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1 HK Politiet og Anklagemyndigheden – vi arbejder for ta sikre det gode arbejdsliv 
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Til HK Politiet og Anklagemyndighedens medlemmer, tillidsvalgte og samarbejdspartnere 
 
 
Her kan du læse om: 

/ Lederkonference 
/ Ny regering – og justitsminister 
/ Månedens tilbud 
/ Glædelig jul! 

 
 
 
 
 
Lederkonference 
 
 
HK Politiet og Anklagemyndigheden afholdt den 4. oktober le-
derkonference for de administrative ledere i politi, anklage-
myndighed og domstolene. Det var en forrygende dag, og til-
bagemeldingerne har alle lydt på udbredt tilfredshed fra del-
tagerne, som blandt andet havde lejlighed til at høre et oplæg 
fra formandsformand Anja C. Jensen fra HK Danmark.  
 
Landsklubben er allerede nu i færd med at fintænke over te-
maer til lederkonferencen i 2023, og det vender vi tilbage med 
snarest muligt. 
 
 
 
 
Velkommen til vores nye chef! 
 
 
Den 15. december fik vi endelig en ny regering – og det betød en ny justitsminister, Peter Hummelgaard. Vi 
glæder os til samarbejdet og dialogen med vores nye øverste chef. Dels er der tradition for, at vores formand 
mødes med ministeren sammen med HK Stat, og dels er der en anledning til en god, faglig drøftelse om hele 
straffesagskæden – fra anmeldelse af et strafbart forhold, over efterforskning og tiltalerejsning, domfældelse 
og straffuldbyrdelse.  

 



 

 

 2 

2 HK Politiet og Anklagemyndigheden – vi arbejder for ta sikre det gode arbejdsliv 

HK’erne har – under de forskellige myndigheder – en lang 
række myndighedsopgaver og foretager sagsbehandlings-
skridt, som hver især befordrer sagens sikre vej gennem 
hele straffesagskæden. Det kommer borgerne til gode, og 
vi forsømmer ikke en lejlighed til at minde om det.  
 
Og vi glæder os naturligvis til, hvordan vi bedst muligt brin-
ger vores ressourcer og kompetencer i spil. 

 
 
 
Månedens tilbud 
 
 
Til jer, der er HK-medlemmer gør vi stilfærdigt opmærksom på, at der jo eksisterer en lang række rabataftaler 
og –muligheder. Senest er HK kommet til med et tilbud om et Pluskort, der giver adskillige fordele 
 
Men der er jo den hæderskronede indkøbsforening, Forbrugsforeningen, som også giver rabatter i både fy-
siske butikker og forretninger på nettet. 
 
Var du klar over, at du som HK-medlem også har mulighed for at få forbrugslån gennem Tjenestemændenes 
Låneforening? Som medlemmer har vi også adgang til denne mulighed, der er værd at se nærmere på. 
 
 
Fra egne rækker 
 
 
Peter Bansemer-With fra Rigspolitiet, som har været medlem af vores bestyrelse siden delegeretmødet i 
2021, har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet. Vi har kaldt på Vibeke Frømsdorf fra NSK som suppleant, og 
som nu træder ind i bestyrelsen. Vi byder Vibeke velkommen – igen! – i bestyrelsen og glæder os til samar-
bejdet, samtidig med at vi siger tak til Peter for hans bidrag til landsklubbens arbejde. 
 
 
… og så til sidst: Glædelig jul!  
 
 
HK Politiet og Anklagemyndigheden ønsker alle vores samarbejdspartnere, kolleger og venner en rigtig glæ-
delig jul og et fredsommeligt nytår. Vi glæder os til vende tilbage i 2023 med nyt om nye jobs, status på 
forhandlinger med Rigspolitiet og rigsadvokaten, konferencer og meget andet. 
 
De bedste julehilsener fra 
 
Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen 
Formand 
 
 
 
 

 

https://pluskort.dk/om-pluskort
https://www.forbrugsforeningen.dk/
https://www.tjlaan.dk/
https://www.tjlaan.dk/

