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Til HK Politiet og Anklagemyndighedens medlemmer, tillidsvalgte og samarbejdspartnere 
 
Nyhedsbrev 
 
Emner: 

/ Første møde i bestyrelsen – Anne har nu købt en kviltet jakke så hun følger dresscoden 
/ Karriereudvikling – Vi arbejder videre  
/ NSK / SSK 
/ Er du førleder? 
/ Bestyrelsesmøder i kredsene starter i 2022 igen. 

o Synlighed – 4 kredse om året rundt om i landet 
/ Tour de Danemark  

 
 
 
Første møde efter delegeretmødet 
 
Landsklubben HK Politiet og Anklagemyndighedens bestyrelse har nu officielt konstitueret sig. Det skete på 
det første bestyrelsesmøde den 17. og 18. december efter delegeretmødet. Det var et møde fyldt med op-
startspunkter, input og masser af spørgsmål fra alle. Alt fra økonomi til fremtidsplaner blev vendt – og alle 
input og emner, vi diskuterede på delegeretmødet, blev gennemgået. 
 
Bestyrelsen kan nu med glæde sige, at vi er i gang. Og at Anne nu har fået købt sig en kviltet jakke for at 
matche resten af bestyrelsen. 
 
Vi kan alle oprigtigt sige i kor, at vi alle glæder os til at arbejde for vores fremtid. 
 
Landsklubben inviterer samtlige HK’ere til, at komme med input til vores virke, give os et indblik ind i jeres 
hverdage, fremsende udfordringer du tænker og føler kunne være relevant for Landsklubben, osv.  
 
Du kan altid sende dine input til hhv.: 
Formanden Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen – MJA029@politi.dk  
Næstformanden Michael Erhardsen – MER021@politi.dk  
Sekretæren Palle O. Hansen – PHA010@politi.dk   
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Karriereudvikling 
 
Et emne, der fyldte meget på delegeretmøde, var uden tvivl karriereudvikling: Fremtidens HK’er. Her har 
bestyrelsen allerede taget tyren ved hornene og planlagt møder med bl.a. Rigspolitiets Koncern HR for at 
vende selvsamme emne.  
 
Politiskolen faciliterer i øjeblikket kurset Styrk dit fag, som mange har gennemført. Vi forsøger at få et møde 
i stand med skolen for at drøfte yderligere karriereudvikling for HK’erne. Vi har et efterslæb og et stort behov 
for at styrke faglighed med grunduddannelser, efter-/videreuddannelse osv. 
 
I mellemtiden, så husk, den statslige kompetencefond kan bistå jer – via overenskomstaftalte midler – til at 
finansiere efter-/videreuddannelse. En fond, I alle kan søge. Tag eventuelt en snak med din lokale TR og HR 
Uddannelse.  
 
 
NSK & SSK  
 
Den 1 januar 2022 er den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Krimi-
nalitet (SSK) en realitet. 
 
Etableringen af NSK og SSK medfører store forandringer, som påvirker mange af vores medlemmer. Derfor 
har det været afgørende for os i landsklubben at bidrage med vores erfaringer og input til de politisk be-
stemte organisationsændringer. 
 
Siden februar 2021 har der været holdt 10 følgegruppemøder, hvor vi har deltaget. 
 
Vi glæder os til at følge den nye enhed, hvor vi samler specialiserede politi- og anklagefaglige kompetencer 
og dermed styrker den komplekse, økonomiske, organiserede og it-relaterede kriminalitet. Vi håber, at spe-
cialiseringen kommer til at betyde nye faglige udfordringer og kompetencemuligheder for vores HK-medlem-
mer. 
 
 
Førledere 
 
Det er glædeligt, at der i løbet af de seneste par måneder er startet 2 administrative i førlederforløb. En i PAC 
og én i Rigspolitiet. 
 
Vi hører rigtig gerne, hvis der er flere på vej. Er du førleder eller på vej i et forløb så giv gerne besked til 
lederrepræsentant Helle Holm Nørregaard HNO002@politi.dk. 
 
Du vil således på lige fod med de øvrige administrative HK-ledere få informationer og invitation til bl.a. leder-
konferencer.  
 
Førlederforløb er i øvrigt et af mange fokusområder i 2022 for den nye bestyrelse. 
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Bestyrelsesmøder i kredsene  
 
I 2022, når Covid ellers tillader det, vil landsklubben afholde vores bestyrelsesmøder rundt om i landet på de 
forskellige hovedstationer. I overensstemmelse med vores vedtægter skal Landsklubben afholde minimum 
fire bestyrelsesmøder om året. Det gør, at vi i 2022 vil besøge fire ud af de tretten kredse.  
 
Bestyrelsen vil kontakte de respektive kredse direkte for at få planlagt bestyrelsesmødet, møde med med-
lemmerne og øverste ledelse i den respektive kreds.  
 
Vi ser allerede frem til at tage ud, rundt i landet og møde jer.   
 
 
Formandskabet skal på Tour de Danemark  
 
Udover at komme rundt i landet sammen med bestyrelsen ved de planlagte bestyrelsesmøder planlægger 
Mathias & Michael Tour de Danemark for at komme ud og møde jer på jeres arbejdspladser, møde jer alle 
sammen i øjenhøjde og høre, hvad der rør sig hos jer og ikke mindst, hvad der vigtigt for jer.  
 
 
Glædelig jul og godt nytår 
 
Til sidst skal der lyde et ønske om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle fra hele bestyrelsen. Tak 
for jeres indsats, opbakning og for jeres input. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i det nye år. 
 
 
Med venlig 
 
Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen 
Formand 
HK Politiet og Anklagemyndigheden 
 
 
 


