
 

 

 1 

1 HK Politiet og Anklagemyndigheden – vi arbejder for at sikre det gode arbejdsliv 

 
 

 

NYHEDSBREV 
September 2022 

 
 
 
 
 

Til HK Politiet og Anklagemyndighedens medlemmer, tillidsvalgte og samarbejdspartnere 
 
 
Her kan du læse om: 

/ Lederkonference 
/ Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø 
/ Kompetencefonden 
/ Det rådgivende forum for uddannelse 
/ Dine input 

 
Lederkonference 
 
 
Tirsdag den 4. oktober afholdes der igen Lederkonference for alle HK Stats 
administrative ledere i HK Politiet og Anklagemyndigheden. Den afholdes i HK 
Forbundshusets lokaler i København.  
 
Domstolsstyrelsens HK-ledere er også inviteret med samt ikke medlemmerne og 
de tjenestemandsansatte administrative ledere dog mod brugerbetaling. 
 
Program og invitation er allerede sendt ud. 
 
Book derfor allerede nu din kalender og kom med til endnu en god 
lederkonference. 

 
 
 
Lederuddannelse 
 
 

Er du interesseret i flere redskaber, du kan bruge i din ledelse samt andre og flere metoder, der kan 
bruges sammen med medarbejdere? 
 

POLITIET og Anklagemyndigheden 
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Så kan HK Politiet og Anklagemyndighedens ledelsesrepræsentant, Helle Holm Nørregaard, varmt 
anbefale Lederuddannelse i det Psykiske Arbejdsmiljø. En uddannelse, som er et resultat af OK18. 
 
Helle Holm Nørregaard fortæller: - Ikke fordi det kommer bag på mig, at et sundt og godt psykisk 
arbejdsmiljø er vigtigt for vores trivsel, men for at arbejde mere med den positive betydning, det 
har for vores helbred, trivsel, sygefravær og produktivitet, har jeg valgt at deltage i uddannelsen. 
 

Du kan læse mere om ”Den Frie lederuddannelse” her. 
 
 
 

 
Den Statslige Kompetencefond 
 
 

”Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kom-
petencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de 
statslige overenskomstparter. Den er til for dig, der er ansat i staten.”  
 
Fonden åbner for ansøgninger tirsdag den 4. oktober 2022.  
 
Sørg derfor at have ansøgningerne klar.  
 
Der kan gives støtte til uddannelses- og kursusgebyr, undervisningsmate-
riale såsom faglitteratur mv. samt udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som 
arbejdspladsen normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.  
 
Særlige regler kan dog være gældende i de enkelte fondspuljer. 
 
Se mere på om kompetencefonden her. 
 
 
Det rådgivende forum for uddannelse 
 

 

Fredag den 9. september 2022 deltog landsklubben i det rådgi-
vende forum for uddannelse (RFU). 
 
RFU skulle starte op på at afdække uddannelsesbehovet for civilt 
ansatte medarbejdere. På mødet havde HK Landsklubben et op-
læg fyldt med input fra TR og FTR rundt om i landet, som blev 
samlet op på vores tur rundt i Danmark, med bud på hvordan vi 
som landsklub ser behovet for uddannelse i politiet.  
 
Input og oplægget blev vel modtaget, og snakken gik lystigt og 
konstruktivt ift. vores uddannelsesmuligheder. 

https://flipa.dk/
https://kompetenceudvikling.dk/fonden/
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Konklusionen på mødet var, at vores uddannelsesbehov som civilt ansatte i dag hverken er opfyldt 
eller tilstrækkeligt. Der arbejdes nu videre på, hvordan vi sammen får skabt de bedste rammer for 
efter- og videreuddannelse. 
 
 
Dine input til landsklubben 
 
 

Oplever du, at du mangler noget i din hverdag på jobbet?? Det kan være uddannelse, sparring med 
kollegaer i samme funktion, arbejdstid, trivsel mv. – så giv endelig dine inputs til kende.  
 
Du har altid mulighed for at komme med input til, hvad HK Politiet og Anklagemyndigheden skal 
arbejde med fremadrettet. 
 
Send os en mail på: MJA029@POLITI.DK eller MER021@POLITI.DK, så vil vi i HK Politiet og Anklage-
myndigheden samle alle de gode bidrag sammen til en videre drøftelse i bestyrelsen. 
 
Husk: Sammen er vi stærkere - både politisk og lokalt på arbejdspladserne. 
 
 
De bedste hilsener 
 
 

 
Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen 
Formand 
 
 
 
 
Michael Erhardsen 
Næstformand 
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