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NYHEDSBREV 
November 2019 

 

 
Til HK Politiets medlemmer og samarbejdspartnere m.v.  
 
 
Det er sin sag at være ny formand for landsklubben, og der er meget nyt, mange informationer, mange 
arbejdsopgaver og mange nye samarbejdspartnere at forholde sig til. Jeg arbejder mig igennem sagerne og 
nu må det være på tide at sende et nyhedsbrev med aktuel information. 
 
Efteråret har afløst sommeren, og siden 1. august har jeg 100% virket som formand for vores landsklub. 
Tiden er gået stærkt - og går stærkt. 
 
 
Stram straffesagskæden 
 

Henover især sommeren og efteråret har der i medierne bl.a. været stor fokus 
på sagsbehandlingstider og overskridelse af diverse frister i politiet. Der 
kommer jævnligt nye oplysninger til, og hele tiden hører vi, at der mangler folk 
(læs: politibetjente). Politiet er dog andet end politibetjente, og med afsæt i 
udmeldingen om udsættelse af forhandlingerne om et nyt fireårigt politiforlig 
skrev landsklubben den 20. september til Folketingets medlemmer af 
Retsudvalget, i alt 29 personer.  

 
I e-mailen udtrykte vi vores bekymring for det manglende helhedssyn på hele straffesagskæden i både 
politiet og anklagemyndigheden: At der udover flere betjente også var behov for styrkelse af det 
administrative personale.  
 
I forlængelse af dette kommer vi naturligvis med vores bud på, hvordan det her og nu kan løses. Skulle I få 
lyst til at læse brevet til retsordførerne, er det vedhæftet særskilt i mailen med nyhedsbrevet. 
 
Vores henvendelse har glædeligt givet respons fra flere af medlemmerne, og den 2. oktober var Anne 
Ammitzbøll og jeg til møde med Karina Lorentzen fra SF. Her fik vi lejlighed til at ”gøre hende klogere” for at 
gøre brug af hendes egne ord. Vi havde en god dialog, og Karina Lorentzen fik nogle brugbare oplysninger 
til hendes forsvar af vores faglighed i politiet under de igangværende finansforhandlinger. 
 
 
 
 

HK Politiet og Anklagemyndigheden 
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Nordisk Konference 
 

I starten af september måned blev den tilbagevendende årlige konference med 
deltagelse af administrative kolleger fra politi og domstole i Norge, Sverige og Danmark 
afholdt. I år var Norge vært, og de havde indbudt til en tre dages konference i 
Lillehammer. I år deltog Helle Holm Nørregaard og Jannie Viberg. 
 

Omgivelserne fejlede bestemt ingenting, og programmet, der var blevet sammensat, var både indholdsrigt 
og interessant. Bl.a. drøftede vi digitalisering, rekruttering til statslige arbejdspladser, og ungdomsstraf set 
med konfliktrådenes øjne, herunder forebyggende arbejde. 
 
Det var første gang, jeg deltog i konferencen, og det var meget lærerigt. Det var interessant at opdage, hvor 
ens vi ér, og så alligevel så forskellige. Næste år er det Sverige, der har værtskabet. 
 
 
FTR-konference 
 
I september var der indbudt til en to dages netværkskonference for 
fællestillidsrepræsentanterne. At få lejlighed til at mødes personligt er 
utroligt givende, og debatten gik livligt begge dage.  
 
Det var naturligt, at drøftelserne primært omhandlede de udfordringer, 
som den økonomiske situation giver mange steder. Vakante stillinger 
ses at være en stigende tendens hos mange kredse. Det er stærkt bekymrende. Der er travlt alle vegne, og 
til trods for dette så var det en kæmpe fornøjelse at høre, hvordan der rundt i kredsene ydes en kæmpe 
indsats af vores FTR´er i forhold til at arbejde for vores medlemmer. 
 
 
Sikkerhedsgodkendelserne 
 
Hen over året er der fra de lokale HR-afdelinger i kredsene udsendt mails til mange om fornyelse af vores 
sikkerhedsgodkendelse. Denne proces har givet bekymringer hos mange, ikke mindst i forhold til den 
manglende udmelding om opstart af processen. Meget handler selvfølgelig om ”hvad nu hvis jeg ikke bliver 
godkendt?”  
 
Landsklubben tog med afsæt i denne bekymring kontakt til Koncern HR i Rigspolitiet. På et møde fik vi 
lejlighed til at komme med vores uforbeholdne mening om den uhensigtsmæssige måde, processen for 
dette blev sat i gang på. 
 
I øjeblikket er sagsbehandlingstiden for disse sikkerhedsgodkendelser meget lang. Angiveligt kan det tage 
op til flere måneder, før at ens sag er færdigbehandlet, men i HK Politiet og Anklagemyndigheden følger vi 
sagen tæt. 
 
 
Ressortoverdragelse(-r) 
 
I marts i år kom udmeldingen via Rigspolitiet, at regeringen havde truffet en beslutning om 
ressortoverdragelse af fire færdselsrelaterede opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Det skulle træde i 
kraft fra 1. januar 2020, og et stort arbejde med at udføre denne opgave skulle nu igangsættes. 
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Vi har efterfølgende haft følelsen af, at processen er trukket i langdrag, hvilket ikke var uden grund. 
Regeringsskiftet i juni gav en yderligere forsinkelse.  
 
De berørte medarbejdere har undervejs i disse mange måneder gennemgået en meget svær tid, og for 
nogle så svær, at de endda har truffet beslutningen om at forlade politiet. 

 
Den 13. september kom så udmeldingen om en endnu en 
ressortoverdragelse - denne gang på udlændingeområdet. 
Mange tænkte sikkert ”får dette da aldrig en ende”!  
 
I forlængelse af denne udmelding er landsklubben blevet 
indbudt til deltagelse i en følgegruppe for denne opgave. Det 
første møde afholdes den 5. november. 
 

Den 30. september kom der så heldigvisen god nyhed: Beslutningen om ressortoverdragelsen på 
færdselsområdet var blevet stoppet. 
 
Der er dog et lille skår i glæden. De medarbejdere, der på baggrund af den uvished, de havde stået i, og 
som følge heraf havde truffet beslutningen om at opsige deres stilling, den grund var ikke længere aktuel.  
 
 
 
Besøg hos justitsministeren 
 
Den 18. november skal jeg sammen med formanden for landsklubben Danmarks 
Domstole, Kate Kengen, og formand for HK Stat, Rita Bundgaard, til et velkommen 
møde hos justitsminister Nick Hækkerup. 
 
Dette velkomstmøde har været planlagt længe. Jeg ser meget frem til mødet, hvor 
vi får lejlighed til at drøfte vores arbejdsplads og ikke mindst vores indspark i 
forhold til at holde straffesagskæden stram. 
 
 
 
Relationsmøde hos rigsadvokaten 
 

Ved det årlige møde i august måned mellem rigsadvokaten og HK Politiet 
og Anklagemyndigheden roste rigsadvokat Jan Reckendorff de 
administratives daglige håndtering af de mangeartede arbejdsopgaver. 
 
Ud over den fælles opgave med at få de enkelte processer i 
straffesagskæden til at fungere, så drøftede vi også den forestående 
flerårsaftale (som siden er blevet udskudt til 2020), smidigheden i 
straffesagskæden, vores mål og resultater, opgaver, kompetenceudvikling 

mv. Alt i alt et godt møde.  
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Lederkonference 
 
Den 6. november er administrative ledere og førledere hos politiet, anklagemyndigheden og domstolene 
indbudt til en lederkonference i København. Det er første gang, vi samarbejder med domstolene i afvikling 
af lederkonferencen. 
 
Lederrepræsentant Helle Holm Nørregaard har sammensat et rigtigt spændende program, hvor deltagerne 
bl.a. skal høre et oplæg på baggrund af Rikke Thomsens forskningsbaserede projekt ” Derfor er det 
administrative arbejde noget særligt”. Vi skal også drøfte digitalisering og det gode arbejde, og høre om 
robotternes indtog i Landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK), hvordan det er 
blevet modtaget. 
 
 
 

 
De bedste hilsner 
 
Jannie Viberg 
Formand 
 
 
 
 
 
 


