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Politiet og 

anklagemyndigheden    

NYHEDSBREV  
 

Juni 2020  
  
  
Til HK Politiets medlemmer, HK-afdelingerne og øvrige 

kontaktpersoner, samarbejdspartnere m.v.  

 

 

Kære allesammen 

 

   

Sammen igen og dog med afstand kan være indledningen til dette nyhedsbrev. 

Mange har vendt hjemmearbejdspladsen ryggen for igen at arbejde side om side med kollegerne. 

 

Der er sket meget, siden sidste nyhedsbrev blev udsendt fra HK Politiet og Anklagemyndigheden. 

 

Covid-19 ramte os som et lyn fra en klar himmel, og den vil længe få stor en betydning for vores 

adfærd og måde at være sammen med andre på. 

Vores arbejdsliv har været vendt på hovedet og det er det til dels fortsat. 

 

Under krisen har det psykiske og fysiske arbejdsmiljø ændret sig markant fra den hverdag, som de 

fleste af os havde før. Men i kriser tilpasser vi os hurtigt situationen, og tiden med Covid-19 er ingen 

undtagelse.  

 

Der er fra centralt hold stor fokus på opsamling af erfaringerne fra tiden med Covid-19, og det følger 

vi i landsklubben ganske nøje. Mange har gjort sig erfaringer med at arbejde hjemmefra – både 

medarbejdere og ledere – og både gode og mindre gode erfaringer. 

 

Vi vil i den forbindelse stærkt opfordre jer til at dele jeres erfaringer med os, så vi kan få noget 
konkret at arbejde videre med. 

 

Mange har i den forløbne periode løst opgaver, som normalt falder uden for vores sædvanlige 

rutiner. Men HK’erne har stillet op og vist omstillingsparathed, fleksibilitet og driftssikkerhed. Vi har 

sågar oplevet nedbrydelse af faggrænser. Opsætning og håndtering af fjernundervisning for 

politieleverne og varetagelse og håndtering af teoriprøver er nogle af eksemplerne på nye 
arbejdsopgaver. 
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Der er nyttige erfaringer, som vi ikke mindst vil tage med, når vi taler flerårsaftale med 
retspolitikkerne og vore øvrige samarbejdspartnere. 

 

 

Optakten til en ny flerårsaftale har været sat lidt i stå, og så alligevel ikke. 

Den 30. marts inviterede justitsminister Nick Hækkerup med deltagelse af flere af hans embedsfolk, 
til et videomøde, hvor han indbød til en drøftelse om flerårsaftalen. 

 

HK Politiet og Anklagemyndigheden fik her lejlighed til igen at understrege de kompetencer, vi som 

HK’ere besidder og udvikler løbende og i takt med de forandringer i hverdagen, som vi på bedste vis 
tilpasser os. 

 

Vi benyttede også lejligheden til at gentage, at flere HK’ere vil medvirke til, at straffesagskæden kører 

smidigt og velsmurt, fristerne for sagsbehandling overholdes, retssikkerheden for borgerne 
fastholdes – og sagsbehandlingstiden bliver holdt nede. 

 

Derudover holder landsklubben en tæt kontakt med de politiske partiers retsordførere – vi sørger 

for at fastholde dem i, at politiets arbejde ikke kun kan måles på antallet af blå skjorter. 

 

Folketinget gik officielt på sommerferie i mandags, og tiden kan kun vise om en forhandling 

igangsættes nu, eller om det først bliver efter sommerferien. 

 

 

En ny rigspolitichef har vi også sagt velkommen til siden sidst. Til trods for krisesituationen har 

Thorkild Fogde alligevel taget sig tid til at invitere landsklubben til et ”Hilse på-møde”, et 

relationsmøde. Der blev her lejlighed til at fremhæve værdien af vores faglighed i politi. 

 

Grundet omstændighederne blev mødet kun med deltagelse af undertegnede og Thorkild Fogde 
selv.  

 

 

HK STAT Kongressen skulle have været afholdt i år, men er grundet omstændighederne blevet aflyst. 

Det er i stedet blevet besluttet, at den afholdes i den 9. og 10. juni 2021.  

 

Landsklubbens delegeretmøde skal afholdes i forlængelse af HK STATS kongres, og det betyder, at vi 
først holder delegeretmøde ultimo 2021. 

 

 

2020 var kun 13 dage gammel da Rigspolitiet udsendte en meddelelse om en større 

personalereduktion af civile medarbejdere i Rigspolitiet og i Københavns Vestegns Politi. 

 

Den 6. februar blev der således prikket til - eller indgået aftale om frivillig fratræden - med i alt 40 

civile medarbejdere fra Københavns Vestegns Politi og i alt 94 medarbejdere i Rigspolitiet.  
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Især nedskæringerne i Rigspolitiet har stor politisk opmærksomhed. Derfor har Rigspolitiet allerede 

iværksat planer om yderligere nedgang i antallet af civile medarbejdere. Den samlede reduktion i 

Rigspolitiet skal ende på 240 civile medarbejdere ved udgangen af 2020. Håbet er, at de resterende 

medarbejdere findes ved naturlig afgang. 

Rigspolitiets mangeårige fællestillidsrepræsentant, Vivian Petersen er gået på velfortjent pension, 

og derfor har vi i landsklubben indledt et samarbejde Peter Bansemer-With, der er nyvalgt 

fællestillidsrepræsentant i Rigspolitiet. Det sikrer, at bestyrelsen kan følge ændringerne i 

Rigspolitiets organisation på tætteste hold, så vi kan biddrage til løsningerne og støtte vores kolleger 

i Rigspolitiet. 

 

 Pr. 1. juni er status, at Rigspolitiet blevet i alt 180 civile medarbejdere færre end ved årets start. 

 

 

Lederkonferencen gennemføres igen i år. Den er fastsat til afholdelse den 7. oktober Det er et 

arrangement, som er ret unikt for HK Politiet og Anklagemyndigheden, da de øvrige landsklubber 

under HK Stat ikke har et tilsvarende tilbud til deres ledermedlemmer. Derfor havde vi også sidste år 

indbudt vores lederkolleger fra HK Danmarks Domstole, og der arbejdes i øjeblikket på at stykke et 

vedkommende og aktuelt program sammen igen i år – yderligere information vil tilgå lederne efter 
sommerferien. 

 

 

I landsklubbens bestyrelse er der også sket lidt forandringer. I starten af året valgte Sussi Glistrup at 

træde ud af bestyrelsen, og her i sommer har Vivian Petersen som nævnt valgt at gå på pension.  

 

Der skal lyde en STOR tak til begge for den kæmpe indsats, I har lagt i landsklubbens bestyrelse i 

gennem mange år. 

 

Vi har herefter indkaldt de suppleanter, der blev valgt på det seneste delegeretmøde, og vi glæder 

os til at byde velkommen til både Vibeke Frømsdorf, der pt. er ansat i Koncern HR i Rigspolitiet og 

Heidi Houmølle, der er tillidsrepræsentant i Københavns Vestegns Politi. Vi har store forventninger 

til de nye bestyrelsesmedlemmer og ser frem til det kommende samarbejde.  

 

 

Sommerferien står for døren, og landsklubben vil i den anledning benytte lejligheden til at ønske jer 

alle en rigtig dejlig sommer og ferie. 
 

  
Varme sommerhilsner  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Jannie Viberg 

Formand 
 


