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Kære alle sammen 
 
 
Vi har taget hul på december, årets sidste måned.  
 
Når et år rinder ud, bruges det ofte på at lade blikket gå baglæns – hvad er hændt i det seneste år.  
Jeg tror godt man kan sige, at 2020 vil stå tydeligt for mange i årene fremover! 
 
2020 var 13 dage gammel, da medarbejderne både i Rigspolitiet og Københavns Vestegns Politi 
blev orienteret om, at der var behov for nedjusteringer i antallet af civile medarbejdere. 
Københavns Vestegns Politi endte med at sige farvel til 47 medarbejdere, og Rigspolitiet er blevet 
240 færre medarbejdere. Eftervirkningerne fra denne afskedigelsesrunde er fortsat meget 
mærkbar hos de tilbageblivende medarbejdere. 
 
Vi tog hul på 2020 med en bevidsthed om, at der i Kina var noget, som blev kaldt Corona. Emnet 
havde også taletid i Danmark, men vist nok mere i en form af, at dette vedrørte ikke os. Vi er alle 
blevet klogere. 
 
Fra at tænke ”Gid jeg kunne arbejde hjemmefra, bare en gang i mellem”, blev det pludselig en 
virkelighed for mange. Nogle for en kort stund, nogle lidt længere, og andre har stort set været 
hjemsendt siden den 11. marts. 
 
HK’erne i politiet og anklagemyndigheden har endnu engang bevist deres værd. 
Effektivitet og omstillingsparathed er to værdier, som vi som HK’ere bryster os af, og de er til fulde 
bevist i år. Vi kan og må gerne være stolte af vores indsats. 
 
Der er ingen tvivl om, at vi hver især er blevet påvirket forskelligt af tiden med hjemmearbejde, 
nogle mere end andre. 
En erfaringsopsamling ift. tiden med hjemsendelsen er iværksat af Rigspolitiet. I opsamlingen er 
der fokus på både de positive og negative oplevelser. 
Opsamlingen er ved at være tilendebragt, og HK Politiet og Anklagemyndigheden følger naturligvis 
dette tæt. 
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Til trods for, at restriktioner og begrænsninger måske har givet én en følelse af, at livet er/var gået 
i stå, så er mange opgaver fortsat blevet varetaget. 
Forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden er et godt eksempel. 
 
HK Politiet og Anklagemyndigheden har igennem året været aktiv ved bl.a. at sende breve til de 
retspolitiske ordførere, haft foretræde for Retsudvalget og deltaget i videomøde med 
justitsministeren. 
 
Nu er der netop landet en ny flerårstale.  
 
Jeg vil tillade mig at mene, at det er takket være landsklubbens fodarbejde, hvor vi gentagne 
gange har peget på nødvendigheden af at holde straffesagskæden stram, at det dog er lykkedes at 
komme igennem med et forøget antal årsværk til straffesagsbehandlingen. Hvordan det konkret 
kommer til at se ud, og hvordan personalesammensætningen bliver, det er for tidligt at sige noget 
om.  
 
Det er ikke det resultat, vi havde håbet på, men vi er på vej, og når der også lægges op til, at de 
enkelte politidirektører i højere grad skal tilrettelægge indsatsen lokalt, skal vi nok være 
behjælpelige med at sikre, at de træffer deres afgørelser på et oplyst grundlag. Når det så er sagt, 
så er det vist den længstvarende forhandling af et nyt politiforlig til dato! 
 
Sommeren meldte sin ankomst fra den mere varme og behagelige side.  
Restriktioner og begrænsninger blev for en kort stund lempet, og mange fik heldigvis mulighed for 
at nyde livet. 

I sensommeren blev der (igen) fokus på #MeToo, der denne gang fik et 
godt greb i Danmark. Mange arbejdspladser har holdt spejlet op foran 
sig - også politiet. 
Ja, der findes også eksempler på krænkelser og mobning på vores 
arbejdsplads, men heldigvis i et lille omfang. 
 
HK Poltiet og Anklagemyndighedens holdning er nul tolerance, og som 
vi tidligere har nævnt, indgår det altså ikke i vores stillingsbeskrivelse, 
at vi skal leve med krænkelser! 
 

Rigspolitiet har indbudt ledere og faglige organisationer til deltagelse i en følgegruppe, hvor vi har 
indflydelse på det materiale, der skal udarbejdet til brug for ledere og medarbejdere i tilfælde af 
situationer med krænkelser og mobning. HK Politiet og Anklagemyndigheden er naturligvis 
repræsenteret i denne følgegruppe. 
 
Forsamlingsforbuddet, som har vekslet i størrelser siden den 11. marts, har været årsag til 
aflysninger af mange arrangementer af forskellig karakter. 
Udover, at HK Politiet og Anklagemyndigheden har fået udsat sit delegeretmøde, har også 
lederkonferencen været ramt af aflysning. Heldigvis er der fundet nye datoer til begge 
arrangementer, henholdsvis: 



 

 HK Politiet og Anklagemyndigheden, Delegeretmøde - den 3. og 4. november 2021 

 Lederkonference – den 25. marts 2021 
 

Som skrevet i starten af nyhedsbrevet, har vi taget hul på årets sidste måned, og i år har 
Bestyrelsen taget initiativ til en digital julekalender på vores facebookside. 
Idéen er, at medarbejdere fra et bredt udsnit af vores arbejdsplads på en video giver os et lille 
indblik i deres hverdag. 
Vi kommer godt omkring i landet og ser mange funktioner. Hvis I ikke allerede følger vores side, 
opfordres I hermed til det. 
 
Og her til sidst, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et 
lykkebringende nytår. 
 
Pas godt på jer selv. 
 
Varme hilsner 
 
Bestyrelsen 
HK Politiet og Anklagemyndigheden 
 


