Referat fra bestyrelsesmøde i
Nordisk Politiforbund 15.9.11 (kort
version)
Mødet afholdt torsdag d. 15. september 2011 i tidsrummet fra
kl. 1000 – 1600 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata
39, N-0179, Oslo.
26.10.11
Pkt. 1: Velkomst.
Formand Lena Nitz bød Styret velkommen, og orienterede kort om de praktiske
foranstaltninger i forbindelse med mødet. Samtidig blev Unn Alma Skatvold, Politiets
Fellesforbund, budt særlig velkommen, idet hun for 1. gang deltog i NPF-Styret. Af
hensyn til tolken blev NPF-Styret opfordret til at tale langsomt og tydeligt under
mødet.
Arne Johannessen supplerede, idet han orienterede om, at Stabschef Johan
Frederiksen ville orientere om pkt. 4 fra kl. 1100 - ca. 1200.
Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden.
Den udsendte dagsorden blev godkendt, og dagsordenen er således:
1. Velkomst.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Økonomisk status.
4. Den politimæssige indsats i forbindelse med de tragiske hændelser/terrorbomben i Oslo og på Utøya d. 22.07.11.
5. Action Plan 2011, herunder på særligt…..
a. Erfaringsudvekslingskonference om ”Ledelsesrollen”.
b. ”Nordisk Politiforskningsnetværk”.
c. Information og åbenhed om NPF´s arbejde.
d. Fællesmøder med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren.
e. ”Nordisk politisamarbejde” – udvidet samarbejde i Norden.
6. Eventuel opfølgning på EuroCOP´s Autumn Committee møde d. 1. – 2.
september 2011 i Bruxelles, herunder i forhold til projektgrupperne.
7. Information i øvrigt vedrørende EuroCOP, særligt set i forhold til EuroCOP
Congress i november 2011.
8. Information om interne sager i forbundene.
9. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande.
10.Eventuelt.
11.Godkendelse af referat.
12.Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender 2012.
Pkt. 3: Økonomisk status.
Sekretæren orienterede kort om regnskab for 1. halvår 2011, som af revisor Lennart
Heijdenberg betegnes som værende ”tilfredsstillende”, men han gør samtidig
opmærksom på, at der i NPF-budgettet for 2011 alene er afsat SEK 20.000,- til
”tolkkostnader”, hvilket allerede er overskredet.
Styret tog efter en drøftelse og med de faldne bemærkninger den givne orientering til
efterretning.

Pkt. 4: Den politimæssige indsats i forbindelse med de tragiske
hændelser/terrorbomben i Oslo og på Utøya d. 22.07.11.
Formanden bød Stabssjef Johan Frederiksen, Oslo Politi, varmt velkommen, og
udtrykte på vegne af NPF-Styret, at vi alle så frem til hans orientering om den
politimæssige indsats med fokus på de politioperative og ledelsesmæssige
udfordringer i den operative fase i forbindelse med de tragiske hændelser i Oslo d.
22.07.11.
Stabssjef Johan Frederiksen orienterede herefter grundigt om de politioperative og
ledelsesmæssige udfordringer i den indledende, operative fase af indsatsen.
Styret havde herefter lejlighed til at stille konkrete spørgsmål til indsatsen.
Arne Johannessen ønskede afslutningsvis ordet, idet han udtrykte stor respekt for
den opgave, som Johan Frederiksen, som den øverste politileder i Oslo, havde stået
overfor og løst med stor ekspertise. På vegne af Politiets Fellesforbund udtrykte han,
at alle var stolte af at være en del af norsk politi i forbindelse med Johans ledelse af
indsatsen, og ikke mindst hans åbenhed og løbende orienteringer om sagen til
medierne. Politiets Fellesforbund ser således med fortrøstning frem til den debat, der
kommer i forbindelse med den af regeringen iværksatte kommissionsundersøgelse af
sagen. Helt afslutningsvis overrakte han en present til Johan med en stor tak for
orienteringen.
Pkt. 5: Action Plan 2011, herunder opfølgning på særligt…..
a. Erfaringsudvekslingskonference om ”Ledelsesrollen”.
b. ”Nordisk Politiforskningsnetværk”.
c. Information og åbenhed om NPF´s arbejde.
d. Fællesmøder med de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektøren?
e. ”Nordisk politisamarbejde” – udvidet samarbejde i Norden.
Ad. a.
Formanden indledte drøftelserne med en orientering om det fortsatte arbejde med
etablering af en erfaringsudvekslingskonference om ”Ledelsesrollen” efter
beslutningen til NPF-Årsmødet i Tammerfors. Hun gav herefter ordet til Erling
Staxäng og Ove Sem.
Ove Sem, Politiets Fellesforbund, deltog i sin egenskab af PF´s ansvarlige for
spørgsmål om ”Ledelsesrollen” og repræsentant i den tidligere nedsatte NPFarbejdsgruppe
i behandlingen af punktet.
Erling Staxäng takkede for invitationen til at deltage i mødet, hvorefter han
redegjorde for den historiske baggrund for NPF-arbejdet med ”Ledelsesrollen”, som
var igangsat i 2008 og som resulterede i udarbejdelse af en rapport, som blev
fremlagt og behandlet i NPF-Styret d. 01.10.09. Ove Sem og Erling Staxäng har
herefter på foranledning af NPF-formandskabet drøftet mulighederne, og har således
udarbejdet et forslag om afholdelse af et 2-dags seminarium i 2012 under titlen: ”En
gemensam kultur för ledning og ledarskap inom nordisk polis – behövs det i
framtiden?”.
Erling Staxäng og Ove Sem har ved møde i København d. 09.09.11 i samarbejde
med sekretæren udarbejdet et konkret udspil om afholdelse af et seminar i regi af
NPF primo 2012. Han henviste herefter til det udsendte materiale.
Ove Sem supplerede, idet han orienterede om baggrunden for, at Erling og han lige
netop havde valgt de 2 temaer ”Lederkultur og lederrollen” og ”En lærende
organisation”. Efter hans opfattelse kan NPF medvirke til at give et væsentligt bidrag
til ledelsesrollen i Norden. Et bidrag i forhold til udveksling af informationer indenfor
området i Norden, og med henblik på at udarbejde en rapport, som kan anvendes
overfor samarbejdspartnere og overfor de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektøren.

Styret havde herefter en grundig drøftelse.
Styret besluttede afslutningsvis blandt andet følgende.....
Ø Seminariet afholdes i Stockholm med Polisförbundet som vært.
Ø Seminaret afholdes i dagene mandag d. 5. – tirsdag d. 6. marts 2012 – i
fortsættelse heraf og fra kl. 1400 afholdes NPF´s Årsmøde.
Ad b.
Erling Staxäng redegjorde på vegne af Polisförbundet om mulighederne i tilknytning
til "Nordisk Politiforskningsnetværk". Han havde således være i kontakt med
Växjö Universitet og netværkets kontaktperson, Rolf Graner. Netværket, hvor man
elektronisk kan tilmelde sig et nyhedsbrev, er meget åben overfor, at de nordiske
fagforbund deltager i netværkets seminarer m.v.
Styret tog herefter orienteringen til efterretning, idet formanden konkluderede, at en
repræsentant fra "Nordisk Politiforskningsnetværk" ved et kommende NPF-møde kan
inviteres til at give en mere grundig orientering herom.
Ad c.
Formanden indledte drøftelserne om muligheden for mere information og åbenhed
om NPF´s arbejde, idet hun henviste til et uformelt møde i København d. 06.05.11,
hvorunder dette var drøftet med sekretæren. Forskellige forhold, eksempelvis at
placere NPF-referater og presseomtaler m.v. relateret til NPF på medlemslandenes
hjemmesider, var drøftet, ligesom det var aftalt, at sekretæren skulle udarbejdet et
forslag til tekst til, hvorledes medlemslandene kan synliggøre NPF på deres
hjemmesider. Dette forslag er udsendt til NPF-Styret sammen med indkaldelsen.
Styret drøftede forholdet.
Styret tilsluttede sig ligeledes, at referater fra NPF´s møder ”i forkortet form” placeres
på medlemslandenes hjemmesider.
Ad d.
Formanden indledte drøftelserne om et ønske om mere aktivitet fra NPF´s side,
herunder ikke mindst muligheden for at genoptage traditionen med årlige
fællesmøder med de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektør og de nordiske
forbundsordförende.
Styret drøftede forholdet, og gav fuld tilslutning til, at der søges etableret et
fællesmøde d. 23. – 24. august 2012 i Island, hvori alene NPF´s forbundsformænd/ordførende deltager.
Ad e.
Formanden indledte drøftelserne om, at NPF søger at fremme ”Nordisk
politisamarbejde” og NPF´s tidligere forslag om ”Nordisk samarbejde på tværs i
forbindelse med større politiindsatser”.
Styret havde en drøftelse af at søge at udvide det nordiske politisamarbejde, og der
var enighed om, at dette var et oplagt emne på ny at drøfte med de nordiske
Rigspolitichefer/-Politidirektør til fællesmødet d. 23. – 24. august 2012 i Island, da
ingen lande alene kan stå for større, politimæssige indsatser, såsom til store
sportsbegivenheder.
Spørgsmålet tages op på ny til NPF-Årsmødet i 2012.
Pkt. 6: Eventuel opfølgning på EuroCOP´s Autumn Committee møde d. 1. – 2. september 2011 i Bruxelles,
herunder i forhold til projektgrupperne.
Projektgruppen ”National Social Dialogue”
Claus Hartmann orienterede om arbejdet i projektgruppen.
Styret tog efter en drøftelse orienteringen til efterretning.
Projektgruppen ”Equality”
Egil Haaland orienterede på vegne af Annie Sandersen Skotaam kort om arbejdet i

projektgruppen.
Projektgruppen ”Health and Safety”
Egil Haaland orienterede om arbejdet i projektgruppen.
Sekretæren orienterede som opfølgning på selve EuroCOP´s Autumn Committee
møde d. 1. – 2. september 2011 i Bruxelles om, at det blev bekendtgjort, at
sekretariatslederen i EuroCOP, Jan Velleman, har opsagt sin stilling med udgangen
af 2011, hvorefter han tiltræder en ny stilling.
Pkt. 7: Information i øvrigt vedrørende EuroCOP, særligt set i forhold til
EuroCOP Congress i november 2011.
Formanden redegjorde for forberedelserne til EuroCOP Congress, herunder i forhold
til drøftelserne på EuroCOP´s Autumn Committee møde d. 1. – 2. september 2011.
I forhold til posten, som præsident for EuroCOP er der 3 kandidater, som i øvrigt
præsenterede sig til mødet, i nævnte rækkefølge:
Terry Spence, PFNI, Nordirland.
Anna Nelberg, SPF, Sverige.
Heinz Buttauer, VSPB, Schweiz.
I forhold til valg til EuroCOP´s ExCOM er der 9 kandidater til i alt 5 pladser. I tilfælde
af, at Anna Nelberg ikke vælges til præsident, støttes hendes kandidatur til ExCOM.
Styret drøftede herefter kandidaterne.
Styret tilsluttede sig i øvrigt en eventuel udvidelse af ExCOM med yderligere 1
medlem.
De til EuroCOP rettidigt fremsendte forslag til kongressen er:
1. EuroCOP´s fremtid – forslag fra GDP, Tyskland.
2. EuroCOP´s budget og kontingent – forslag fra GDP, Tyskland.
3. Internationale Politi Missioner – forslag fra GDP, Tyskland.
4. Koordineret støtte til udvikling af fagforeninger – forslag fra GDP, Tyskland.
5. Etableringen af arbejdsgrupper – forslag fra GDP, Tyskland.
6. Resolution for politifolks rettigheder – forslag fra hhv. VSPB, Schweiz, og
SPC, Spanien.
7. Forslag om ændring af EuroCOP-kontingent – forslag fra LPRSVRS, Litauen.
8. Forslag om minimumskontingent til EuroCOP – forslag fra ExCOM.
9. Forslag om finansiel ramme for arbejdet 2012 - 2015 – forslag fra ExCOM.
EuroCOP´s ExCOM indstillede efterfølgende, at forslagene 2 og 7 behandles samlet
under ExCOM´s forslag 8 og under punktet ”kontingent” til kongressen.
Styret havde en grundig drøftelse af de fremlagte forslag, særligt i forhold til forslag 1
og forslag 8.
Pkt. 8: Information om interne sager i forbundene
FINLAND
Til trods for, at økonomien i Finland er en af de største i Europa er den økonomiske
situation meget presset, og regeringen har fremlagt besparelsesforslag for 2012 i
hele den offentlige sektor, og dermed også i politiet.
SPJL forventer således, at antallet af politifolk vil blive reduceret yderligere, hvorved
arbejdsløsheden blandt politifolk igen vil stige. Yderligere vil besparelserne helt
sikkert påvirke lønningerne negativt i forbindelse med lønningerne til de offentlige
ansatte.
Yderligere har regeringen besluttet, at også politifolk skal være længere på
arbejdsmarkedet, hvorfor politifolk nu kan blive i tjenesten indtil de bliver 68 år.

I øvrigt blev der kort orienteret om, at Finland har haft en fantastisk sommer med
varmt og solrigt vejr.
NORGE
I tilknytning til de tragiske hændelser i Oslo d. 22.07.11 blev der orienteret om
udfordringerne og opfølgningen heraf set i PF´s fagforeningsperspektiv.
PF har således efterfølgende modtaget meget ros i forhold til, hvorledes PF via en
stram styring af tillidsrepræsentanterne har tacklet tragedien. I startfasen
accepterede PF, at grænserne for arbejdstidsbestemmelserne blev udvandet og
samarbejdet med ledelsen var meget godt. Desværre registrerede PF efterfølgende,
at der havde været nogle udfordringer for at få arbejdsgiveren til at forstå, at
arbejdsmiljølovens bestemmelser nu skal følges.
PF har ligeledes nedsat deres eget, interne evalueringsudvalg relateret til d. 22.07.11
for læring og med Ove Sem som sekretær.
Regeringen har samtidig nedsat en stor, uafhængig kommission, der skal gennemgå
alle aspekter relateret til tragedien d. 22.07.11. Statsministeren har i den anledning
udtalt, at det er den vigtigste kommission, der er nedsat efter 2. verdenskrig. PF er
således blevet indkaldt til møde med formanden for kommissionen, hvilket PF
betragter som en stor tillidserklæring. PF finder det således helt åbenbart, at
tragedien strategisk og i fremtiden vil medføre ændringer af norsk politi.
I tilknytning til de fysiske og psykiske belastninger, som de involverede politifolk har
været udsat for, er der iværksat støttetiltag, og PF´s formand og næstformand
besøger i samme forbindelse alle involverede kolleger.
En af de kommende udfordringer for PF bliver, at aftalen om arbejdstidsregler i
politiet skal genforhandles i 2012, hvilket er en opgave, som PF prioriterer meget
højt.
Statsbudgettet for 2012 forventes fremlagt d. 06.10.11. PF håber, at der også heri
ligger bekræftelse om udvidelse af politistyrken med de 100 stillinger, som regeringen
oprettede som midlertidige stillinger umiddelbart efter d. 22.07.11.
Den ledige stilling som Politidirektør efter Ingelin Killengreen er nu besat med Øystein
Mæland, og PF ser frem til samarbejdet med ham.
Afslutningsvis blev der orienteret om en interessant retssag, som 37 kolleger har
anlagt mod arbejdsgiveren, idet de ikke har fået den samme godtgørelse som andre
tjenestemænd i forbindelse med arbejdstidsaftalen. PF afventer med stor spænding
resultatet af denne retssag.
DANMARK
I tilknytning til den igangsatte effektiviseringsproces i politiet er der tale om den
største omlægning af dansk politi nogensinde. Baggrunden herfor er, at politiet skal
spare ½ mia. kr. årligt, og nu skal der afskediges ca. 800 medarbejdere i dansk politi.
Halvdelen af disse vil være politifolk, men det gøres dels ved ”frivillig fratræden” og
dels ved, at der optages færre elever på Politiskolen. Politistyrken falder således i
øjeblikket markant, hvilket er en bekymrende udvikling.
Samtidig er der i forbindelse med effektiviseringsprocessen igangsat
analyseprojekter vedrørende optimering af den operative opgavevaretagelse og de
operative arbejdsprocesser. Dette arbejde vil ganske givet få afgørende
konsekvenser for politiet, og Politiforbundet er således meget opmærksomme herpå,
særligt i forhold til sammenlægning af afdelinger, udlicitering af opgaver m.v.
Der afholdes valg til det danske Folketing d.d., og umiddelbart viser
meningsmålingerne, at den nuværende regering taber valget, og at vi vil få den 1.

kvindelige statsminister i Danmark.
I tilknytning til de norske erfaringer i forbindelse med de tragiske hændelser i Oslo d.
22.07.11 og konsekvenserne heraf, blev opmærksomheden – uden sammenligning i
øvrigt – henledt på begivenhederne på Nørrebro i København efter voldsomme
uroligheder d. 18. maj 1993, hvorunder politiet måtte afgive skud. Justitsministeren
og andre lovede kort efter, at ”ingen politifolk ville blive sigtet eller tiltalt” i forbindelse
med urolighederne, men ganske kort tid efter ændredes opfattelse, og pludseligt
skulle der ”rulle hoveder”, hvorefter kolleger blev sigtet og tiltalt for skyderierne.
ISLAND
I Island er der fortsat stor økonomisk krise, og de elementer, der blev fremført ved
seneste NPF-møde kan således betegnes som ”status quo”.
De ændringer af politilovene, som er fremsat overfor Altinget, er således fortsat ikke
vedtaget, og vil ikke kunne vedtages i indeværende samlingsperiode, som slutter i
september.
I tilknytning til lønforhandlingerne, hvor den seneste aftale udløb i oktober 2010, er
der fortsat ikke forhandlinger om en ny, hvilket ikke er tilfredsstillende. Faldet i
antallet af politifolk er fortsat, idet Islands politi nu er reduceret til 652 kolleger, set i
forhold til over 700 kolleger i 2007.
SVERIGE
Polisförbundet har langt om længe og efter 1 år afsluttet de intensive forhandlinger
med Rikspolisstyrelsen om løn- og ansættelsesvilkår for nyansatte, og er efter en
lønanalyse om forskelle internt i Sverige nået frem til en løsning, hvori
”indgangslønnen” stiger, ligesom der er forbedringer i forhold til ”arbejdstid”.
Eksempelvis er retten til forældreløn udvidet fra tidligere 18 måneder til nu 24
måneder, hvilket er tilfredsstillende for Polisförbundet.
I tilknytning til de svenske ”beredskabspoliser”, der efter en kort uddannelse kan
fungere som ”reservebetjente”, er det til Polisförbundets store tilfredshed besluttet at
udfase ordningen.
Drøftelserne om en omorganisering af svensk politi med etablering af 1 central kreds
i hele landet med 6 – 7 ”regioner” pågår fortsat.
Polisförbundet har nedsat et udvalg, der frem til repræsentantskabsmødet i 2012 skal
udarbejde et forslag til den fremtidige, langsigtede strategi for Polisförbundets
lønpolitiske arbejde. Samtidig er der overvejelser om, alene at afholde
repræsentantskabsmøde hvert andet år, i stedet for som nu hvert år.
Opmærksomheden blev henledt på, at Polisförbundet i sidste uge vandt en sag over
arbejdsgiveren i Arbejdsdomstolen. Sagen omhandlede en kollega, som havde
blogget og udtrykt nogle kritiske forhold på et internet-medie i sin fritid, og
efterfølgende var blevet afskediget. Polisförbundet er tilfredse med, at domstolene nu
har slået fast, at politifolk også er omfattet af den grundlovsbeskyttede ret til at ytre
sig på lige fod med andre offentlige ansatte. I øvrigt afventes afgørelse i en anden
sag i Arbejdsdomstolen, som vedrører politifolk, der er politisk engagerede i forhold til
foreningsfrihed m.v.
Pkt. 9: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande
Intet at bemærke.
Pkt. 10: Eventuelt.
Intet særskilt at bemærke.

Pkt. 11: Godkendelse af referat
Udkast til referat godkendes gennem udsendelse på mail med tilbagemeldingsfrist på
10 dage fra udsendelsen.
Pkt. 12: Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender 2012.
Formandens forslag til mødedatoer er:
Årsmøde afholdes tirsdag d. 06.03.12 kl. 1400 efter seminaret i Stockholm.
Styremøde afholdes mandag d. 08.10.12 i København.
Styret tiltrådte de fremlagte forslag til mødested og -datoer.
Sekretæren orienterede kort om, at EuroCOP´s mødekalender for 2012 indtil videre
ikke er fastlagt.
Formanden afsluttede herefter mødet, idet hun takkede for god ro og orden, ligesom
Arne blev takket for værtskabet.
Tilstede var:
Lena Nitz, Lars Bergman og Erling Staxäng (Observatør),
Polisförbundet i Sverige, Arne Johannessen, Unn Alma Skatvold og Egil Haaland
(Observatør), Politiets Fellesforbund, Norge, Yrjö Suhonen og Rita Ridanpää,
Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland, Peter Ibsen og Claus Hartmann,
Politiforbundet, Danmark, Snorri Magnusson og Steinar Adolfsson, Landssamband
Lögreglumanna, Island.
Ove Sem (Observatør), Politiets Fellesforbund, Norge, deltog i behandlingen af punkt
5 a.
Tolk: Ritva Laitinen.
Sekretær: Claus Redder Madsen.

