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BESTYRELSESMEDLEMMERNE SIGER:



INDLEDNING
 
I HK Politiet og den overordnede anklageyndighed har 
vi gennem de seneste år arbejdet målrettet på at skabe 
en proaktiv, konstruktiv og synlig profil. Vi mener 
i al beskedenhed, at vi er nået langt i forhold til vores 
målsætning, og det er ubetinget takket være det stærke 
faglige fællesskab, vi har på tværs af landet og på 
tværs af vores arbejdspladser i politiet og den overord-
nede anklagemyndighed.

Vi udviser proaktivitet ved at tage initiativer og komme 
med forslag til forbedringer, der kan gøre vores arbejds-
plads til et endnu bedre sted at være. Det er slut med 
korslagte arme, for hvis vi vil have indflydelse, skal vi 
også komme med løsninger. 

Vi er konstruktive ved at håndtere udfordringer og 
problemstillinger i organisationen ud fra et helhedsori-
enteret perspektiv, og vi deltager i debatten, når det er 
relevant. Vi sidder med ved beslutningsbordet, og vi 
bidrager med vores erfaringer og viden fra arbejdsplad-
serne i hele landet. 

Vi er fokuserede på, at synlighed skal ses i forhold til 
vores medlemmer, vores ledelse, samarbejdspartnere, 
politikere og omverdenen generelt. 

Vores mål er, at gøre HK'erne på vores arbejdsplads 
til en endnu mere respekteret og endnu mere værdsat 
faggruppe, som følger med tidens udvikling, som sam-
arbejder frem for at modarbejde; en faggruppe, som ser 
nye muligheder og bidrager positivt til arbejdspladsens 
udvikling.

Vi vil være kendt for vores faglige professionalisme og 
indsigt og som den faggruppe, som udviser den fleksi-
bilitet, stabilitet og omstillingsparathed, der er så hårdt 
brug for på en offentlig arbejdsplads i disse tider, hvor vi 
konstant møder nye krav og forventninger. 

fortsættes ... 

VORES FÆLLESSKAB ER KERNEN I DET FAGLIGE ARBEJDE

Det er igennem vores fællesskab, at vi opbygger den fornødne viden og indsigt i organisa-
tionen, som gør, at vi kender vores arbejdsplads ud i krogene, og som er så afgørende for, 
at, vi kan repræsentere i omegnen af 2.000 overenskomstansatte i politiet og hos anklage-
myndigheden. Vi kommer fremad i fællesskab, og det sætter os i stand til at sende stærke 
budskaber til ledelsen, såvel strategisk som politisk.
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Det er vores helt enkle vision.

Det skal være vores værn mod de effektiviseringer, der ofte truer som en mørk sky på 
himlen, og som ofte fører til nedskæringer i administrationen. Og det skal være den vej, der 
fører os sikkert ind i fremtiden på vores arbejdsplads.  

Vi er nemlig ikke bare HK’ere. Vi er HK’ere, og det er på tide, at vi ranker ryggen og finder 
vores faglige stolthed frem, for der er masser at være stolt af i disse tider. Der er hårdt brug 
for os og for vores arbejdskraft i en tid, hvor efterspørgslen efter politi næppe før har været 
større, og hvor vores organisation generelt er under pres.

Det står lysende klart, at der mere end nogen sinde er brug for os, men at tiden også er ud-
fordrende for os, vidner denne beretning om. Ingen roser uden torne, som man siger. Men 
jeg håber, at du vil kunne genkende den faglige linje, vi har lagt, ud fra dit eget kendskab til 
vores arbejde. 

Afslutningsvist vil jeg gerne udtrykke en stor og hjertelig tak for samarbejdet, til alle de dyg-
tige og engagerede tillidsrepræsentanter – både nuværende og afgåede – som gennem de 
forløbne fire år har stået i spidsen for HK’erne på de lokale arbejdspladser.

Tak til jeres suppleanter og bestyrelsesmedlemmer, som yder en stærk indsats sammen 
med jer. Tak til HK STAT, HK-afdelingerne og til vores højt værdsatte, faglige konsulent 
Charlotte Bach.

Men også en stor tak til ledelsen i politiet – såvel lokalt som centralt. Tak for kampene, 
for inddragelsen og for lydhørheden.... også selvom der selvfølgelig altid vil være plads til 
forbedring. Tak til vores politiske kontakter. Og tak for samarbejdet til vores kollegaer i Poli-
tiforbundet, FAP, FOAN, AC-klubben, Serviceforbundet og PD-foreningen. Sidst, men ikke 
mindst, den største tak af alle til en fantastisk bestyrelse. Vi gør i al beskedenhed hinanden 
gode!

Beretningen beskriver langt fra alle vores indsatser, men giver en række vigtige og sigende 
overskrifter fra den periode, vi nu ser tilbage på. Vi glæder os til at drøfte beretningen på 
delegeretmødet i Svendborg den 18. november 2016.

På bestyrelsen vegne

Heidi Juhl Pedersen
Formand

November 2016  

VI VIL VÆRE MED TIL AT SKABE EN AF 
DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADSER
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Vi har gennem årene samlet en hel perlerække af 
beviser på, at det faglige arbejde nytter noget, at det 
flytter noget, og at det gør en forskel. I fællesskab har 
vi sat kompetenceudvikling på dagsordenen. 
Vi har ikke kun stiltiende været vidner til, at opgaver 
er forsvundet fra vores bord, fx. til andre myndigheder 
og til ansatte med andre kompetencer, vi har udfordret 
og støbt kuglerne til den opgaveglidning der i høj grad 
finder sted i vores organisation, og som bidrager til at 
skabe jobudviklingsmuligheder og nye HK-arbejdsplad-
ser. 

Vi har åbnet døren for at få iværksat forsøgene med at 
anvende HK'ere i grænsekontrollen og i ATK-bilerne, 
og vi har manifesteret os som en vigtig brik i det store 
puslespil. 

Vi har i fællesskab stræbt efter at genetablere den tryg-
hed, der skal være ved at være ansat i vores organisa-
tion.

Vi har stadig en engageret flok tillidsvalgte, som tager 
indflydelse rundt omkring på politiets og anklagemyn-
dighedens arbejdspladser. Dem skal der lyde en stor 
tak til her i beretningen.

TAK TILLIDSMAND!

I den forgangne periode er vi i den grad blevet særligt 
udfordret af de ændrede vilkår og muligheder, der fulgte 
med Rigspolitiets vejledning om tillidsrepræsentant- 
og organisationsarbejde. Vejledningen blev til som en 
bivirkning af politianalyserne, hvor der blev peget på 
et (alt for) stort tidsforbrug til organisationsarbejde på 
vores arbejdsplads. 

En knap så skøn proces blev sat i gang, og intentionen 
var at inddrage de faglige organisationer i vejlednin-
gens tilblivelse. Virkeligheden endte med at blive en 
anden. En såkaldt skueproces om man vil. Og resulta-
tet blev en rigid vejledning, hvor der ikke er blevet givet 
meget ved dørene. Det har f.eks. givet det resultat, at 
vores delegeretmøde er blevet noget reduceret, fordi 
de delegerede ikke i samme omfang som tidligere kan 
få tjenestefri til at deltage.

Det har i mange tilfælde gjort tillidsmandsarbejdet 
surt, svært og bøvlet, og har for vores vedkommende 
desværre haft den effekt, at flere tillidsfolk har kastet 
håndklædet i ringen. På enkelte arbejdspladser har det 
ikke været muligt at finde nogen, der ville tage over. 
Således har vi i dag desværre og stik mod traditionen 
arbejdspladser uden en HK-tillidsrepræsentant.

Vi er ansat på en arbejdsplads, hvor forandringerne 
og udfordringerne er konstante, og hvor man som 
tillidsvalgt skal kunne se helhedsorienteret på vores 
organisation. 

SAMMEN ER VI STÆRKERE
Tungen skal holdes lige i munden, når man skal navi-
gere i krydsfeltet mellem medarbejdere og ledelse og 
samtidig balancere mellem den daglige opgaveløsning 
og de mangeartede opgaver, man som tillidsrepræsen-
tant bliver stillet overfor. Ofte bliver man som tillidsvalgt 
kontaktet af kollegaerne, når anledningen er af negativ 
karakter. Og sjældent for at modtage positive tilkende-
givelser. 

Tillidsrepræsentantens samarbejde med ledel-
sen handler ofte om at håndtere forandrin-
ger, der påvirker kollegaernes hverdag – 
og ikke altid på en positiv måde. Derfor 
er det også stærkt problematisk de 
steder, hvor der ikke længere er 
en tillidsrepræsentant - både for 
kollegerne og for ledelsen.

Ingen tillidsrepræsentant er stærkere 
end det, fællesskabet gør en til. Og som 
landssammenslutning er vi intet uden input, 
bidrag, holdninger og samarbejde med de 
lokale arbejdspladser. 

INDFLYDELSE ER IKKE NOGET, 
MAN FÅR, DET ER NOGET, MAN 
TAGER
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Et godt og stærkt politi handler nemlig ikke alene om 
antallet af politiuddannede, men også om den rette 
udnyttelse af de samlede personaleressourcer.  

Både ledelsen og politikerne tog godt imod vores for-
slag, som også blev afspejlet i den politiske flerårsaftale 
for politi og anklagemyndighed. 

OPGAVEGLIDNING
I Københavns Politi påbegyndte man ret hurtigt en pro-
ces med at frigøre politifolk fra opgaver, som kunne lø-
ses af HK'ere. Således blev der i 2015 ansat i omegnen 
af 50 nye HK'ere, hovedsageligt i stillinger, som tidligere 
blev varetaget af uniformerede kollegaer. Eksempelvis 
frigjorde man politiuddannet personale fra servicecen-
tret, i vagtcentralen, i efterforskningsenhederne og i po-
litiekspeditionerne, for ikke at nævne de ca. 50 HK'ere, 
der efterfølgende er ansat i  paskontrollen. 

En aktuel opgørelse viser, at der i 2016 er omkring 200 
flere HK-stillinger i politiet.

Rigspolitiet besluttede, at udmøntningen af flerårsafta-
len skulle forankres i en central proces og etablerede 
derfor et politifagligt udviklingsprogram (PFU), hvor de 
faglige organisationer traditionen tro blev inviteret til at 
følge arbejdet og udviklingen i en tilknyttet følgegruppe. 

Som et af de første led i processen blev der fra projek-
tet udsendt et spørgeskema til politikredsenes stabs-
chefer for at få identificeret arbejdsområder, som evt. 
kan varetages af andre faggrupper. 

De tanker, HK Politiet tidligere havde fremlagt i retsud-
valget, blev fulgt op med udarbejdelsen af et inspirati-
onskatalog, som blev til i et tæt samarbejde med vores 
tillidsrepræsentanter og indeholdt en række konkrete 
forslag til opgaver og arbejdsområder, hvor man med 
fordel kan anvende administrativt personale.  

Vi besluttede derfor at sende kataloget ud i håbet om, 
at forslagene kunne indgå i de lokale overvejelser og 
drøftelser om opgaveglidning. Samtidig orienterede vi 
Rigspolitiets øverste ledelse og ledelsen af PFU-projek-
tet. 

Vi modtog mange positive tilkendegivelser for vores 
proaktive bidrag til den igangværende proces.

NYE TIDER

Behovet for ekstra ressourcer har aldrig været større 
for politiet, end det blev med de to hændelser, der fandt 
sted i 2015: Terroranslaget i København og flygtninge-
strømmen. Det medførte et kæmpe pres på alle ansatte 
i hele organisationen.

I første omgang bevilgede regeringen ekstra midler til 
at løse den ekstraordinære situation med den såkaldte 
terrorpakke, men der skulle flere og mere vedvarende 
midler til at bringe politiet tilbage på en mere holdbar 
kurs. Således blev de aktuelle udfordringer, som politiet 
stod overfor, også gjort til hovedtemaet i de politiske 
forhandlinger om en ny politisk flerårsaftale for politi og 
anklagemyndighed.

Lige så længe, vi har hørt, at der mangler politires-
sourcer i politiet, lige så længe har vi argumenteret for 
det fornuftige og økonomisk ansvarlige i at anvende 
administrative ressourcer til administrativt arbejde, og 
vi har peget på arbejdsområder, som vi med den rette 
oplæring ville kunne varetage. På en ualmindeligt trist 
baggrund, blev disse argumenter nu endnu mere rele-
vante. 

FOLKETINGETS RETSUDVALG
Den 3. september 2015 var formand og næstformand 
på vegne af HK Politiet og den overordnende ankla-
gemyndighed inviteret til at deltage i et såkaldt eks-
pertudvalg i forbindelse med en høring i Folketingets 
retsudvalg som en del af udvalgets forberedelser til 
forhandlingerne om et nyt politiforlig.

Oplægget gik på, hvilke udfordringer politiet og ankla-
gemyndigheden skal håndtere nu og fremover.

Vi valgte at afvige fra opgaven og gav i stedet for vores 
bud på, hvordan man kan løse nogle af de udfordringer, 
vores arbejdsplads stod overfor, ved bl.a. at præsentere 
en række opgaver af mere eller mindre administrativ 
karakter, som vi kunne overtage fra vores politiuddan-
nede kollegaer for at frigøre dem til mere politifaglige 
opgaver af operativ eller forebyggende karakter.

Vi foreslog, at der blev iværksat en række tiltag på 
vores arbejdsplads som et effektivt og hurtigtvirkende 
supplement til en eventuel forøgelse af politistyrken. 



OG SÅ BLEV DE SURE
Vores kolleger i Politiforbundet var dog knap så positi-
ve over for kataloget og for vores forslag. De ønskede 
ikke længere at deltage i møder med opgaveglidning på 
dagsordenen, når HK var repræsenteret. Det meddelte 
de på et møde i det centrale samarbejdsudvalg. 

Det spredte sig som ringe i vandet til landets politikred-
se, og vi hørte fra flere af vores tillidsrepræsentanter, 
at lokale politiforeningsformænd havde meddelt, at de 
støttede deres forbunds udmelding. Inspirationskatalo-
get blev kaldt for propagandamateriale, vi blev beskyldt 
for at gå på strandhugst, fiske i rørte vande og at an-
vende aggressive markedsføringsmetoder til at profilere 
os selv. 

Tilbage stod vi med en undren over, hvorfor det tilsy-
neladende er så farligt at tale om opgaveglidning, når 
vores arbejdsplads har så hårdt brug for at få frigjort 
politifaglige ressourcer. 

Heldigvis læger tiden alle sår. Samarbejdet er så småt 
på vej tilbage til normaltilstanden, og mon ikke vi kan 
finde hinanden i et mere venskabeligt forhold, hvor 
respekten for vores forskelligartede synspunkter og 
fagligheder er til stede. 

KONSTRUKTIV ANSVARLIGHED
Vi stillede op, da politiet for år tilbage stod overfor 
masseafskedigelser af økonomiske årsager – primært 
af HK’ere. Her deltog vi i processen ved at komme 
med forslag og input til, hvordan vi bedst muligt kunne 
tilrettelægge afskedigelsesprocessen under størst mulig 
hensynstagen til kollegaerne. 

Vi bød også ind og tog medansvar, da det fx. i 2013 
blev besluttet at etablere opgavefællesskaber på en 
række administrative områder. Også selv om det betød 
meget store forandringer for mange af vores kollegaer, 
og for nogen betød det, at de måtte tage helt afsked 
med deres arbejdsplads.

Vi byder også ind i forhold til de udfordringer, vi står 
overfor i dag. Og vi vil gøre det igen i forhold til de 
udfordringer, vi kommer til at stå overfor i morgen. Og 
i fremtiden. Det er vores måde at udvise konstruktiv 
ansvarlighed på. Både i forhold til vores kollegaer og i 
forhold til vores arbejdsplads.
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POLITIANALYSER, EFFEKTIV ADMINISTRATION, OPGAVEFÆLLES-
SKABER:

KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE

Ingen kan vel længere tillade sig at påstå, at HK'ere i politiet ikke er forandringsparate, 
eftersom de seneste år næsten ikke har budt på andet end den ene forandring efter den 
anden.

Det kan være svært at skille den ene overskrift fra den anden. Og det behøver man 
måske heller ikke, for selvom anbefalingerne i politianalyserne blev født efter et internt 
analysearbejde og begrebet effektiv administration voksede op i ministeriets forhave, så er 
det  en kendsgerning, at uanset, hvad vi har kaldt barnet, så har det betydet beslutninger 
om flere forandringer og organisationsændringer på vores arbejdsplads.

Rigtig mange kollegaer er i den forgangne periode blevet berørt af de forskellige organi-
sationsforandringer, hvad enten ens arbejdsopgaver er blevet centraliseret og samlet i et 
opgavefællesskab i et af de (ny)oprettede administrative centre, overgået til andre myn-
digheder eller til andre personalegrupper. 

I HK Politiet og den overordnede anklagemyndighed har vi naturligvis haft et stort fokus 
på alle disse forandringer. Vi har anerkendt, at set fra individets synspunkt, så er alle 
organisationsforandringer ikke lige ønskværdige, men omvendt har vi også anerkendt, at 
set fra et driftsmæssigt og organisatorisk synspunkt er der også fornuftige takter i at kigge 
arbejdsopgavernes tilrettelæggelse efter i sømmene i ny og næ.

Vi har derfor været fast besluttet på, at uanset hvilken organisationsforandring vi er blevet 
præsenteret for og involveret i, så har vi søgt indflydelse ved at forholde os samarbejds-
søgende og konstruktivt til processen. 

Vi har set det som en af vores vigtigste opgaver at sikre, at beslutningerne træffes på et 
fuldstændigt oplyst grundlag, og ikke alene på baggrund af analyser udført ved et skrive-
bord langt væk fra sagens kerne. 

Når beslutningerne er truffet, har vores vigtigste opgave været at sikre, at forandringen 
bliver gennemført på en god og ordentlig måde for de involverede kolleger. 

VI HVERKEN KAN ELLER VIL KÆMPE IMOD FORANDRINGERNE FOR KAMPENS SKYLD. 

MEN OMVENDT HAR VI OGSÅ EN FORPLIGTELSE TIL AT SIKRE, AT FORANDRINGER 

IKKE BLOT GENNEMFØRES FOR FORANDRINGENS SKYLD

VI HAR FORSØGT AT RUSTE KOLLEGERNE VED AT TALE OM BÅDE FÆLLES OG EGET 

ANSVAR FOR VORES ARBEJDSLIV MED VORES KOLLEGER
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ADMINISTRATIVE CENTRE I ØST OG VEST

I 2013 blev det besluttet at oprette opgavefællesskaber 
på flere administrative arbejdsområder, og således blev i 
første omgang kørekortsager, våbensager, visse tilladel-
sessager og sagsbehandlingen af automatisk trafikkontrol 
(ATK) samlet i to nyoprettede administrative centre. Et i 
Holstebro og et i Høje Taastrup.

For nogen af vores kollegaer betød det nye spændende 
muligheder, men for rigtig mange betød udmeldingen 
mavepine og bekymringer om fremtiden. Nogle kolleger 
sidestillede udmeldingen med en fyreseddel, da geografi, 
mobilitet, kompetencer osv. gjorde det umuligt for enkelte 
fortsat at være en del af politiet.

I sagens natur skete der på baggrund af opgaveflytnin-
gen en tilsvarende reduktion i kredsenes bevillinger. Det 
medførte personalereduktioner i landets øvrige politikred-
se. Langt de fleste politikredse formåede dog at prioritere 
og planlægge med forskellige personalemæssige tiltag, 
som fx. vikaransættelser og ansættelsesstop for at undgå 
fyringer. Men to politikredse måtte desværre ud i endnu 
en fyringsrunde.

Efterhånden har de to administrative centre været i drift i 
et par år, og på trods af diverse børnesygdomme, så kan 
man glæde sig over, at opgaverne trods alt er forblevet i 
politiet frem for at blive overdraget til andre myndigheder.

Overordnet set er det også en gevinst for HK'erne i po-
litiet, at de to store administrative enheder i den grad brin-
ger vores faglighed i spil og synliggør effekten af stærke 
faglige fællesskaber. For ikke at nævne de kvalificerede 
jobmuligheder, der er samlet under samme tag, hvad 
enten man er specialist, generalist eller leder.

I skrivende stund er nye opgaver kommet til, og flere 
er på vej. Det sker, når hele indfordringsområdet inden 
længe også bliver samlet i ACV. Selv om det er bekym-
rende for de berørte kollegaer, som ikke har mulighed 
for at flytte med opgaven, må det være en formildende 
omstændighed, at beslutningen er taget i en tid, hvor der i 
den grad er efterspørgsel på de administrative kompeten-
cer under overskriften opgaveglidning.

Side 9



GRÆNSEKONTROLLEN

Efter at vi i mange år har argumenteret for at anvende HK-personale til indrejsekontrol, 
blev der 1. januar 2015 iværksat et forsøg i Københavns Lufthavns grænsekontrolafdeling, 
hvor man i første omgang uddannede fem administrative medarbejdere til opgaven. For-
søget gik over al forventning, og det blev derfor relativt hurtigt besluttet at ansætte et antal 
civile paskontrollører i lufthavnen. Imidlertid meddelte Rigspolitiet, at arbejdsområdet efter 
ledelsens vurdering ikke var omfattet af nogen gældende overenskomst, og man beslutte-
de derfor at slå stillingerne op på individuelle kontrakter. 

HK rettede derfor henvendelse til Moderniseringsstyrelsen for at anmode om at få over-
enskomstdækningen på området. Det samme gjorde Politiforbundet og Vagtforbundet. 
Moderniseringsstyrelsen gjorde det klart, at man ville lade overenskomsten tilfalde det fag-
forbund, som først kunne dokumentere at have 50% af de civilt ansatte i lufthavnen som 
medlemmer. 

Det satte en uanstændig, opslidende og uskøn proces i gang, som gjorde de nyansatte 
civile kollegaer til gidsler i tre fagforbunds kamp. 

25 ud af de daværende 27 ansatte tilkendegav, at det skulle være HK, der fik overens-
komsten på området. Og således kunne vi påbegynde de indledende forhandlinger med 
Moderniseringsstyrelsen. 

Med virkning fra den 1. maj 2016, blev der indgået en aftale mellem Moderniseringsstyrel-
sen og HK STAT om, at udvide dækningsområdet i organisationsaftalen for kontorfunktio-
nærer, laboranter og it-medarbejdere, således at de civile paskontrollører, som er ansat i 
grænsekontrolafdelingen, nu er omfattet af aftalen.

Der er nu stiftet en lokal klub og valgt en tillidsrepræsentant, og selv om Rom som be-
kendt ikke blev ikke bygget på en dag, er der med aftalen i hus skabt grundlag for at kigge 
fremad og påbegynde arbejdet med at skabe gode vilkår og regulerede overenskomst-
mæssige forhold for kollegaerne, således at grænsekontrolafdelingen bliver et godt sted 
at være ansat.

. 



ATK

I juni 2015 påbegyndte Midt og Vestjyllands Politi et 
forsøg med at lade HK'ere bemande politiets fotovogne. 
Arbejdsopgaven blev tilrettelagt således, at de med-
arbejdere der indgik i forsøget, havde maksimalt to 
ugentlige måledage, mens resten af arbejdstiden blev 
brugt på sædvanlige arbejdsopgaver. 

Erfaringerne med forsøget tegnede hurtig yderst positivt 
og blev rost af såvel ledelsen som af de kollegaer, der 
frivilligt og beredvilligt indgik i forsøget. Hele 17 midt- 
og vestjyske kollegaer søgte forsøgsstillingerne på et 
internt opslag, hvilket vidner om, at interessen fra vores 
kollegaer var stor.

Forsøget forløb dog ikke helt gnidningsløst, da kritikere 
af forsøget bl.a. pegede på det sikkerhedsmæssige 
aspekt ved at lade ubevæbnede HK'ere sidde alene 
i fotovognene. Sikkerheden var naturligvis også et 
uomtvisteligt aspekt fra vores side, men efter at have 
afkrævet ledelsen en grundig vurdering af sikkerheden 
i fotovognene, var det vores vurdering, at det både var 
trygt og forsvarligt at lade HK'ere indgå i forsøget. 

Med fokus på den høje grad af fleksibilitet og den vari-
ation, det kunne give i opgaveløsningen at lade HK'ere 
foretage de automatiske trafikkontroller, og med sigte 
på at bilerne måske kunne indrettes som kontorarbejds-
pladser, så vi mange gode takter i forsøget.

Forsøget skulle løbe til udgangen af året med henblik på 
en evaluering og en beslutning om den fremadrettede 
bemanding af fotovognene. På baggrund af det vellyk-
kede forsøg blev det fra centralt hold besluttet at gøre 
ordningen med at anvende civilt personale til ATK-opga-
ven permanent og samtidig udbrede ordningen til resten 
af landet.

Da der skulle udfærdiges landsdækkende stillingsopslag, 
vurderede ledelsen endnu engang, at der er tale om et 
arbejdsområde, som i lighed med historien om de civile 
paskontrollører ikke er overenskomstdækket. 

Stillingerne blev derfor opslået på individuelle kontrak-
ter og uden overenskomstdækning, og der indgik ikke 
længere en overvægt af administrativt arbejde i stillingen, 
sådan som det var forudsat i forsøgsordningen: Opgaven 
er nu helt og aldeles at foretage automatisk trafikkontrol.

Det er HK’s vurdering, at automatisk trafikkontrol på 
fuld tid ikke læner sig op ad opgaver, der er dækket af 
HK-overenskomsten. 

Derfor besluttede vi, at vi under de nye konditioner ikke 
ville anmode om at få overenskomsten på området. Hav-
de opgaverne været tilrettelagt anderledes og med fokus 
på fleksibiliteten, havde vi naturligvis forholdt os anderle-
des til de nye stillinger.    

VI MENER, DET ER VIGTIGT, AT VI FASTHOLDER 
FOKUS PÅ JOB, DER BRINGER HK-FAGLIGHEDEN 
I SPIL



DEN OVERORDNEDE 
ANKLAGEMYNDIGHED

Nogle indledende drøftelser med fællestillidsrepræsen-
tanten ved den overordnede anklagemyndighed, HK 
STAT og HK Hovedstaden førte i efteråret 2012 til, at vi 
i forbindelse med delegeretmødets afholdelse officielt 
kunne byde vores kollegaer i den overordnede anklage-
myndighed velkommen tilbage i flokken.

Vores to myndigheder har tidligere været samlet i en 
fælles landsklub, men blev separeret, da der for år 
tilbage blev indført selvstændig økonomistyring på de 
to områder. Ikke alle separationer fører som bekendt 
til skilsmisse, og således gav det pludselig god me-
ning at finde sammen igen, bl.a. fordi fællesskabet og 
samarbejdet mellem de to myndigheder med tiden er 
blevet intensiveret og styrket i fælles strategier, fælles 
retningslinjer og forskellige andre personalemæssige 
tiltag. Alternativt arbejdes der ofte med organisatoriske 
opgaver i parallelle forløb. 

Selvom der nu er gået fire år, er der stadig megen plads 
at udbygge samarbejdet på. 

Både i HK Politiet og på de centrale linjer har vi forsøgt 
at varetage vores kollegaers interesse på bedste vis, 
bl.a. i, et samarbejde med fællestillidsrepræsentanten 
på området. Desværre er denne post i perioden ble-
vet vakant, og det har ikke været muligt at finde en ny 
kandidat. 

Desværre, for det kan til tider gøre det svært at sikre 
at vores fælles landssammenslutning er nærværende 
og relevant for medlemmer, ansat i den overordnede 
anklagemyndighed. Lad os arbejde på at finde en frem-
tidssikret løsning.
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LEDERGRUPPEN
v/lederrepræsentant Helle Holm Nørregaard

Som ledere skal vi tænke fremadrettet og være hand-
lekraftige, og vi skal effektivt kunne håndtere faglige, 
økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer samt 
udvikle og implementere nye tiltag som en naturlig del af 
hverdagen.

I ledernetværket kan vi hjælpe hinanden med at finde 
svaret på, hvordan man får det bedste ud af styrings-
mæssige omstruktureringer, større uddelegering af ledel-
sesopgaver og hvordan vi gør hinanden gode og bedre 
som administrative ledere. 

Vi har helt overordnet haft følgende handleplan at arbejde 
ud fra, nemlig at
 / videreføre det gode ledernetværk på tværs af organi-

sationerne
 / finde løsninger og skabe vidensdeling på tværs
 / videreføre lederkonferencer med et højt faglig niveau 

og personligt indhold
 / dele gode historier om ledere, der lykkes 
 / vi binder faggrupperne sammen
 / kompetenceudvikle os, så vi kan håndtere nye opga-

ver og udfordringer både som ledere og specialister
 / øger markedsværdien af os både internt og eksternt
 / sikre udøvelse af god personaleledelse i dansk politi 

og i anklagemyndigheden

Vi har afholdt lederkonferencer både internt i HK Politiet 
og den overordnede Anklagemyndighed og sammen med 
HK Stat, hvor vi har arbejdet med fælles ledertemaer, 
foredrag, undervisning, uddannelse, konferencer osv.  Vi 
har også taget initiativ til at styrke det tværfaglige samar-
bejde ved at invitere vores tjenestemandsansatte admini-
strative lederkollegaer med til lederkonference.

Bestyrelsen har besluttet fremover at indbyde førledere til 
at deltage i vores netværk for på den måde at holde fokus 
på at sikre attraktive lederstillinger også i fremtiden.

I LEDERNETVÆRKET HJÆLPER VI HINANDEN TIL AT 
BLIVE BEDRE LEDERE OG TIL PROFESSIONELT AT HÅNDTERE 

DE  LEDELSESMÆSSIGE OPGAVER, SÅ VI FREMSTÅR SOM
 INSPIRERENDE FYRTÅRN FOR ANDRE HK’ERE

Lederrepræsentant Helle Holm Nørregaard, Sydøstjyllands Politi
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LEDERREFORMEN

I 2013 lød startskuddet til en storstilet lederreform. Målet 
var kort og godt, at der skulle være færre og stærkere 
ledere med et tydeligere ledelsesrum. 

Vi blev inddraget i arbejdet og vi så det som vores vigtig-
ste opgave at sikre, at der også var fokus på de admini-
strative (leder)stillinger i processen. Det var helt afgøren-
de for os at sikre gode og ordentlige vilkår for de af vores 
ledermedlemmer, som efter reformen ikke længere skulle 
bestride stillinger med ledelsesmæssigt indhold. 

Alle ledere, uanset faglig baggrund, blev for alvor tvunget 
til at forholde sig til deres fremtid i politiet: 

Nogen følte sig ganske trygge og afklarede i forhold til 
reformen, andre var stærkt bekymrede for fremtiden. 

Nogen skulle fortsat være ledere efter reformen, mens 
andre ikke længere skulle være ledere og derfor skulle 
finde andre karriereveje, måske endda udenfor organisa-
tionen.

Bitterhed over, at have lagt mange timers (ekstra)arbejde, 
taget ansvar, brugt ressourcer på at gennemføre leder-
uddannelser osv. kun for at stå tilbage med følelsen af at 
blive fravalgt. 

Vores opgave med at varetage HK-ledernes interesser 
blev besværliggjort. Politiforbundet indgik en central 
aftale med Rigspolitiet, som er ansættelsesmyndighed ift. 
tjenestemændene. Politikredsene, Rigspolitiets afdelin-
ger og anklagemyndigheden er derimod selvstændige 
ansættelsesmyndigheder ift. det overenskomstansatte 
personale. Den konstruktion skabte en skævvridning, da 
vi således var afskåret fra at indgå en tilsvarende central 
aftale for HK-medlemmerne.

Rigspolitiet og Politiforbundet indgik en aftale om en over-
gangsordning, som bl.a. sikrede at ingen ledere, der ikke 
længere skulle være ledere, ville komme til at opleve en 
direkte lønnedgang. 

Vi modtog en del kritik fra vores ledermedlemmer for ikke 
at have indgået en tilsvarende aftale. Forståeligt nok. 

Uanset hvilke argumenter omkring ordentlighed, ligebe-
handling og  anstændighed, vi diskede op med - eller for-
slag om en central aftale om håndtering af lederreformen 
for overenskomstansatte ledere - blev vi afvist og henvist 
til, at der evt. kunne indgås lokale aftaler med den lokale 
ledelse på de forskellige tjenestesteder. 

SPECIALKONSULENTER, ELLER?
Derfor blev det også et paradoks, at man til gengæld 
gerne ville tage central stilling til brugen af stillingsbeteg-
nelser og således dikterede, at administrative ledere, som 
ikke længere skulle være ledere, ikke på lige fod med fx. 
polititjenestemænd og akademikere kunne indplaceres 
som specialkonsulenter, men derimod alene som konsu-
lenter. 

Heller ikke selv om der i visse tilfælde var tale om, at man 
tilbød en polititjenestemand og en HK'er identiske stillin-
ger. Begrundelsen var, at Rigspolitiet mente, at der var 
tale om en (akademisk)beskyttet stillingsbetegnelse, som 
tjenestemanden dog godt kunne tildeles under henvisning 
til klassificeringsaftalen indgået mellem Rigspolitiet og 
Politiforbundet.   

Vi går ikke i små sko eller hænger os i detaljer, men vi 
betragter begrundelsen, for at vi ikke kan tildeles stil-
lingsbetegnelsen som specialkonsulent som ren og skær 
jobsnobberi.

Heldigvis lykkedes det i langt de fleste tilfælde at lave 
ordentlige og acceptable individuelle aftaler, som vores 
kollegaer kunne være godt tjent med.  

Vi er tilfredse med, at der efterhånden tegner sig et bille-
de, hvor administrative medarbejdere i højere og højere 
grad anvendes i administrative lederstillinger frem for at 
besætte stillingerne med politiuddannede ledere.

NOGEN FANDT SIG HURTIGT TIL RETTE I NYE 
ROLLER, MENS ANDRE FØLTE VREDE OG BITTERHED

Side 14



KOMPETENCEUDVIKLING

Kompetenceudvikling vil altid være en mærkesag for os. 

Det er vigtigt, at vi sikrer, at de rette muligheder er tilstede for vores kollegaer.
Det er vigtigt, at vi præger og påvirker ledelsen til også at fokusere på kompetenceudviklingsmulighederne for vores 
faggruppe. 
Det er vigtigt, at vi tager fælles ansvar, både medarbejdere, tillidsvalgte og ledelse.

Det handler om at sikre, at kollegerne til stadighed har de efterspurgte kompetencer, der skal til for at kunne løse de 
opgaver, organisationen efterspørger. Det handler ikke alene om langvarige uddannelser på højt niveau, men også 
om grundlæggende kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

På baggrund af vores forslag om øget fokus og tidssvarende udviklingsmuligheder 
bevilgede politiets brancheudvalg midler til at arbejde med et udviklingsprojekt for 
den administrative sektor. 

Projektet kom til at hedde Fokus på nye administrative opgaver i politiet og op-
kvalificering på særlige administrative områder. Vi blev inviteret med i styregrup-
pen og er superstolte over projektet. På baggrund af en workshop, der involverede 
både ledere og medarbejderrepræsententer, blev forskellige kompetenceudviklings-
områder identificeret og efterfølgende sat i udvikling. Således kender vi allerede i 
dag de kvalificerede uddannelser styrk dit fag og den analytiske medarbejder. 

Vi regner med, at der er skabt forståelse på alle niveauer for, at kompetencegivende 
uddannelse er helt uomgængeligt.

Uddannelse er ikke længere kun noget, man tager for at komme ind på arbejdsmar-
kedet, men er nu også noget, man tager for at kunne blive på arbejdsmarkedet. 
Det ses bl.a. ved, at flere og flere kolleger tager ansvar for deres egen kompetence-
udvikling.

Derfor er det også ærgerligt, når tillidsrepræsentanter fortæller, at ledelsen til tider kan være en stopklods for fremdrift 
i kompetenceudviklingen. Det kan f.eks. være manglende tilbagemeldinger på aftaler indgået i forbindelse med MUS, 
manglende overblik over uddannelsesbehov og -muligheder og  økonomisk begrundede afslag på uddannelsesøn-
sker. Den problemstilling bringer vi utrætteligt op i relevante fora. 

Brian Dyg, Fyns Politi, på forsiden af 
HK Stat bladet
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POLITIETS BRANCHEUDVALG
v/bestyrelsesmedlem Helle Holm Nørregaard

Politiets brancheudvalg har til formål at bidrage til at føre aftalen om kompetenceud-
vikling i den statslige overenskomst ud i praksis, at formidle viden og skabe overblik 
over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse og ikke mindst: At bidrage til 
udvikling, koordinering og gennemførelse af forsøgs- og udviklingsprojekter inden for 
kompetence- og jobudviklingsområdet.
   
Vi har en plads i brancheudvalget, som er et arbejdende udvalg, der bl.a. har til opga-
ve at: 
 
 / aktivt bidrage til fremme af kompetenceaftalen samt indfrielse af særlige indsats-

områder udpeget af overenskomstparterne
 / koordinere og tage stilling til projektansøgninger
 / vidensdele og understøtte i forhold til støttede projekter
 / komme med forslag til forsøgs- og udviklingsprojekter
 / aktivt medvirke i forskellige udviklingsaktiviteter og -projekter målrettet kompeten-

ce- og jobudvikling i branchen, herunder deltage i tværgående aktiviteter
 / formidle resultater af projekter til brug for andre myndigheder i eller uden for politi-

et og anklagemyndigheden
 / sikre at udviklede uddannelser og andre produkter bliver tilgængelige efter for-

søgsprojekter er afsluttet, bla. via markedsføring gennem relevante informations-
kanaler

 / arbejde med evaluering og effekt i forhold til igangsatte kompetenceudviklingsakti-
viteter

 / planlægge og gennemføre aktiviteter for politikredsene og centrale enheder med 
henblik på fremme af strategisk og systematisk kompetenceudvikling

 / medvirke til sikring af sammenhængen mellem interne uddannelsesaktiviteter og 
mulighederne for ekstern efter- og videreuddannelse.
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I arbejdet med at skabe endnu mere synlighed hos 
medlemmer, samarbejdspartnere og politikere og med 
ønsket om at møde vores medlemmer, der, hvor de 
er, har vi i den forgangne periode også fundet vej til 
facebook. Vi bruger siden til at dele nyheder og små 
historier fra de lokale klubber, gerne af positiv karakter. 

Det har indimellem ført til en livlig debat, mange delin-
ger og likes. Over 700 facebookbrugere følger os på 
siden og det er vi meget glade for. Vi arbejder løbende 
på at finde de gode, deleværdige historier og opfordrer 
ofte vores tillidsfolk og kollegaer til at komme med input 
til siden. 

STUDIEREJSER

Hvert år uddeler Politiets Studierejsefond et antal rej-
sestipendier. Disse kan søges af både tjenestemænd 
og overenskomstansatte i politiet.
 
Rejsestipendierne anvendes til grupperejser af ca. otte 
dages varighed for 3-5 personer fra forskellige tjeneste-
steder med forskellige studieemner. Rejserne arrange-
res af deltagerne til udvalgte lande, der i politimæssig 
henseende skønnes interessante at besøge. 
 
Studierejseudvalget, hvor vi også har en repræsentant 
siddende, peger på aktuelle emneområder, og når 
ansøgningsfristen er udløbet, og  alle ansøgninger er 
modtaget, afholdes et møde i Studierejseudvalget, hvor 
studierejserne tildeles.  
 
I den forløbne periode har HK'ere bl.a. deltaget i studie-
rejser til Norge, Malta, Belgien, Sverige, USA og Irland, 
og studierne har bl.a. handlet om cybercrime, admini-
strativ støtte, omrejsende kriminalitetsgrupper, sags- og 
målstyring og exit fra bandemiljøer.

NORDISK JUSTITSKONFERENCE

Hvert år mødes vi med vores kolleger fra det svenske 
og norske politi og domstole til konference. Værtska-
bet går på skift, og i den forgangne periode har vi 
været i Bergen, Gävle, Torshavn og i Oslo.

Det er altid spændende og inspirerende at høre om 
udviklingen, nye tiltag og situationen hos vores nordi-
ske venner. 

Samarbejdet har udvidet sig over tid, idet vores nor-
ske kolleger en gang om året besøger Danmark for at 
få inspiration til nye, norske tillidsvalgte.

Det nordiske samarbejde er et fint eksempel på 
værdien af netværk og viser, at det kan være nyttigt at 
kigge op fra sin egen plovfure ind imellem. Nordisk justitskonference i Oslo september 2016
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HK POLITIET OG DEN OVERORDNEDE ANKLAGEMYNDIGHEDS REPRÆSEN-
TATION  I UDVALG M.M. I PERIODEN 2012-2016

Faste interne udvalg:
 / Det centrale samarbejdsudvalg (CSU)
 / Det centrale personalepolitiske udvalg (PPU)
 / Det centrale teknologiudvalg
 / Det centrale sikkerhedsudvalg
 / Det rådgivende skoleudvalg (nedlagt i 2013)
 / Politiets studierejseudvalg
 / Forfremmelsesnævnet

Faste interne mødefora:
 / Forhandlingssektionen, Koncern HR
 / Efter-/videreuddannelsessektionen, Politiskolen
 / Statusmøder med Rigspolitichefen og HR-direktø-

ren

Styregrupper, arbejdsgrupper, projektgrupper og følge-
grupper vedr.:
 / Effektiviseringsprocessen
 / Politianalyserne
 / POLARIS
 / Leadership Pipeline
 / Lederreformen
 / Trivsels- og ledelsesevaluering
 / Nyt MUS-koncept
 / Serviceeftersyn af servicecentrene
 / Adm. opgavefællesskaber (ACØ og ACV)
 / Fremtidens Anklagemyndighed
 / Effektiv Administration
 / Politifagligt Udviklingsprogram (PFU)
 / Vejledning om tjenestefrihed 
 / Flerårsaftalen
 / Projekt: Opkvalificering af administrative medarbej-

dere
 / Kulturanalysen
 / Projekt: Mangfoldighed
 / Projekt. Ny alkoholpolitik
..... og andre ad hoc grupper

Vi har i perioden været repræsenteret i en lang række udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper osv. 
Vi har lavet en liste, der kan give et lille indblik i de mange og nuancerede opgaver og projekter vi 
er inddraget i. Listen er ikke udtømmende og der er ganske givet enkelte udvalg der er gået tabt i 
hukommelsen.

Faste eksterne mødefora:
 / Politiets Brancheudvalg, kompetencesekretariatet
 / Nordisk konference (afholdes en gang årligt)
 / HK STAT’s sektorbestyrelsesmøder, hvori formande
 / møder som 1. suppleant for landssammenslutnin-

gerne
 / Møder med SamPension
 / Møder med Popermo

Netværksmøder med:
 / (Fælles)tillidsrepræsentanterne
 / HK-ledergruppen
 / Landsklubformænd
 / HK-afdelingsformænd

Diverse faglige aktiviteter:
 / Bestyrelsesmøder
 / Medlemsmøder
 / Generalforsamlinger
 / Div. konferencer og temadage

Andet:
 / Møder med politikere, retsordførere og skiftende 

justitsministre
 / Deltagelse i folketingshøringer
 / Deltagelse i diverse fokusgruppeinterviews
 / Afholdelse af interne og eksterne oplæg
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SYNLIGHED
HK Politiet og den overordnede anklagemyndighed har bestræbt sig på at gøre HK’erne synlige i den 
forløbne delegeretperiode. I al beskedenhed synes vi, vi har fået meget godt greb om det. 

Bestræbelserne fortsætter, og i den kommende periode vil vi f.eks.arbejde med

 / arbejdsglæde 
 / fællesskab
 / faglighed
 / den organiserende fagforening


