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Ny formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden 
 

Det er med blandede følelser, at jeg trykker SEND på denne nyhedsmail. Her til aften er jeg på en 
ekstraordinær generalforsamling i HK Stat Sjælland blevet valgt til ny afdelingssektorformand. 

I og med at jeg blev valgt, betyder det, at jeg må opgive det, som jeg ubeskedent har kaldt verdens fedeste 
arbejde. Derfor er det med noget vemod, at jeg efter 10 års arbejde i HK Politiet og Anklagemyndigheden 
forlader posten som formand. De resultater, jeg sammen med bestyrelsen, med tillidsfolkene ude i landet 
og med de forskellige samarbejdspartnere har opnået for vores arbejdsplads gennem årene, har givet mig 
en tro på, at jeg også har noget at bidrage med i HK Stat Sjælland. Det er en gylden mulighed, som jeg ikke 
kunne lade gå fra mig, og jeg glæder mig til at tage hul på et nyt kapitel i HK og til at lære de øvrige statslige 
arbejdspladser endnu bedre at kende. 

Den næste måneds tid vil jeg bruge tiden på dels at komme i gang med de nye opgaver og dels på at 
overlevere landsklubbens opgaver, så arbejdet kan fortsætte på en god og konstruktiv måde.  

Bestyrelsen for HK Politiet og Anklagemyndigheden har besluttet, at den indtil videre vil konstituerer sig 
med den erfarne næstformand Anne Ammitzbøll Christensen fra Københavns Politi som formand og Palle 
O. Hansen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi som næstformand. Bestyrelsen overvejer nu, hvordan 
arbejdet med at stå i spidsen for alle kollegerne i politiet og anklagemyndigheden bedst muligt kan 
videreføres. Det vil I blive orienteret nærmere om, så snart det kan lade sig gøre. 

 

De bedste hilsener  
 
Heidi Juhl Pedersen 
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