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Til HK Politiets medlemmer,  
HK-afdelingerne og øvrige kontaktpersoner, samarbejdspartnere m.v. 
 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om 
 

 Delegeretmøde 2016 

 Popermo 

 Tjenestemændenes Låneforening 

 Nyt fra Anklagemyndigheden - Digitalisering 

 HK Stats fagprøvepris 

 Ny tillidsrepræsentant 

 Facebook 
 
 

Delegeretmøde 2016  
 
Den 17.-18. november 2016 afholdes der delegeretmøde på Christiansminde i Svendborg. Delegeretmødet afholdes 
hvert fjerde år for ca. 50 delegerede fra hele landet. På delegeretmødet vælges HK Politiet og den overordnede 
anklagemyndigheds formand, næstformand og bestyrelse.  
 
Indbydelsen udsendes til tillidsrepræsentanterne i denne uge, og det er håbet, at så mange områder som muligt vil 
prioritere og finde lejlighed til at deltage. I forbindelse med delegeretmødet holdes en to-dages konference, hvor der 
tages udgangspunkt i vores vision om, at vi vil være med til at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser. Og der er 
allerede nu lagt i kakkelovnen til et par spændende og inspirerende dage. 
 
Som delegeret har man mulighed for at stille op til valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlem eller suppleant. 
Vi ved allerede nu, at der vil være ledige pladser – måske er det dig der skal have en af dem? 

POLITIET – og den overordnede anklagemyndighed 
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Popermo  
 
Vidste du, at du som ansat i politiet og hos den overordnende 
anklagemyndighed har mulighed for at tegne forsikringer hos 
forsikringsselskabet Popermo? Sådan har det faktisk været længe for vores 
kollegaer i politiet, men det er nyt, at muligheden nu også gælder for HK’ere 
ansat i anklagemyndigheden. 

 
Vi har fået denne hilsen fra Popermos direktør: 

 

”Det glæder os at hilse ansatte i Anklagemyndigheden 
velkommen til Popermo Forsikring” 

 
I Popermo arbejder vi for at skabe tryghed og sikkerhed for dig. Vi vil være det naturlige valg, ved at gøre det nemt, 
hurtigt og professionelt for vores medlemmer. 
Vi er et forsikringsselskab, der i mere end 50 år har solgt forsikringer til politiansatte og andre udvalgte 
medlemsgrupper. Vi udbyder alle former for private forsikringer, så vi kan tage hånd om dig og din familie. 
Vi har bedre forsikringer til bedre priser, så vi kan imødekomme jeres behov. 
 
Hvis du allerede nu har spørgsmål til vores forsikringer, er du meget velkommen til at ringe til os 
på 66 12 94 48. Du kan også læse mere om vores forsikringer og om os på popermo.dk. 

 
Venlig hilsen 
Direktør Henrik H. Boysen 

 

 
Tjenestemændenes Låneforening  
 
Ved du så, at du som HK’er også har mulighed for at låne penge i Tjenestemændenes Låneforening? 
 
Tjenestemændenes Låneforening tilbyder attraktive lån til en række offentligt ansatte, primært til tjenestemænd i 
staten, men også til andre grupper af overenskomstansatte, herunder altså os HK’erne i politiet og hos 
anklagemyndigheden. 
 
Har du behov for et billigt og hurtigt forbrugslån, så er her en attraktiv mulighed. Du kan låne op til 50% af din årsløn til 
en af markedets bedste renter. Formålet med lånet skal oplyses, og det er kun i begrænset omfang, at der ydes lån, der 
alene skal anvendes til indfrielse af anden gæld i banker m.v. Du finder ansøgningsformular og yderligere oplysninger på 
Låneforeningens hjemmeside. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at ansøgningen ikke skal sendes til 
Låneforeningen, men til HK, som skal bekræfte dit medlemskab. Desuden skal du huske at medsende din seneste 
lønseddel. 
 
Alle lån etableres med sikkerhed i din løn, og det er derfor også en betingelse for at kunne få et lån, at der opnås 
lønforskrivning hos vores arbejdsgiver. Det betyder, at ydelserne på lånet trækkes direkte i din løn og overføres til 

Låneforeningen. 
 
Udlånsrenten er generelt blandt markedets laveste, sammenlignet med andre 
forbrugslån. Der er ingen omkostninger eller gebyrer. Du betaler kun renten. Du 

kan læse mere om lån og betingelser på www.tjlaan.dk. 
 

 
 

http://www.tjlaan.dk/
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Nyt fra Anklagemyndigheden - Digitalisering                                                                      v/Helle Holm Nørregaard 

 
I øjeblikket er der gang i rigtig mange nye tiltag indenfor den digitale verden. Nogle af områderne vil i første omgang 
kun berøre anklagemyndighederne og statsadvokaturerne, mens andre tiltag vil betyde noget for processerne i 
politisøjlen. 
 
Øget digitalisering i straffesager 
Der er indgået landsdækkende aftale mellem Domstolene, Rigspolitiet og Rigsadvokaten, der skal sikre, at flere 
hovedforhandlinger i straffesager bliver digitale. 
 
En digital hovedforhandling betyder, at anklagemyndigheden sender sagens akter digitalt til retten, forsvarer mv., og at 
parterne og retten anvender digitale sagsakter under hovedforhandlingen. 
 
Udveksling af dokumenter (datafølgeseddel) 
Politiet, Kriminalforsorgen og Domstolene har også indgået aftale om at kunne udveksle dokumenter digitalt i POLSAS. 
Der vil være tale om de fleste straffesagsprocesser mellem de tre styrelser, der fremadrettet bliver digitale. 
 
Platina – nyt it system 
Statsadvokaten i Viborg afprøver nye sagsgange i et nyt it-systemet Platina. 

6. juni overgik Statsadvokaten i Viborg til digital behandling af alle afgørelser. Ud med papiret og ind med en masse nye, 
digitale arbejdsgange. Præcis hvilke, hvor meget de fylder, og hvem, der skal udføre dem, ligger ikke helt klart.  

De har meldt sig som testembede og skal prøve en del af. Bl.a. etableres der elektroniske reoler, som skal organisere og 
styre sagsbehandlingen. 
 
Digitale  breve 

I et stykke tid har vi kunnet sende digitale breve til borgerne mv. Ca. fra årsskiftet har man også kunnet sende digitale 
breve til en del styrelser mv., som er overgået til fuld elektronisk sagsbehandling. 

 

Forkyndelser til e-boks 

I et par politikredse har man kørt projekter med at indkalde vidner og tiltalte via e-boks. Bl.a. har Fyns politi kørt 
projektet og har haft succes med det. 

Nærmere oplysninger om de forskellige projekter og områder kan bla. søges på Polnet og eller Anklagernet. 

 
 

HK Stats fagprøvepris  
 
Den 26. august, blev en særligt festlig dag for en af ”vores” kontorelever, 
Ninna Olesen fra Nordjyllands Politi. Hun blev nemlig overrasket af hendes 
kollegaer og en delegation fra HK Stat, som havde taget turen til det 
nordjyske for at overrække hende HK Stats fagprøvepris. 
 
Ninna havde skrevet opgave netop om digitalisering af særaktsmapper. 
 
Stort til lykke til Ninna også fra HK Politiet og den overordnende 
anklagemyndighed. 
 

  

Ny tillidsrepræsentant på Færøerne    
 
Vores norrøne kolleger på Færøerne har valgt ny tillidsrepræsentant. Det blev Annikka Færø, som 
løfter arven efter Allan Sørensen. Vi siger stort til lykke til Annikka og ser frem til samarbejdet. 
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Samtidig skal der lyde en stor tak til Allan for hans mangeårige og sprudlende engagement, særligt dine legendariske 
taler til damerne, vil blive savnet ved fremtidige arramngementer. 
 
 

Facebook   
 
Husk at du kan følge os på facebook. Du finder os under HK Politiet og den 
overordnende anklagemyndighed. Har du en god nyhed vi skal dele, så er 
du meget velkommen til at sende os et tip.  
 
På vores facebookside kan du bl.a. læse om, da formanden og 
næstformanden tidligere på måneden deltog i Nordisk Justitskonference, 
som i år blev afholdt i Oslo.  
 
 
Med venlige hilsner 
 
Heidi Juhl Pedersen 
Formand 


