Endeligt referat fra NPF´s Styremøde torsdag d. 18. september 2014.

Mødet afholdt med start torsdag d. 18. september 2014 fra kl. 1000 – kl. 1450 i
Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V, Danmark.

Tilstede var: Sigve Bolstad og Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund, Norge,
Yrjö Suhonen og Rita Ridanpää, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland,
Lena Nitz og Lars Bergman, Polisförbundet i Sverige, Claus Oxfeldt og Claus Redder
Madsen, Politiforbundet, Danmark, og Snorri Magnússon, Landssamband
Lögreglumanna (LL), Island.

Tolk: Tuulikki Albeck.

Sekretær: Claus Redder Madsen.
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Pkt. 1: Velkomst.
Formand Sigve Bolstad bød velkommen til NPF´s Styremøde, idet han kort
orienterede om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med mødet.
Sekretæren supplerede og tilføjede, at Anna Nellberg, EuroCOP, ikke havde
mulighed for at deltage personligt, men at Polisförbundet havde indgået aftale om, at
Anna kl. 1400 via telefon ville orientere NPF-Styret om aktuelle spørgsmål.
Claus Oxfeldt tilbød Styret en rundvisning i forbundshuset, hvilket indpasses i løbet
af mødet.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden.
Formanden foreslog, at den udsendte dagsorden udvides for så vidt angår, at der
tilføjes et nyt pkt. 5 d – ”Invitation til NZPA-konference i New Zealand” med henblik
på generelt at drøfte NPF´s politik på området, herunder hvem, der har mandat til ud
fra en politisk såvel som økonomisk vurdering at træffe beslutninger herom.
Dagsorden for mødet er således…..
1.
2.
3.
4.

Velkomst.
Godkendelse af dagsorden.
Økonomisk status.
Information fra EuroCOP, herunder forberedelse til EuroCOP Autumn
Committee mødet d. 28. – 29. oktober 2014 i Berlin.
5. Action Plan 2014, herunder opfølgning på særligt…..
a. Fælles medlemstilbud
b. Fællesmødet d. 22. august 2014 med Rigspoliticheferne/Politidirektøren i Gøteborg, Sverige.
c. Nordisk Politiforskningsnetværk.
d. Invitation til NZPA-konference i New Zealand.
6. Information om interne sager i forbundene.
7. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande.
8. Eventuelt.
9. Godkendelse af referat.
10. Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender 2015.

Styret godkendte med det fremlagte forslag dagsordenen.

Pkt. 3: Økonomisk status.
Formanden henviste kort til det udsendte materiale fra Økonomifunktionen, idet han
overlod ordet til Lena.
Lena Nitz orienterede på vegne af NPF-Økonomifunktionen og Polisförbundet kort
om det udsendte halvårsregnskabet for 2014 for 1. halvår 2014 – perioden januar –
juni 2014 - med en aktuel, økonomisk status.
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Sekretæren supplerede kort i forhold til det udsendte halvårsregnskab for 2014, idet
revisor Lennart Heijdenberg har betegnet regnskabet som ”tilfredsstillende”.
Styret godkendte herefter det udsendte NPF-halvårsregnskab for 2014.

Pkt. 4: Information fra EuroCOP, herunder forberedelse til EuroCOP Autumn
Committee mødet d. 28. – 29. oktober 2014 i Berlin.
Formanden orienterede kort om den udsendte Invitation til EuroCOP´s Autumn
Committee Meeting d. 28. – 29. oktober 2014 i Berlin, idet han overlod ordet til Anna
Nellberg.
Anna Nellberg, EuroCOP, der deltog telefonisk under punktets behandling,
orienterede om, at EuroCOP´s ExCOM p.t. afviklede møde i Portugal, hvorunder
EuroCOP samtidig skulle mødes med den portugisiske Indenrigsminister. Anna gav
herefter en status i EuroCOP´s arbejde, ligesom hun kort gennemgik dagsordenen til
EuroCOP´s Autumn Committee Meeting i Berlin. Særligt nævnte hun følgende…..
Ø EuroCOP´s økonomiske situation, herunder i forhold til budgettet, og
overvejelser i en nedsat arbejdsgruppe om tiltag til forbedringer. ExCOM
forventer således at fremkomme med et forslag til mødet i Berlin.
Ø Valg til den ledige plads i ExCOM, hvortil der er indkommet 4 nomineringer,
herunder fra Àngels Bosch Campreciós, Sindicat de Policies de Catalunya
(SPC), Spanien. De 3 øvrige kandidater er fra Irland, Spanien og Portugal.
Ø Valg til ledig plads som revisor.
Ø Udkastet til ”EuroCOP 2025 Charter – a vision for the future of European
Policing”, hvor der er indkommet bemærkninger fra blandt andet Danmark, vil
blive fremlagt på mødet i Berlin.
Ø I Spanien er der i særligt Guardia Civile konstateret en meget forhøjet
selvmordsrisiko, hvilket vil blive et tema til mødet i Berlin.
Ø Ansøgning om optagelse af “Constables of the Police Federation of England
and Wales” forventes behandlet på mødet i Berlin.
Ø EuroCOP Congress 2015 afholdes i dagene d. 16. – 18.11.15 i Dublin, Irland.
Ø Næste møde i EuroCOP´s ExCOM afholdes i december 2014.

Styret drøftede efterfølgende den givne status og dagsorden for mødet i Berlin.
Særligt drøftedes valget til den ledige plads i ExCOM, hvor den geografiske
sammensætning af ExCOM vægter meget, og situationen i ”The Police Federation of
England and Wales” efter store, interne udfordringer.

Pkt. 5: Action Plan 2014, herunder opfølgning på særligt…..
a. ”Fælles medlemstilbud”.
b. Fællesmødet d. 22. august 2014 med Rigspoliticheferne/Politidirektøren i Gøteborg, Sverige.
c. Nordisk Politiforskningsnetværk.
d. Invitation til NZPA-konference i New Zealand
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Ad. pkt. a: ”Fælles medlemstilbud”.
Formanden indledte punktets behandling efter beslutningerne til NPF-Årsmødet, idet
han henviste til dels mødet med direktøren for indkøbsforeningen ”Forbrugsforeningen af 1886” i Danmark og dels PF´s forslag om ”Fælles forsikringer". Med
baggrund i, at der ikke fra øvrige lande er indkommet forslag, bemærkninger eller
andet, er der ikke p.t. udarbejdet en samlet rapport. Han understregede, at det i
første omgang alene omhandler ”tilkendegivelser” i forhold til, om dette området er
noget NPF skal arbejde videre med, og at der således ikke er tale om, at NPF skal
træffe endelige beslutninger herom og der ligger ingen forpligtigelser i
tilkendegivelserne ved dette møde. Han overlod herefter ordet til Claus Oxfeldt.
Claus Oxfeldt orienterede herefter om det d. 04.09.14 afholdte møde med direktøren
for indkøbsforeningen ”Forbrugsforeningen af 1886”, hvori sekretæren ligeledes
deltog. Mødet forløb godt og konstruktivt, og der var efterfølgende fra direktøren
modtaget et forslag med nogle muligheder for ”en lempelig opstart” med nogle
leverandører på det nordiske marked og nogle ”indledende drøftelser” mellem
kontaktpersoner for NPF-landene. I første omgang ville direktøren dog afvente en
tilbagemelding fra Claus Oxfeldt, der i øvrigt er indtrådt i foreningens bestyrelse, om
det er noget, som NPF ville arbejde videre med. Det fra direktøren modtagne forslag
blev uddelt til Styret.
Formanden redegjorde herefter om forslaget fra PF i Norge, hvor politisk rådgiver,
Jørgen Hellwege, d. 04.08.14 har fremsendt notat med forslag om at undersøge
mulighederne for ”fælles forsikringer”, og herunder en afdækning af, hvordan og
hvilke forsikringsordninger de forskellige forbund har. Jørgen har siden 1993 arbejdet
meget med medlemstilbud og har herigennem sikret PF en række gode aftaler.
Jørgens udgangspunkt – også for dette forslag – er, at ”jo flere, der er med, jo bedre
tilbud”, hvorfor det er opfattelsen, at der kan opnås nogle stordriftsfordele. PF er
således positivt indstillet overfor forslaget. Jørgen vil således gerne – hvis der er
interesse herfor – være vært for et møde i PF med ressourcepersoner fra NPFlandene med nærmere drøftelser herom og med henblik på eventuelt at udarbejde et
endeligt forslag til NPF.
Lena Nitz tilkendegav, at Sverige var positiv overfor de fremførte forslag om ”fælles
medlemstilbud” og oplyste, at de udpegede kontaktpersoner bør mødes og
bearbejde et konkret forslag. Da NPF-Styret alene samles til 2 møder årligt bør det
være kontaktpersonerne, der mødes og diskuterer mere konkret, forud for at de
fremsender forslag.
Claus Oxfeldt tilkendegav, at Danmark var positiv overfor forslaget om ”fælles
medlemstilbud”, men mere skeptisk overfor ”fælles forsikringer". Han havde dog
ingen indvendinger imod, at dette område undersøges nærmere.
Yrjö Suhonen tilkendegav, at han umiddelbart var positiv overfor forslagene, men at
han ønskede at afvente endelig stillingtagen, idet dette først skal drøftes til SPJL´s
hovedbestyrelsesmøde i oktober 2014. Han så dog gerne, at der blev udarbejdet en
større liste med, hvilke muligheder, der konkret vil kunne tilbydes.
Formanden konkluderede herefter, at NPF-Styret er positive overfor såvel ”fælles
medlemstilbud” og ”fælles forsikringer", hvorfor formanden og næstformanden fik

4

mandat til at indkalde til møde herom. Mødet etableres som en arbejdsgruppe med
ressourcepersoner fra NPF-landene. Hvert land orienterer sekretæren om, hvem der
som ressourceperson skal indgå i arbejdsgruppen. Jørgen Hellwege, PF i Norge,
udpeges til at være ansvarlig for arbejdsgruppen, der skal fremkomme med forslag til
NPF ved et senere møde.

Ad. pkt. b: ”Fællesmøde” d. 22. august 2014 med Rigspoliticheferne/Politidirektøren.
Formanden indledte punktets behandling, idet han beklagevis af udefrakommende
årsager havde været nødt til at melde afbud til ”fællesmødet”. Han overlod herefter
ordet til Claus Oxfeldt.
Claus Oxfeldt orienterede om forløbet af det afholdte ”fællesmøde” d. 22. august
2014 i Gøteborg, Sverige, med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren, hvori NPF var
repræsenteret ved Snorri Magnússon, Lars Bergman og han selv. Alle
Rigspoliticheferne – Island var dog repræsenteret ved Politidirektøren fra Reykjavik –
og Politidirektøren fra Norge, deltog i det konstruktive møde, der forløb i en god tone.
De emner, der særligt blev berørt, var…..
Ø Lederskabsudvikling, hvor den norske Politidirektør arbejder med at lave nogle
fælles lederudviklingsdage på tværs af de nordiske lande.
Ø ”New Public Management” (NPM), hvor der var forståelse for NPF´s skepsis
overfor NPM, og hvor der var en konstruktiv debat herom.
Ø ”Politirollen” på nordisk plan og udviklingen i sikkerhedsbranchen i de
respektive lande.
Ø Politiets pensionsalder i Norden, som i alle lande giver udfordringer. Konkret
blev den stigende gennemsnitsalder i Danmark nævnt, idet det efter
ophævelsen af den pligtige afgangsalder kan konstateres, at
gennemsnitsalderen for, hvornår politifolk går på pension er steget til 64,7 år.
Helt så grelt så det ikke ud i de øvrige lande, men der forudses ligeledes
problemer.
Lars Bergman tilsluttede sig, at det havde været et godt og konstruktivt møde med
nogle gode diskussioner.
Yrjö Suhonen orienterede om SPJL´s noget anstrengte forhold til den finske
Rigspolitichef, som tidligere havde valgt ikke at invitere NPF´s forbundsformænd/ordförende, da ”fællesmødet” blev afholdt i Finland. SPJL håber således på et bedre
samarbejde med den nye Rigspolitichef, idet den gamle Rigspolitichef går på pension
i 2015.
Styret havde herefter en drøftelse af mødet. Samtidig drøftedes NPF´s
repræsentation fremadrettet, og der var således fortsat enighed om, at fremtidige
”fællesmøder” skal prioriteres højt.
Snorri Magnússon oplyste, at han ville udarbejde et notat fra selve mødet, som via
sekretæren vil blive udsendt til NPF-Styret. Afslutningsvis fandt han det væsentligt, at
alle NPF´s forbundsformænd/-ordförende er repræsenteret ved fremtidige
”fællesmøder”.
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Ad. pkt. c: Nordisk Politiforskningsnetværk (NPFN).
Sekretæren orienterede kort om, at NPF d. 10.06.14 modtog invitation til at deltage i
”politiforskningsnetværkets” ”5th Nordic Police Research Seminar” i dagene d. 18. –
21. august 2014 i Växjö, Sverige. Efter aftale med formandsskabet meddeltes
efterfølgende afbud samtidig med, at hvert enkelt land selv kunne vurdere, om de
nationalt ønskede at deltage. NPFN v/Rolf Granér takkede efterfølgende d. 16.07.14
for NPF´s svar.
Lars Bergman orienterede om, at Polisförbundet desværre ikke havde haft mulighed
for at deltage, men at han fra øvrige samarbejdspartnere var orienteret om, at det var
et godt og konstruktivt seminar. Hensigten er således, at NPFN fremover vil afholde
seminarer/konferencer om ”politiforskning”. Med baggrund i, at den tidligere, svenske
regering i 2012 fjernede den økonomiske støtte til NPFN, vil man søge herom igen
ved den nye regering.
Styret drøftede eventuel fremtidig deltagelse, idet ”politiforskning” findes væsentlig i
forhold til faglighed, privatisering, globalisering m.v. Styret fandt det således
væsentligt at søge at deltage i fremtidige NPFN-seminarer.

Ad. pkt. d: Invitation til NZPA-konference i New Zealand.
Formanden redegjorde for, at NPF umiddelbart efter sommerferien d. 20.08.14 fra
New Zealand Police Association (NZPA) havde modtaget invitation til deltagelse i
deres "annual conference" i dagene d. 22. – 24.10.14 i Wellington, New Zealand,
hvortil der var tilmeldingsfrist senest d. 05.09.14. Af invitationen fremgik, at NZPA
ønskede en præsentation af de politifaglige problemstillinger i de nordiske lande.
Dette var således baggrunden for, at invitationen var udsendt til
forbundsformændene/-ordførende med henblik på drøftelse og beslutning om
eventuel deltagelse til ”fællesmødet” d. 22.08.14 med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren. Efterfølgende havde sekretæren meddelt afbud til NZPA. Han så
således gerne, at NPF – også i forhold til invitationen fra NPFN under pkt. 5 c –
udarbejdede en politik på området, herunder hvem, der har mandat til ud fra en
politisk såvel som økonomisk vurdering at træffe beslutninger herom.
Sekretæren redegjorde for forløbet, herunder generelt om baggrunden for NZPA´s
ønske om tæt tilknytning til de nordiske lande. Præsidenten for NZPA, Greg
O´Connor, er samtidig formand for det globale ICPRA-samarbejde (”International
Confederation of Police Representative Associations”), hvori EuroCOP indgår.
Yrjö Suhonen oplyste, at SPJL som udgangspunkt er meget skeptiske overfor
rejseaktivitet. Samtidig tilkendegav han, at NPF-Styret siden 2005 efter hans
opfattelse havde fokuseret meget på drøftelser om ressourcer, tidsforbrug, rejse- og
tolkeudgifter m.v., hvorfor han var skeptisk overfor i større omfang at rejse. Ligeledes
fandt han, at NPF-landene via EuroCOP indgik i det internationale arbejde, hvorfor
”nærområderne” – Europa og de østeuropæiske lande – efter hans opfattelse skulle
prioriteres. Hvis NPF skal deltage i møder/konferencer i eller udenfor Europa skulle
det give mening og have værdi for de nordiske lande, herunder også når det drejer
sig om ”politiforskning”, og nøje vurdere omkostningerne i forhold til interesserne.
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Lena Nitz oplyste, at hun var enig med Yrjö i forhold til, at eventuel deltagelse nøje
skal vurderes i forhold til omkostningerne og til interesserne, ligesom
”nærområderne” – Europa og de østeuropæiske lande – skal prioriteres. Alligevel
fandt hun, at det var væsentligt at være åbne overfor øvrige lande. Konkret havde
Polisförbundet også modtaget en invitation til NZPA-konferencen, og i 1. omgang
havde Lena besluttet at deltage, idet NZPA flere gange havde været på besøg i
Sverige og inviteret dem til at deltage. Samtidig havde NZPA netop baseret deres
forbundsvirksomhed på nordiske normer, hvorfor Polisförbundet havde besluttet at
deltage. Af forskellige, udefrakommende årsager havde Lena dog måttet melde
afbud. Andre lande, såsom Australien, der i øvrigt i nogle delstater har
rekrutteringsproblemer, kunne det således også være interessant at udveksle
erfaringer med.
Claus Oxfeldt oplyste, at han var enig i, at ”nærområderne” i Europa skulle
prioriteres, men at det også var vigtigt at få inspiration fra andre lande. Danmark
deltager således i det globale ICPRA-samarbejde ved deres møder hvert andet år,
hvilket giver god inspiration og information om hvilke udfordringer, som øvrige lande
står overfor. Yderligere fandt han det væsentligt, at NPF deltager i konferencer
vedrørende ”politiforskning”. Afslutningsvis understregede han, at vi ikke altid kan
måle værdien af at deltage i konferencer/møder, men at det er vigtigt i en globaliseret
verden med et godt netværk for at få informationer og udveksle erfaringer om
eksempelvis behandlingen af klagesager, politiets uniformer og udstyr, m.v.
Formanden konkluderede herefter, at NPF ikke skal afslå alle invitationer, men
restriktivt og nøje vurdere nytteværdien af hver enkelt invitation, ligesom invitationer
fra ”nærområderne” – Europa og de østeuropæiske lande – skal prioriteres. Indenfor
elementerne i nærværende diskussion ligger mandatet til den i det cirkulerende
formandskab til enhver tid siddende formand og næstformand for NPF at vurdere
nytteværdien og eventuel deltagelse. Der udarbejdes efterfølgende en rapport til
NPF-Styret om deltagelsen. I budgettet fra 2015 afsættes et beløb til ”ekstern
rejseaktivitet/deltagelse i konferencer m.v.”
Styret tilsluttede sig i enighed formandens konklusion.

Pkt. 6: Information om interne sager i forbundene.
SVERIGE
I tilknytning til de nu afsluttede lønforhandlinger og den af Polisförbundet igangsatte
kampagne under titlen: ”Hvad er vi værd?” blev der orienteret grundigt om forløbet,
blandt andet med udgangspunkt i en video om den ”manifestation”, som
Polisförbundet havde indkaldt til i Stockholm d. 24.08.14.. Det var således 3 dage
inden ”manifestationen” lykkedes at opnå en lønaftale, som blandt andet indebærer,
at indgangslønnen bliver øget med 15 % til SEK 24.500,-, hvorved Polisförbundets
krav blev imødekommet. Dette var således en af de største sejre i Polisförbundets
historie.
Optakten til indgåelse af lønaftalen udsprang af, at mange medlemmer i løbet af
foråret 2014 uafhængigt af Polisförbundet via lokale tiltag og tiltag via de sociale
medier, blandt andet den tidligere omtalte UMF-gruppe (”Underbetalda, Missnöjda
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och Förbannade) på Facebook, havde lavet forskellige tiltag. Blandt andet blev der
en nat lavet en ”Polisprotest på avenyn” uden Polisförbundets officielle medvirken,
som fik stor medieopmærksomhed, ligesom det på lokalt niveau blev besluttet, at
kollegerne 3 dage i træk skulle være synlige på lokale torve og pladser og fortælle
folk om politiarbejdet og de lave lønninger. Det viste sig, at 9 ud af 10 personer ikke
var klar over, at politiet havde så dårlig en løn. Yderligere udtrykte mange kolleger, at
de ville ”sige op” fra politiet på grund af den dårlige løn via såvel Facebook som
Twitter, hvilket også skabte stor medieopmærksomhed.
Blandt andet med baggrund i ovennævnte og det træge forhandlingsforløb om en ny
lønaftale, valgkampen til Stortinget i september og omorganiseringen af svensk politi,
besluttede Polisförbundet så i juni måned at gøre noget aktivt, og indkaldte til
”manifestationen” d. 24.08.14, hvortil man forventede 8. – 10.000 deltagere, fik trykt
10.000 lyseblå T-shirts, fik organiseret information til alle m.v.
Da det få dage før ”manifestationen” lykkedes at indgå en lønaftale besluttede
Polisförbundet at fastholde, at medlemmerne kunne mødes, og besluttede i stedet at
afvikle et ”manifest” d. 24.08.14, hvori ca. 3.000 kolleger deltog.
Generelt var Polisförbundet meget tilfredse med dels lønaftalen, dels de positive
effekter ved ”manifestet”, hvorved det er opfattelsen, at Polisförbundet har opnået
mange erfaringer og er blevet meget styrket af forløbet, som dog ikke hele vejen
igennem har været ”en dans på roser”.
Polisförbundet har nu særlig fokus på den igangværende omorganisering af svensk
politi, hvor 21 politikredse skal sammensmeltes til én stor politikreds med 7 regioner.
Polisförbundet forventer, at dette vil give store udfordringer, blandt andet af
geografisk karakter.
Polisförbundet afholder repræsentantskabsmøde i Åre d. 23. – 24.09.14, hvor der
skal vælges ny forbundsstyrelse og formand.

ISLAND
I tilknytning til en skudepisode i Reykjavik i december 2013 har den islandske
Statsadvokat nu afsluttet den strafferetslige undersøgelse imod den kollega, der skød
en psykisk syg mand, der havde barrikaderet sig i en lejlighed, hvorfra han skød mod
politiet. Kollegaen er blevet frikendt, og sagen er nu endelig afsluttet, hvilket LL finder
tilfredsstillende.
I Island er der ligeledes en stor omorganisering af politiet i gang, idet antallet af
politikredse reduceres fra 15 til 9 nye, større kredse, hvilket giver udfordringer for LL.
Lønforhandlingerne går nu i gang, og LL håber med baggrund i en bedre økonomi i
Island, at den nye lønaftale fra 2015 får en længere varighed end blot 1 år.
I forhold til ”klager over politiet” og særligt i forhold til magtanvendelse, er det i Island
den lokale Politimester, der bestemmer, om kollegaen fortsat kan arbejde inden
klagen afsluttes. En eventuel anke over Politimesterens afgørelse tager
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uforholdsmæssig lang tid. I en konkret sag er en kollega således blevet suspenderet
og har modtaget 50 % suspensionsløn i 2 år, hvilket LL finder utilfredsstillende.
LL ønskede således inspiration i forhold til dels ”suspensions-regler” i de nordiske
lande og dels om eventuel anvendelse af ”narko-test” i politiet.
I forhold til ”suspensions-regler” gælder i Finland samme regler som i Island, men i
tilfælde af, at suspensionen har været uberettiget, tilbagebetales 50 %. I Sverige og
Norge modtages fuld løn under suspension, mens der i Danmark udbetales 2/3-del
løn under suspension, og hvor 1/3-del af lønnen tilbagebetales, hvis suspensionen
har været uberettiget. I Norge modtager kollegaerne fuld løn under suspension.
I forhold til ”narko-test” i politiet er dette i Sverige kun muligt over for studerende,
mens det i Finland og Danmark kun kan foretages, hvis der er begrundet mistanke.

FINLAND
Efter inspiration fra Polisförbundet har SPJL etableret en stor kampagne, og blandt
andet arrangeret en ”Politimarch” i Helsinki d. 19.11.14 kl. 1315, som tager
udgangspunkt i, at finsk politi har alt for få ressourcer til det daglige arbejde, hvilket
giver store frustrationer hos kollegerne. ”Politimarchen”, hvortil der er tilmeldingsfrist
d. 03.11.14, skal ske i kollegernes fritid og i civilt tøj. SPJL har afsat 100.000,- EURO
til kampagnen og koordineret med reklamer i medierne, annoncer m.v. Kampagnen
skal ligeledes ses i forhold til det kommende valg til Parlamentet til april 2015, og der
er igangsat et lobby-arbejde herom. Eksempelvis byder SPJL d. 08.10.14 på kaffe til
politikerne foran Parlamentet med henblik på at få en drøftelse af politifaglige
spørgsmål.
I tilknytning til ”fælles-patruljer” med svenske kolleger i den nordlige del af Finland
blev der orienteret om status i forhold til uddannelse af de politifolk, der patruljerer
grænsen. Kollegerne er således lidt kritiske i forhold til deres arbejdsbeskyttelse,
ligesom de svenske kolleger heller ikke er ubetinget begejstrede for
”blandingspatruljerne”.
Som tidligere nævnt går den gamle Rigspolitichef på pension i 2015, hvilket SPJL er
meget tilfredse med. Så sent som i august 2014 havde han foreslået, at der blev
etableret et ”By-politi”, hvor kollegerne blandt andet skulle arbejde alene i
”enkeltmandspatruljer” og til en lavere løn end andre. SPJL havde naturligvis
opponeret imod dette, især i forhold til forslaget om ”forskellig løn” og
”enkeltmandspatruljering”, hvilket er sikkerhedsmæssigt betænkeligt.
Generelt er der i øjeblikket store, centrale forhandlinger om det finske
pensionssystem. For 2 år siden blev politiets afgangsalder forhøjet, således finske
kolleger afhængig af charge nu kan gå på pension når de er mellem 63 og 68 år. Nu
besluttes det formentligt, at finske kolleger tidligst skal kunne gå på pension, når de
bliver 65 år, hvilket SPJL kæmper imod. SPJL argumenterer således for, at
politihvervet såvel fysisk som psykisk er krævende, hvorfor politiets afgangsalder
som 63-årig bør fastholdes.
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Ligeledes generelt sker der voldsomme besparelser inden for den offentlige sektor i
Finland, idet den finske regering gerne vil være klassificeret højt i forhold til den
økonomiske politik. Alene i Arbejdsministeriet skal der således afskediges 700
medarbejdere, ligesom det frygtes, at disse besparelser også rammer andre
ministerier.
Styret drøftede den af SPJL igangsatte kampagne og den arrangerede ”Politimarch”
i Helsinki d. 19.11.14, hvortil NPF-landene ligeledes er velkomne. Rita vil koordinere
eventuel deltagelse fra NPF-landene.
Styret besluttede således, at NPF udarbejder en fælles udtalelse med støtte i
tilknytning til ”Politimarchen”. Sekretæren koordinerer udtalelsen.

DANMARK
I tilknytning til forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet, som skal have
virkning fra 01.01.16, forsøger Politiforbundet p.t. at påvirke politikerne i en for
forbundet hensigtsmæssig retning, idet der samtidig er valg til folketinget inden for
det næste år.
Det nye klagesystem i Danmark via ”Den Uafhængige Politiklagemyndighed” (DUP)
skal evalueres ultimo 2014, og forbundet er særdeles kritisk overfor flere elementer i
ordningen. Forbundet finder eksempelvis ”uafhængigheden” betænkelig, idet DUP
flere gange udadtil har udtrykt politiske holdninger til ”politiets nummerering”,
anvendelsen af ”body-cam”, forbundets anvendelse af samme advokat i klagesager
m.v. DUP´s sagsbehandling er ligeledes på nogle områder betænkelig, hvorfor
forbundet fortsat følger DUP´s arbejde meget nøje.
I tilknytning til aftaleforhandlingerne OK 2015 er forhandlingerne så småt gået i gang,
og centralorganisationen CO-10 har i første omgang primært fokus på kravet om
lønstigninger og strategiske overvejelser i øvrigt frem mod aftale- og overenskomstfornyelsen 2015.
Som opfølgning på den ”lederreform”, der nu er implementeret med store ændringer
og en reduktion af antallet af ledere, er forbundet internt udfordret, idet lederne nu
har et ønske om, at alle ledere skal samles i én lederforening. Der er således nedsat
en arbejdsgruppe internt, som skal vurdere fordele/ulemper ved eventuel etablering
af én samlet lederforening.

NORGE
I fortsættelse af de øvrige landes orientering om ”ressourceproblemer” er situationen
den samme i Norge. PF´s medlemsblad ”Politiforum” har således spurgt
medlemmerne, hvad der var vigtigst for den enkelte. Ud fra tilbagesvarene var det
ikke ”løn”, men ”manglende ressourcer”, der var vigtigst for den enkelte.
I tilknytning til de arbejdsløse politifolk har PF kontaktet 720 færdiguddannede elever,
og herunder konstateret, at 264 elever fortsat ikke har job i politiet. Kun 141 elever
havde fået fast job, mens de øvrige var blevet ansat i kortere tidsrum. Samtidig er der
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store udfordringer i politidistrikterne med hensyn til civilt ansatte, idet de lokale
distrikter ikke har råd til at ansætte dem.
I tilknytning til omorganisering af norsk politi afventer PF i øjeblikket et endeligt
forslag fra regeringen, som forventes fremlagt i indeværende år 2014. Umiddelbart
vurderer PF, at forslaget vil være, at der reduceres i antallet af politidistrikter til
mellem 6 og 13 nye, store kredse. Generelt har PF en god dialog med politikerne og
et frugtbart samarbejde.
Politiets Fellesforbund afholder landsmøde i Bodø d. 24. – 27.11.14, hvor blandt
andet et forslag om etablering af én samlet lederforening, som i Danmark, er til
drøftelse. Yderligere er der fortsat drøftelser om ”generel bevæbning” af norsk politi,
hvilket fortsat er meget følsomt. Ingen politikere ønsker således at træffe en
beslutning herom.

Pkt. 7: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande
Intet at bemærke.

Pkt. 8: Eventuelt.
Claus Oxfeldt orienterede som opfølgning på NPF-Årsmødet om, at journalisterne i
Politiforbundet var i gang med at udarbejde en fælles artikel om NPForganisationernes fælles udfordringer i forhold til ”Politirollen på nordisk plan”, men
endnu ikke har afsluttet arbejdet. Han orienterede herefter i overskriftsform om de
vigtigste temaer og i hvilken retning, som journalisterne forestillede sig skulle danne
baggrund for artiklen.
Styret drøftede den givne orientering, som blev godkendt. Udkastet til artikel vil
således snarest blive udsendt til Styret med henblik på hurtige tilbagemeldinger om
de forskellige temaer, og af hensyn til, at SPJL eventuelt ville kunne anvende denne i
forbindelse med den etablerede ”politi-march” i november 2014.

UDSENDT MATERIALE TIL NPF-STYRET:
1. Udkast til referat fra NPF´s Årsmøde d. 12. - 13. marts 2014 i Helsinki +
Endelig Årsrapport - udsendt via mail fra sekretæren d. 25.03.14.
2. Information vedrørende NPF-Medlemsafgift 2014 - udsendt via mail fra
sekretæren d. 26.03.14.
3. Opdaterede kontaktdetaljer på Nordisk Politiforbunds Styre i 2014 - udsendt
via mail fra sekretæren d. 31.03.14.
4. Det endelige referat fra NPF Årsmøde d. 12. - 13. marts 2014 i Helsinki –
udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d. 08.04.14.
5. Diverse information + gruppebillede af NPF-Styret – udsendt via mail fra
sekretæren til alle NPF-landene d. 24.04.14.
6. Diverse information om bl.a. PFNI-konference – udsendt via mail fra
sekretæren d. 04.06.14.
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7. Diverse information, herunder invitation fra Politiforskningsnetværket –
udsendt via mail fra sekretæren d. 13.06.14.
8. Information om invitation til de 5 forbundsformænd/-ordförende til
”Fællesmøde” i Sverige – udsendt via mail fra sekretæren d. 11.07.14.
9. Indkaldelse til NPF-Styremødet d. 18.09.14 - udsendt via mail fra sekretæren
d. 27.08.14.
10. Tillæg til indkaldelse til NPF-Styremødet d. 18.09.14 – invitation til
fællesmiddag d. 17.09.14 - udsendt via mail fra sekretæren d. 01.09.14.

Pkt. 9: Godkendelse af referat.
Udkast til referat og udkast til referat i ”kort version” godkendes gennem udsendelse
på mail med tilbagemeldingsfrist på 10 dage fra udsendelsen.

Pkt. 10: Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender 2015.
Formanden henledte opmærksomheden på mødekalenderen for 2015, hvorefter
Styret drøftede forskellige muligheder.
Snorri Magnússon og LL tilbød herefter at være vært for NPF-Årsmødet i dagene d.
09. – 11.03.15 i Island.
Lena Nitz og Polisförbundet tilbød at være vært for NPF-Styremødet d. 17.09.15 i
Sverige.
Styret besluttede herefter, at der indtil nu afvikles NPF-møder i 2015 således…..
Ø Årsmøde d. 24. – 26.03.15 i Island. (Datoen blev på mødet fastsat til d. 09. –
11.03.14, men er efterfølgende efter aftale ændret til d. 24. – 26.03.15).
Ø Styremøde d. 17.09.15 i Sverige.

Lars Bergman takkede afslutningsvis for ”rejsen” med NPF, idet dette var hans
sidste NPF-møde, da han i forbindelse med det kommende repræsentantskabsmøde
i Sverige ikke genopstiller. Han huskede tilbage på hans første møde i 2006 –
ligeledes i København – og så med stor tilfredshed tilbage på det gode samarbejde
og de givende drøftelser med NPF gennem årene. Samtidig understregede han
vigtigheden af et fortsat godt og konstruktivt samarbejde i såvel NPF- som EuroCOPregi.
Formanden afsluttede herefter mødet, idet han takkede for god ro og orden, til Claus
Oxfeldt for værtsskabet og ikke mindst ”fællesmiddagen” g.d. og til Lars Bergman for
indsatsen i regi af NPF.
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