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Til HK Politiets medlemmer og samarbejdspartnere m.v.  
 
 
 
Kære Alle 
  
Lige om lidt tager vi hul på et nyt år- og ovenikøbet et nyt årti. Der er vel ganske naturligt, at man standser 
lidt op og både tænker over, hvad det nye år mon bringer, og også over, hvad det snart forgangne år har 
budt på. 
  
I 2019 har et de store emner bl.a. været den økonomiske situation. I mange kredse og hos Rigspolitiet har vi 
hørt om tilbageholdenhed med genbesættelse af vakante HK-stillinger – for ikke at tale om ansættelse af 
HK’er til at overtage administrative opgaver og på den måde frigøre vores politiuddannede kolleger – og 
indskrænket adgang til efter-/videreuddannelse. Det har været en kilde til mange bekymringer hos vores 
kolleger. Der er desværre ikke noget, der tyder på, at 2020 tegner lysere. 
  
Også eksternt – i medierne – har der siden foråret været meget fokus på politiet. Der sket løbende ændrin-
ger i politiets arbejdsopgaver, også for vores faggruppe. Politiet er nemlig andet end vores kolleger i blå 
skjorter.  
 
I kæmper en sej kamp med at holde bunkerne med sager nede, og I gør det med professionalisme, stolthed 
og loyalitet. Mange fortsætter ufortrødent kampen, men for nogle begynder presset af have en negativ be-
tydning.  
 
Arbejdsmiljøet – både det psykiske og det fysiske – er vores hverdag. Vi må ikke blive syge af at gå på ar-
bejde – det er arbejdsgiverens ansvar at sikre trygge og velordnede rammer for vores arbejde. Det er ikke 
os som medarbejdere, der skal være robust – det er vores arbejdsplads, der skal være tilstrækkelig robust 
til at klare de udfordringer, den får i kraft af ændrede økonomiske rammer, et ændret kriminalitetsbillede 
og samfundets forventninger til politiet som institution.  
 
Til gengæld bidrager vi alle sammen til arbejdsmiljøet, og vi har et fælles ansvar for hinandens trivsel. Vi er 
hinandens arbejdsmiljø. 
  
Sikkerhedsgodkendelser 
En anden sag, der også har fyldt – både internt på vores arbejdsplads og på det seneste også eksternt i me-
dierne – er den proces, der er sat i gang med fornyede sikkerhedsgodkendelser.  
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HK Politiet har kritiseret Rigspolitiets kommunikation om processen, der i bedste fald har været mangelfuld 
og i værste fald ikke eksisterende.  
 
Efterfølgende er der lagt information om baggrunden for den fornyede sikkerhedsgodkendelse ud på POL-
intra, og senest har jeg fået en e-mail fra Rigspolitiets direktionssekretariat. Jeg spurgte:  
 
Er det muligt at komme med et status på, hvor langt processen er? Er processen sat i gang i alle kredse, hvis 
ikke, hvornår forventes processen at være afsluttet? Jeg er bekendt med at PET arbejder så hurtigt de kan, 
kan der evt. kommes med et forsigtig bud på en forventet sagsbehandlingstid? 
  
Rigspolitiet har svaret som følger: Processen med at sikkerhedsgodkende ansatte er i gang i Københavns 
Politi, Nordjyllands Politi, Bornholms Politi, Østjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi, og der er indtil 
videre sendt oplysningsskemaer/tavshedserklæringer ud til ca. 3.700 medarbejdere. 
 
I henhold til tidsplanen skulle sikkerhedsgodkendelse af alle ansatte i politiet være gennemført i 2021. Vi er 
dog blevet opmærksomme på, at sagsbehandlingen tager længere tid end beregnet. Vi er derfor i gang med 
at udarbejde en revideret tidsplan for processen, og indtil den nye tidsplan er udarbejdet, indhenter vi ikke 
flere oplysningsskemaer.  
 
Lad det stå helt klart: Sikkerheden skal være i højsædet. Derfor er vores opfordring da også, at man medvir-
ker positivt til processen.  
 
Det er fair nok at stille spørgsmål, men der skal ikke sættes spørgsmålstegn ved, om medarbejdere i politiet 
udgør en sikkerhedsrisiko eller ej. Dertil håndterer vi for mange følsomme personoplysninger og har viden 
om politiets arbejde og indsatser. 
  
  
Lederkonferencen 
Den 6. november afviklede HK Politiet og Anklagemyndigheden en lederkonference. Det var i HK huset i 
Weidekampsgade, hvor 25 ledere fra politi, anklagemyndighed og domstole samlet til en fælles konference 
under temaet robotter, digitalisering, nye teknologier og nye dilemmaer. Det var første gang, at vi havde 
indbudt kollegerne fra domstolene, og formanden for HK Danmarks Domstole, Kate Kengen, har efterføl-
gende sagt, at hun og hendes kolleger bakker op om et tilsvarende arrangement i 2020. 
 
HK Politiet og Anklagemyndighedens lederrepræsentant, Helle Holm Nørregaard, havde igen i år tilrettelagt 
et vedkommende og særdeles aktuelt program for dagen. 
 
Deltagerne, som kom fra hele landet, hørte HK konsulent Rikke Thomsens oplæg, der handler om, hvorfor 
det administrative arbejde er noget særligt, formanden for chef- og lederkredsen ved HK Trafik og Jern-
bane, Birgit W. Lehrmann, præsenterede sit arbejde og deltagerne drøftede et oplæg fra Mads Lund fra 
Branche/Fællesskab/Arbejdsmiljø om ”Rasmus”-modellen, som er en model til at afdække udfordringer og 
gevinster ved indførelse af ny teknologier. 
 
Derudover var der også tid til rent faktisk at tale sammen, netværke og drøfte udfordringer. Med de tilba-
gemeldinger, vi har fået fra deltagerne, vil vi lægge os i selen for at stable en konference på benene igen i 
det kommende år. 
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Politiets brancheudvalg 
Det er mere end ærgerligt, at vores kolleger mange steder rundt omkring i landet oplever, at de kun har 
begrænset mulighed for at komme på efter-/videreuddannelse. Det sagde Helle Holm Nørregaard i forlæn-
gelse af et møde den 11. december i politiets brancheudvalg, som er nedsat under Kompetencesekretaria-
tet. 
 
Her repræsenterede Helle sammen med Palle HK Politiet og Anklagemyndigheden. Derudover deltog re-
præsentanter fra de andre faglige organisationer, ledelsen og Rigspolitiet. 
 
Her i 2019 har vi oplevet, at Politiskolen måtte aflyse kurserne ”styrk dit fag” og ”den analytiske medarbej-
der” på grund af økonomiske forhold, og vi må selvfølgelig bøje os for de økonomiske begrænsninger. Vi 
har bare hørt fra mange skuffede – og sure – kolleger, at de nu er bekymret over, om de nu kommer bagest 
i køen, når uddannelserne forhåbentlig udbydes igen. 
 
 
Vores repræsentanter i brancheudvalget gav helt utvetydigt udtryk for, at udmeldingerne fra Rigspolitiet 
ikke havde været hverken præcise eller fyldestgørende, da kurserne blev aflyst. Vi ved, at der planlægges 
med en ny runde kurser i 2020, men det er desværre stadig usikkert, om der vil være midler til at gennem-
føre dem. 
 
Politiforbundet bakker fuldstændig op om vores holdninger: Vi har vel i virkeligheden slet ikke råd til ikke at 
sætte kompetenceudvikling højt på dagsordenen. 
 
Til gengæld er den nye kompetencefond en succes. Der er en pulje økonomiske midler afsat specifikt til 
hver faggruppe, og HK’erne har opdaget muligheden for støtte. Der lukkes op for en ny portion støttekro-
ner hvert kvartal, og det kan du læse mere om på Kompetencesekretariatets hjemmeside. 
 
  
Hilse på-møde hos justitsministeren 
Den 6. december var formanden for HK Danmarks Domstole, Kate Kengen, Rita Bundgaard, formand for HK 
STAT og undertegnede sammen til et ”hilse på”-møde hos justitsminister Nick Hækkerup.  
 
Det var et godt møde, og vi havde lejlighed til at profilere vores faglighed som helt centralt for politiet og 
anklagemyndigheden. Vi havde også lejlighed til at tale om vores massive bekymring over den trængte øko-
nomi og de følger, som den har: At der ses en tendens til en omvendt jobglidning af administrative opgaver 
til vores politikolleger, at det i værste fald kan ende med afskedigelser, og de konsekvenser det kan med-
føre for borgerbetjeningen, sagsbehandlingen og straffesagskæden.  
 
Justitsministeren var meget lydhør, der blev noteret flittigt, og vi skal nok også fremover minde ham om, at 
det ikke handler om politifaglighed, men om faglighed i politiet. 
  
Kontakt til retspolitiske ordførere 
I HK Politiet og Anklagemyndigheden arbejder vi intensivt med den kommende forhandling om en ny fler-
årsaftale. 
 
Derfor har vi haft taget kontakt til de retspolitiske ordførere, og det har bl.a. skabt kontakt med Jeppe 
Bruus fra Socialdemokratiet. 
 

https://www.facebook.com/HKpolitiet/photos/a.333601433453101/1917124315100797/?type=3&eid=ARBieWuD9Xa-8qfx0wRwT3l8URiIYTYt7TadVsNv4H51WxLWZ-9ua30XKGo3qNVQZPh0tI3OGQf4u93K&__xts__%5B0%5D=68.ARCkcuBd8hRlZufiUNDp7IHKKdlli7HC_poSjhozJGTyZYUcGSWlCSBcgIpPsqx3_MVc_P7afI5eqA6PdENO5LRtRQsodVcFu1KFgf7bFGFiXIO2uF6fsYfyJG8QV9D2bSSyYaiFzBv7G-YfSY_BlDa5r1SoP-7I9HNuj3dFIhPpZxCDSKlGVsIbdKgnlfM3LL596G-3o7L4vm5ADrKz4zfahDcl6Xeul_XJVlbmLuni1pSa_qr0r8Uq0Qt1F41P-i8vEX3MWjYcs-6K4mQ12Zei4BoGA6A9mHsosisUd1w8MuVsyNUvEKZNI9NprqFLVbB5hLyAU3p21ecKiw6_VdZkBw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/HKpolitiet/photos/a.333601433453101/1917124315100797/?type=3&eid=ARBieWuD9Xa-8qfx0wRwT3l8URiIYTYt7TadVsNv4H51WxLWZ-9ua30XKGo3qNVQZPh0tI3OGQf4u93K&__xts__%5B0%5D=68.ARCkcuBd8hRlZufiUNDp7IHKKdlli7HC_poSjhozJGTyZYUcGSWlCSBcgIpPsqx3_MVc_P7afI5eqA6PdENO5LRtRQsodVcFu1KFgf7bFGFiXIO2uF6fsYfyJG8QV9D2bSSyYaiFzBv7G-YfSY_BlDa5r1SoP-7I9HNuj3dFIhPpZxCDSKlGVsIbdKgnlfM3LL596G-3o7L4vm5ADrKz4zfahDcl6Xeul_XJVlbmLuni1pSa_qr0r8Uq0Qt1F41P-i8vEX3MWjYcs-6K4mQ12Zei4BoGA6A9mHsosisUd1w8MuVsyNUvEKZNI9NprqFLVbB5hLyAU3p21ecKiw6_VdZkBw&__tn__=EHH-R
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Mandag den 9. december mødtes Anne Ammitzbøll og jeg med Jeppe Bruus på Christiansborg, og også hér 
fik vi lejlighed til at sætte vores faglighed på dagsordenen. Et samarbejde i forhold til den kommende fler-
årsaftale er skabt. I den kommende tid arbejder vi videre med at profilere HK, vores særlige faglighed og 
bidrag til at løse politiets opgaver over for centrale ledere og de øvrige retspolitiske ordførere. 
  
Ressortoverdragelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet 
Vi står fortsat midt i en ressortoverdragelse, og der er i skrivende stund ingen afklaring i forhold til, hvad 
det kommer til at betyde for vores faggruppe. Pt. er de indledende skridt taget i forhold til belysning af 
hvilke it-systemer, der anvendes i udførelsen af udlændingerelaterede opgaver. Planen for hvilke arbejds-
opgaver, der skal ressortoverdrages er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes på det. Vi deltager i en følge-
gruppe, der er nedsat under Rigspolitiet, og her forsøger vi at få så klare og konkrete svar som muligt.  
  
Virksomhedsbesøg hos Politiets Administrativ Center (PAC): 
PAC, som er forankret i Midt- og Vestjyllands Politi, var den 28. november målet for landsklubbens besty-
relse. Kollegerne i PAC tog imod os med følgende overskrift: 
  
1,5 millioner sager, heraf 800.000 bøder, 375 kolleger – og fire robotter! 
  
Vi besøgte en arbejdsplads, hvor det var tydeligt at mærke arbejdsglæde og stolthed – og en vis portion pi-
onerånd. Alt dette er sammen med et fokus på mangfoldighed, og kompetenceudvikling årsagen til, at PAC 
i dag er kommet godt fra start. 
 
PAC har fire robotter, eller digitale assistenter som nok er en mere præcis betegnelse. De løser en række 
trivielle administrative funktioner, der tidligere har været løst af HK´ere, som så i stedet har fået mulighed 
for, at bruge deres faglighed og kompetencer, hvor det give væsentlig mere mening og effekt. 
 
Alt i alt et rigtigt spændende og lærerigt besøg. 
  
FTR netværksmøde  
Den 4. december blev årets sidste netværksmøde for tillidsrepræsentanterne i politikredsene og Rigspoli-
tiet afholdt. Alt fra økonomi, ressortoverdragelse og arbejdstid blev drøftet. 
 
Jeg må bare sige, at der opstår en særlig form for dynamik, når man mødes personligt, og derfor er det også 
så vigtigt, at så mange tillidsrepræsentanter – eller deres stedfortrædere – som muligt dukker op. 
  
Dette er årets sidste nyhedsbrev, og jeg vil hermed på vegne af den samlede bestyrelse ønske jer alle en 
rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 
 
 
Mange hilsner 
Jannie 
  
 


