os 
i et andet fagområde.

Produktion og lønarbejde



Indenfor byggefagene og facility management opleves i disse år fla-
skehalse, hvor virksomhederne har meget vanskeligt ved at rekrut-
tere nye medarbejdere med de rette faglige kvalifikationer.

Kriminalforsorgen varetager selv almindelig bygningsvedligeholdelse 
og facility management af det meste af vores bygningsmasse og 
udenomsarealer.

Under ledelse og supervision af faguddannede medarbejdere be-
skæftiger, arbejdstræner og i et vist omfang uddanner Kriminalfor-
sorgen de indsatte indenfor de traditionelle håndværksfag.

Vi har gode erfaringer med samarbejde med private virksomheder, 
hvor virksomheden varetager hele – eller dele af uddannelsen og 
derigennem får mulighed for at spotte talenter med henblik på re-
kruttering til egen virksomhed.

Kontakt os hvis du er interesseret i at etablere et lignende win 
win samarbejde.

Vi samarbejder desuden tæt med organisationen High:five om at 
fremme OPS (Offentligt Privat Samarbejde). 

High:five hjælper unge på kanten i ordinær beskæftigelse. High:five 
har til opgave at assistere landets virksomheder med at etablere job 
og uddannelse til unge, der er i risiko for marginalisering som følge 
af kriminalitet.

Hvis du foretrækker at samarbejdet med os, også involverer 
High:five, er du meget velkommen til det.

Se mere på www.highfive.net

Bygningsvedligehold, facility 
management og erhvervsuddannelse



Kriminalforsorgen har et omfattende sortiment af kontormøbler, 
men vi fremstiller også kollegiemøbler, køkkener og andet inventar. 

Fælles for vores møbelprogram er, at det er slidstærke møbler, der 
kan tåle kontant daglig brug i mange år.

Vi producerer og leverer produkter til både offentlige og 
private virksomheder.

Private kunder kan også købe vores produkter.

Hele produktionstankegangen afspejler samfundshensyn både når 
det gælder miljø og bæredygtighed. Vi anvender i videst muligt om-
fang træ fra bæredygtigt skovbrug.

Du kan downloade vores katalog på www.kriminalforsorgen.dk og 
klik på produktion nederst på siden.

Hvis du er interesseret i mere kreative produkter, husflid eller brugs-
kunst, kan du se det aktuelle udbud og bestille direkte på 
www.tøjklemmen.dk

Vores produkter



Kriminalforsorgens vision er:

Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Kriminalforsorgens strategi er:

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.

Strategien rummer fem overordnede temaer:

1. Tæt samarbejde med omverdenen

2. Fleksibel kapacitet

3. Effektiv opgavevaretagelse

4. Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte

5. Mindre tilbagefald.

Værdi og vision



Når du samarbejder med Kriminalforsorgen eller køber vores produk-
ter er du med til at

• styrke indsattes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige 
kvalifikationer

• give den enkelte indsat en ekstra mulighed for et helt almin-
deligt liv, som selvforsørgende, efter endt afsoning

• giver dig mulighed for at styrke din sociale profil og tage et 
vigtigt socialt ansvar

 
Kontakt Kriminalforsorgen:

Kriminalforsorgen Midt og Nordjylland 
omraadekontor.hobro@kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen Syddanmark 
omraadekontor.kolding@kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen Sjælland 
omraadekontor.ringsted@kriminalforsorgen.dk 

Kriminalforsorgen Hovedstaden 
omraadekontor.osterbro@kriminalforsorgen.dk 

Direktoratet for Kriminalforsorgen 
Strandgade 100, 1401 København K 

Produktionsenheden/salg og markedsføring 
Tlf. 72 55 4350 

produktion@kriminalforsorgen.dk

Kontaktoplysninger

@kriminalforsorg




