
 1 HK Politiet - vi vil være med til at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser 

 
 

 

NYHEDSBREV 
December 2018 

 

 
Til HK Politiets medlemmer og samarbejdspartnere m.v.  
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om 
 

 Bestyrelsen frem mod et ekstraordinært delegeretmødet 

 Brancheudvalget 

 Ny faglig konsulent 

 De gode historier 

 Flerårsaftalen 

 Styrk dit fag og den analytiske medarbejder 

 Kompetenceudvikling af administrative 

 Aktivitetsplan for 2019 

 Glædelig jul 
 
 

Bestyrelsen indtil videre 
Frem mod et ekstraordinært delegeretmøde i 2019 ser bestyrelsen for HK Politiet og Anklagemyndigheden 
sådan ud:  

 Formand: Anne Ammitzbøll Christensen (KBH) 

 Næstformand: Palle O. Hansen (SSJÆ)  
Bestyrelsesmedlemmer: 

 Laila Bøgh Werth (MVSJ) 

 Sussi Glistrup (BORN) 

 Vivian Petersen (RPLT)  

 Martin Frandsen (RPLT) samt  

 Ledelsesrepræsentant: Helle Holm Nørregaard SØJYL. 

  

HK Politiet og Anklagemyndigheden 



 2 HK Politiet - vi vil være med til at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser 

 

Martin Frandsen, som hidtil har været suppleant, er nu trådt ind i bestyrelsen. Han fortæller: 

Den nye dreng i klassen:  
Som 1. suppleant var det naturligt at skulle deltage i arbejdet med HK Politiet som enhed, og det var med 
en vis ydmyghed, at jeg skulle deltage i det første møde med mine bestyrelseskolleger, som alle er kapaci-
teter inden for mange forskellige områder – og hvad kunne jeg mon byde ind med som ”kun” TR-valgt i 
Koncern IT-området. Det skal dog siges, at min snart 13 års erfaring med politiet og navnlig Rigspolitiets 
mange udfordringer har givet mig en vis ballast, som jeg kan trække på. 
 
”Og hvordan var det så” tænker du sikkert. Det var/er selvfølgelig spændende med opgaver af meget 
afvekslende karakter, men i hvert fald kan jeg se, at der skal bruges helikopterperspektiv, fremsynethed, 
men for alt i verden, ro i maven også selv om vi synes, der er mange elementer, hvor vi både skal beskytte 
og sikre, at vores medlemmer og kolleger kan udvikle sig og ”nudges” til selv at kunne se sig i politiet samti-
dig med, at vi selvfølgelig bakker op om nye og gamle arbejdsopgaver, der kan bringe politiet ind i fremti-
den. 
 

Bestyrelsen planlægger at afholde ekstraordinært delegeretmøde i andet kvartal 2019 – hvor der skal 
vælges ny formand. 

 

Kompetencesekretariatet/Politiets Brancheudvalg 
Kompetencefonden og FUSA (Fonden til udvikling af statens arbejdspladser) nedlægges som følge af OK18. 
Det vil sige, der kan ikke længere søges om midler til individuel kompetenceudvikling via 
Kompetencefonden i Rigspolitiet eller FUSA-projekter. Det har dog ingen indvirkning på tidligere udmeldte 
midler og fondsstøttede projekter.         

Det er derfor vigtigt, at allerede tildelte midler anvendes inden for den givne tidsramme. 

Kompetencesekretariatet yder støtte til kompetenceudvikling på de statslige arbejdspladser, bl.a.: 

Rådgivning  

For eksempel hjælp til:  

 Udvikling af kompetencestrategi: Udviklingssamtaler – MUS og GRUS 

 Læring på arbejdspladsen 

 Udvikling af teams 

 Læring med effekt 

 Samarbejdsudvalgets arbejde med kompetenceudvikling 

 Efter- og videreuddannelse  

 Eksempler på hvordan andre arbejder med kompetenceudvikling 

Økonomisk støtte  

 Den Statslige Kompetencefond giver i fremtiden mulighed for at få støtte til individuel 
kompetenceudvikling til medarbejdere i staten 

 Så snart vilkårene for den nye fond er fastlagt, så vil Kompetencesekretariatet via nyhedsbrevet 
udsende mere information: kompetenceudvikling.dk/nyhedsbrev 
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Hvis du ikke allerede får nyhedsbreve fra Kompetencesekretariatet, så vil vi anbefale, at du bliver tilmeldt 
på deres hjemmeside. Her kommer mange nyttige informationer løbende, og du kan søge inspiration til 
både uddannelser, afvikling af MUS osv.  

 

Ny faglig konsulent 
Der er pr. 1. november 2018 sket ændringer i HK STATs faglige teams, ansvarsområder og 
opgavefordelingen. 

Det betyder, at HK Politiet og Anklagemyndigheden har måttet sige farvel til Lonnie Holm Aabroe, der har 
fungeret som faglig konsulent, og goddag til Susanne Elise Rehm. Vi ser frem til samarbejdet med Susanne. 

 

De gode historier 
De gode historier efterspørges.  
 
Vi vil gerne opfordre alle vores medlemmer til at hjælpe bestyrelsen med at fortælle de gode historier fra 
vores hverdag.  
 
Vi ved, de er der og vil gerne videreformidle dem - det kan både være her i vores nyhedsbrev og små indlæg 
på vores Facebookside. 
 
 

Flerårsaftalen 
Landsklubben er gennem Rigspolitiets følgegruppe for flerårsaftalen blevet anmodet om at komme med 
input i forhold til forhandlingerne om den kommende flerårsaftale.  
 
Dette arbejde påbegynder bestyrelsen snarest i det nye år og hører også i den forbindelse gerne 
medlemmernes input, som skal bæres videre til drøftelse. 
   
 

Styrk dit fag og den analytiske medarbejder 
Igen i år havde vi fornøjelsen af at ”låne” lidt tid på uddannelsen Styrk dit fag.  
 
To intense timer med dialog, information, drøftelser mv. bl.a om vores omstillingsparathed, vores 
kompetencer og brugen heraf, hvordan HKére holder Danmark i gang, hvad vi kan være stolte af, hvilke 
opgaver vi sidder med osv. 
 
I år var det Helle Holm Nørregaard, der repræsenterede HK Politiet og Anklagemyndigheden på 
uddannelsen. 
 
Hun var høj af glæde, da hun gik derfra, stolt over at være med til at repræsentere disse dygtige 
studerende, de gode input, engagementet, spørgelysten, lyttende og reflekterende. Hun gik også derfra 
med input til bestyrelsen mv. 



 4 HK Politiet - vi vil være med til at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser 

 
Snart kan endnu et hold HK’ere være stolte af at have gennemført en uddannelse. Stort tillykke med 
uddannelsen, der sluttede i uge 49. 
 
Det er da en god historie . 
 
Uddannelserne får rigtig meget ros, og vi vil fra bestyrelsens side gerne reklamere for disse to uddannelser 
igen. 
 
Styrk dig fag – i forvaltning og administration: 
Formålet - Uddannelsen skal styrke den studerendes faglige selvforståelse og kommunikation indenfor 
administration og forvaltning og sikre faglig fleksibilitet, robusthed og evne til at udvikle egen faglighed og 
bringe den i spil i samarbejde med andre.  
 
Uddannelsen skal styrke den studerendes bidrag til politiets opgavevaretagelse gennem helhedsforståelse 
for politiets organisation, retsgrundlag og styring inden for rammerne af en professionel etik. 
 
Den analytiske medarbejdere i forvaltning og administration. 
Formålet – Uddannelsen skal gøre den studerende i stand til at anvende analytiske metoder til at 
undersøge og udarbejde beslutningsgrundlag for forskellige problemstillinger såvel i den almindelige 
opgaveløsning som i de mere komplekse arbejdesopgaver inden for forvaltnings- og 
administrationsområdet. 
 
Uddannelsen skal gøre den studerende i stand til at bidrage til udvikling og kvalificering af komplekse 
administrative opgaver og projekter i politiet og i samspil med andre funktioner på tværs af organisationen 
ud fra en problemorienteret tilgang.   
 
Hvis i vil  høre mere om uddannelsen, kan I læse mere på POLintra, men I skal også være velkommen til at 
rette henvendelse til en fra bestyrelsen. 
 
 

Karriereveje for de administrative – og arbejdstidsaftale 
 
Mandag den 10. december afholdes der opstartsmøde i Rigspolitiet i projekt ”karriereveje for det 
administrative opgaveområde”. 
 
Fra bestyrelsen deltager Anne, Palle og Helle. Det er et projekt, vi forventer os meget af og hilser endnu et 
fokusområde velkommen for at få skabt de bedste betingelser for den administrative sektor, for vores 
kompetenceudvikling, karrierespor mv. 
 
I vil løbende blive informeret om projektet. 
 
Det har også længe været et påtrængende ønske for HK Politiet og Anklagemyndigheden, at 
arbejdstidsaftalen blev gennemgribende revideret. Den nuværende aftale bærer præg af at være skrevet i 
en anden tid med andre arbejdsområder og –vilkår. F.eks. er der åbenlyst ulige vilkår i politiets 
servicecentre, idet HK’ere honoreres anderledes end tjenestemandsansatte.  
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Vi har længe forsøgt at vinde gehør for vores ønsker hos Rigspolitiet, og her i slutningen af 2018 er der tegn 
på en vis lydhørhed. Det vil bestyrelsen naturligvis udnytte, og vi håber, at vi i 2019 kan blive endnu mere 
konkrete. 
 
 

Studierejser i 2019 
 
HK Politiet og Anklagemyndigheden har en plads i Studierejsefonden, og hvert år i november afholdes et 
møde i udvalget, hvor emner og destinationer blev udvalgt. I år blev  nedenstående emner og destinationer 
udvalgt til Studierejser 2019:  
 
Studieemner:  

 Politiets indsats overfor den borgernære kriminalitet  

 Forebyggelse  

 Radikalisering og bandeexit  

 Menneskesmugling/grænsekontrol  

 Politiets anvendelse af sociale medier  

 Cybercrime ”frontend”  

 Politikadetuddannelse  

 Sikringsopgaver  

 Efterforskning  

 Færdselssikkerhed/kontrol/øvrig indsats  

 Administrativ støtte til de politifaglige hovedområder  

 ”Co-produktion af sikkerhed” (samarbejde på tværs af erhvervsgrupper)  

 IT-kriminalitet  

 Politiets arbejde med tryghed og nærhed  
 
Destinationer  

 Holland, Litauen, England , Sverige, Polen, Spanien, Norge, Italien. 
 
Du kan se mere om studierejserne på POLintra – herunder om ansøgningsfrist osv. Vi opfordrer til at byde 
ind – det er givende både på det faglige og på det personlige plan 
 
 

Aktivitetsplan for 2019 
Bestyrelsen har udarbejdet en aktivitetsplan for 2019, der skal danne grundlag for økonomiforhandlingerne 
med HK Stat.  
 
Når forhandlingerne er afsluttet, vender vi tilbage med bl.a. datoer for de kommende FTR-møder mv. for 
2019. 
 
Vi vil også i 2019 bestræbe os på at komme rundt i landet på arbejdspladser og møde medlemmerne der. 
 
 

Glædelig jul og godt nytår 
 
Rigtige mange af jer har været hårdt spændt for i 2018, og det er vi helt opmærksomme på i bestyrelsen. 
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Vi har selv været meget presset - dels af OK18, dels efter, at Heidi Juhl Pedersens stoppede som formand.  
Det har desværre afspejlet sig i, at vi ikke har været helt så synlige, som vi havde ønsket. 
 
MEN: Vi skal også huske at glædes over alt det, der kommer igennem vores hænder hver eneste dag.  
Vi er med til at holde hjulene i gang, vi gør en forskel, og vi skal huske at være stolte af det. 
 
Nu venter forhåbentlig nogle gode dage med hygge med familien, og så vender vi alle friske tilbage til et nyt 
år med mange nye spændende og udfordrende opgaver. 
 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår 
 
 
De bedste julehilsner fra 

 
Anne, Palle, Laila, Vivian, Sussi, Martin og Helle (Laila og Sussi var desværre fraværende, da billedet blev 
taget) 


