KORT VERSION af referat fra NPF´s Årsmøde d. 24. – 25. marts 2015.
Mødet afholdt tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 1400 – kl. 1730 på LL´s kontor,
Landssamband Lögreglumanna, Grettisgötu 89, Reykjavik, og genoptaget onsdag d.
25. marts 2015 kl. 0900 – kl. 1230.

Tilstede var:
Unn Alma Skatvold og Lars Øverkil, Politiets Fellesforbund, Norge, Rita Ridanpää og
Auno Mäkinen, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland, Lena Nitz og Anna
Nellberg Dennis, Polisförbundet i Sverige, Claus Oxfeldt og Claus Hartmann,
Politiforbundet, Danmark, Snorri Magnússon og Frímann Birgir Baldursson
(Observatør), Landssamband Lögreglumanna, Island.

Tolk: Christine Lund.

Sekretær: Claus Redder Madsen.
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Pkt. 1: Velkomst.
Næstformand Claus Oxfeldt bød velkommen til NPF´s Årsmøde, idet han kort
orienterede om, at formanden, Sigve Bolstad, desværre med baggrund i private
årsager havde meldt afbud til mødet med meget kort varsel, hvorfor næstformanden
var mødeleder.
Han bød samtidig særlig velkommen til Anna Nellberg Dennis, der som valgt 1.
viceordförende i Polisförbundet, deltog i sit 1. NPF-møde. Yderligere bød han særlig
velkommen til Auno Mäkinen, SPJL, der mødte som suppleant for Yrjö Suhonen, og
til Frímann Birgir Baldursson, LL, der mødte som observatør.
Afslutningsvis opfordrede han af hensyn til tolken til, at Styret talte langsomt, klart og
tydeligt, og at der ville blive lagt passende pauser ind undervejs.
Snorri Magnússon orienterede herefter om de praktiske foranstaltninger i
forbindelse med mødet, idet han redegjorde for, at en arbejdsgruppe fra det
islandske indenrigsministerium p.t. er i gang med en evaluering af den islandske
politiuddannelse og en vurdering af muligheden for etablering af en
professionsbacheloruddannelse, hvorfor mødet med Styrets accept vil blive afbrudt
ca. 30 min. senere d.d.
Styret havde ingen indvendinger imod dette.
Formanden for Indenrigsministeriets arbejdsgruppe, Riksdagsmedlem Vilhjálmur
Árnason, takkede efterfølgende for muligheden for at mødes med NPF-Styret,
hvorefter den islandske arbejdsgruppe og NPF-styret havde en drøftelse og
udveksling af erfaringer med politiuddannelsen i de nordiske lande.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden.
Næstformanden foreslog følgende dagsorden for mødet…..
1. Velkomst.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Årsmødet, herunder
a. NPF-Årsrapport 2014.
b. Regnskab 2014.
c. NPF´s aktivitetsniveau.
d. Budget 2015.
e. Fastsættelse af kontingent.
4. Valg af formand og næstformand.
5. Information fra EuroCOP og opfølgning på EuroCOP´s Spring Committeemeeting i dagene d. 03. – 04.03.15 i Torremolinos, Spanien.
6. Action Plan 2015, herunder opfølgning på særligt…..
a. ”Fælles medlemstilbud”.
b. ”Fællesmøde” med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren i 2015.
c. Nordisk Politiforskningsnetværk.
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d. Invitationer.
7. Information om interne sager i forbundene.
8. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande.
9. Eventuelt.
10. Godkendelse af referat.
11. Afslutning.
Styret godkendte den fremlagte dagsorden.

Pkt. 3: Årsmødet, herunder
a. NPF-Årsrapport 2014.
b. Regnskab 2014.
c. NPF´s aktivitetsniveau.
d. Budget 2015.
e. Fastsættelse af kontingent.

a. NPF-Årsrapport 2014.
Næstformanden henviste kort til den via indkaldelsen udsendte NPF-Årsberetning
2014, idet han fandt, at beretningen kort og præcist beskrev, hvad der var sket i løbet
af året.
Styret drøftede kort den udsendte NPF-Årsberetning.
Styret havde i øvrigt ingen bemærkninger til det fremlagte udkast til NPFÅrsberetning 2014, hvorefter den blev godkendt.

b. Regnskab 2014.
Næstformanden henviste kort til, at revisor Lennart Heijdenberg, NPFØkonomifunktionen, havde udarbejdet det udsendte Regnskab 2014, hvorefter han
overlod ordet til Økonomifunktionen i Polisförbundet.
Anna Nellberg Dennis redegjorde herefter nærmere for det udsendte NPFÅrsregnskab for 2014, idet hun bemærkede, at revisorerne i Polisförbundet havde
godkendt regnskabet fredag d. 20.03.15 i Polisförbundet, men afventede
godkendelse i NPF-Styret forud for underskrift.
Styret havde en kort drøftelse af regnskabet, som herefter blev godkendt.
Regnskab 2014 blev herefter af regnskabstekniske årsager underskrevet af NPFStyret og medtaget af Polisförbundet til Økonomifunktionen i Sverige.
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c. NPF´s aktivitetsniveau.
Næstformanden henviste til, at det til NPF-Årsmødet 2014 blandt andet blev
besluttet, at Styret til dette møde skulle drøfte NPF´s aktivitetsniveau nøje, ligesom
sekretæren skulle udarbejde en detaljeret oversigt over tidsforbrug til NPF-arbejdet
for 2014. Han henviste i den forbindelse til den tidligere evaluering af NPF´s arbejde,
hvorunder det blev besluttet, at der afholdes 2 ordinære NPF-møder årligt, ligesom
der søges afholdt "fællesmøde" med Rigspoliticheferne.
Sekretæren orienterede herefter kort om den udsendte oversigt over sekretærens
tidsforbrug i 2014.
Styret drøftede aktivitetsniveauet, som findes passende, ligesom det findes
hensigtsmæssigt at placere NPF´s møder forud for EuroCOP-møderne. NPF kunne
ligeledes overveje at placere et møde dagen før og forud for selve EuroCOPmøderne der, hvor EuroCOP-mødet afholdes.
Styret tog i øvrigt oversigten over sekretærens tidsforbrug til efterretning.

d. Budget 2015.
Næstformanden redegjorde for det udsendte NPF-budget for 2015, idet han overlod
ordet til NPF-Økonomifunktionen.
Anna Nellberg Dennis orienterede herefter om det udsendte forslag til NPF-budget
2015, idet hun henviste til, at revisoren i samarbejde med sekretæren havde
indarbejdet de elementer, som NPF-Styret tidligere havde besluttet, herunder i
forhold til, at der i NPF-budgettet skulle "afsættes et beløb til "ekstern
rejseaktivitet/deltagelse i konferencer m.v.", hvilket var gjort med SEK kr. 15.000,Hun orienterede ligeledes om, at NPF´s formue nu gennem flere år var blevet
nedbragt efter kontingentfrihed i flere år, hvorfor der var behov for at øge
overskuddet.
Styret havde en drøftelse af det udsendte forslag og i øvrigt i forhold til
medlemstallet. Yderligere drøftedes en eventuel særlig markering af NPF´s 100-års
jubilæum i 2021 med deraf eventuelt øgede udgifter.
Styret besluttede således, at Lena Nitz og Snorri Magnússon frem til NPF-Årsmødet
2016 fremkommer med et konkret forslag til markering af NPF´s 100 års jubilæum i
2021 med et anslået budget med henblik på, at dette kan indgå i drøftelserne
fremadrettet. Til NPF-Styremødet d. 17.09.15 fremlægges en status i overvejelserne i
forhold til deres ideer og tanker og i forhold til, hvorvidt Styret finder disse
hensigtsmæssige.
Styret tog med de fremkomne bemærkninger NPF-budget 2015 til efterretning.
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e. Fastsættelse af kontingent.
Næstformanden henviste til det netop vedtagne NPF-budget 2015, hvorefter han
overfor Styret indstillede, at medlemsafgiften for 2015 fastsættes til SEK 10,- pr.
medlem, ligesom "deadline" for indbetaling af medlemsafgift for 2015 til
Økonomifunktionen i Polisförbundet indstilles til senest d. 1. maj 2015.
Styret tilsluttede sig efter en drøftelse dels forslaget til medlemsafgift for 2015 og
dels, at indbetaling af medlemsafgift for 2015 til Økonomifunktionen i Polisförbundet
fastsættes til senest d. 1. maj 2015.
Styret anmodede samtidig sekretæren om at udsende nærmere detaljer og erindring
herom til NPF-styret.

Pkt. 4: Valg af formand og næstformand.
Næstformanden orienterede i tilknytning til NPF´s lovs § 7 om, at der efter
rotationsprincippet skal vælges ny formand og ny næstformand for 2 år.
Det indstilles således, at Claus Oxfeldt, Danmark, vælges til ny formand for 2 år frem
til 2017, mens det indstilles, at Yrjö Suhonen, Finland, vælges til ny næstformand for
2 år frem til 2017.
Styret tiltrådte den fremlagte indstilling med akklamation.

Pkt. 5: Information fra EuroCOP og opfølgning på EuroCOP´s Spring
Committee-meeting i dagene d. 03. – 04.03.15 i Torremolinos, Spanien.
Næstformanden orienterede kort om status i forhold til EuroCOP, herunder særligt
vedrørende …..
Ø EuroCOP´s Spring Committee Meeting i dagene d. 02. – 04.03.15 i
Torremolinos, Spanien.
Ø EuroCOP´s Summer Committee Meeting afholdes i dagene d. 02. – 03.09.15 i
Prag, Tjekkiet.
Ø EuroCOP Congress 2015 afholdes i dagene d. 16. – 18.11.15 i Dublin, Irland.
Sekretæren orienterede kort om, at EuroCOP´s sekretariat d. 08.12.14 udsendte
invitation til kongressen, hvori er anført frist for nomineringer (Til bl.a. President og 6
medlemmer af ExCOM), som er fastsat til d. 12.06.15. Der er i øvrigt frist for
tilmelding af delegerede d. 03.09.15.
Næstformanden indledte herefter en drøftelse af NPF´s strategi i forhold til valg
m.v., herunder spørgsmålet om eventuelle, øvrige kandidater fra NPF, idet han
overlod ordet til præsidenten for EuroCOP, Anna Nellberg Dennis.
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Anna Nellberg Dennis redegjorde for situationen i EuroCOP efter blandt andet
EuroCOP´s Spring Committee Meeting og overvejelser i forhold til EuroCOP
Congress 2015. Særligt fremhævede hun følgende…..
Ø Invitation til EuroCOP fra “Police Federation of England and Wales” til
deltagelse i paneldebat under deres årlige møde i maj 2015.
Ø “Police Federation of England and Wales” og deres eventuelle ansøgning om
genindmeldelse med ca. 124.000 medlemmer i EuroCOP.
Ø Invitation fra Europaparlamentets gruppe ”Alliancen af Liberale og Demokrater
for Europa” til, at EuroCOP indgår med en præsentation til møde i april 2015.
Ø 2 EU-parlamentsmedlemmer har henvendt sig til EuroCOP i forbindelse med
råd og vejledning til udarbejdelse af spørgsmål til Europaparlamentet.
Ø Drøftelser om EU´s direktiv vedrørende ”Data Retention”, hvor der arbejdes på
udarbejdelse af et positions-papir.
Ø Drøftelser om EU´s direktiv vedrørende ”Working Time”, hvor der efter
inspiration fra ETUC arbejdes på udarbejdelse af et høringssvar.
Ø EuroCOP´s ExCOM afholder ekstraordinært møde d. 13.05.15.

Styret havde herefter en længere drøftelse af den givne status og overvejelserne om
NPF´s politiske strategi frem mod EuroCOP Congress 2015, særligt i forhold til
EuroCOP´s økonomiske situation, i forhold til arbejdsgruppens/ExCOM´s forslag til
ændringer af vedtægterne og i forhold til EuroCOP´s arbejde i den kommende
kongresperiode. Styret drøftede herunder eventuelle, yderligere nomineringer fra
NPF til ExCOM, og mere konkrete forslag, såsom …..
Ø Eventuelt forslag til kontingentstigninger?
Ø Eventuel fjernelse af rejseomkostninger til EuroCOP-møder?
Ø Eventuel alene afholdelse af ét Committee-møde årligt med udvidelse på 1
dag?
Ø Eventuel etablering af ”minimumskontingent” for ”nationale forbund” – skal
dette gælde for alle eller alene gælde for de mindre forbund for at fremme
”sammenlægninger”?
Styret besluttede således – forud for EuroCOP´s ExCOM´s ekstraordinære møde d.
13.05.15 – at udarbejde et positionspapir i forhold til NPF´s strategi om, hvorledes
NPF ønsker, at EuroCOP på et solidt, økonomisk fundament skal arbejde politisk i
den kommende kongresperiode. Positionspapiret udarbejdes af Claus Hartmann,
Politiforbundet, Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund, og sekretæren med en
prioritering af de forskellige forslag inden d. 08.05.15, hvorefter dette udsendes i en
kort elektronisk høring i NPF-Styret.
Positionspapiret skal ligeledes kunne anvendes internt i medlemslandene i forhold til
at forklare eventuelle, øgede udgifter.
Styret besluttede i forhold til valg/nomineringer at følge situationen nøje og fortsat
støtte genvalg af Anna Nellberg Dennis til præsident for EuroCOP.
---oo0oo---
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Anna Nellberg Dennis redegjorde for, at EuroCOP med baggrund i andre,
uopsættelige sager, ikke havde prioriteret TETRA-spørgsmålet, som besluttet på
EuroCOP´s Autumn Committee-møde i 2014. ExCOM havde nogle ideer til, hvad
EuroCOP kunne gøre, hvilket ville blive nærmere behandlet efter EuroCOPkongressen i 2015.
Styret fandt det ærgerligt, at spørgsmålet ikke var blevet prioriteret, idet det
fremlagte materiale vedrørende stråling fra TETRA-udstyret var foruroligende.
Yderligere blev det fra Politiets Fellesforbund i Norge oplyst, at de havde igangsat et
projekt i forhold til TETRA og de arbejdsmiljømæssige konsekvenser med blandt
andet støj, hvilket indtil nu havde vist uforholdsmæssige risici for hørelsen.
Styret fandt det derfor hensigtsmæssigt, at NPF prioriterede emnet.
Polisförbundet vil således tage initiativ til, at indkalde de nordiske
arbejdsmiljøansvarlige/-sekretærer til en temadag om "The TETRA Project" om
stråling fra mobiltelefoner/radioudstyr m.v. og herefter udsende "general information"
herom. Materialet kan eventuelt ligeledes danne baggrund for, at NPF kan udarbejde
et "positionspapir" til EuroCOP. Det anslås, at der kan deltage 3 - 4 personer fra
hvert NPF-medlemsland. Nærmere følger fra Polisförbundet.

Pkt. 6: Action Plan 2013, herunder opfølgning på særligt…..
a. ”Fælles medlemstilbud”.
b. ”Fællesmøde” med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren i 2015.
c. Nordisk Politiforskningsnetværk.
d. Invitationer.

a. ”Fælles medlemstilbud”.
Næstformanden henledte kort opmærksomheden på drøftelserne om ”Fælles
medlemstilbud” på seneste NPF-Styremøde, hvor Jørgen Hellwege, PF i Norge, blev
udpeget til at være ansvarlig for arbejdsgruppen, der skal fremkomme med forslag til
NPF ved et senere møde.
Lars Øverkil orienterede om status i PF´s arbejde om ”medlemstilbud”, herunder
særligt i forhold til ”forsikringer”. Han vil således afvente det 1. møde i
arbejdsgruppen.
Lena Nitz orienterede om, at Ylva Norberg, der oprindeligt var udpeget som
kontaktperson, nu var stoppet i Polisförbundet, hvorfor ny kontaktperson var Bjørn
Kellerth.
Styret tog orienteringen til efterretning.

b. ”Fællesmøde” med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren i 2015.
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Næstformanden orienterede om, at Politiforbundet d. 16.02.15 modtog en "foreløbig
invitation" fra den danske Rigspolitichef til "fællesmøde" med de nordiske
forbundsledere. "Fællesmødet" afholdes efter den foreløbige dagsorden for mødet
fredag d. 21. august 2015 kl. 1000 – 1130 på Dragsholm Slot, Dragsholm Allé, 4534
Hørve, Danmark.
Rigspolitichefen anmodede samtidig om, at NPF fremsendte forslag til emner til
mødet senest d. 13.03.15, hvorfor NPF´s forbundsformænd/-ordförende til EuroCOPmødet d. 02. – 04.03.15 drøftede forslag til emner til drøftelse ved "Fællesmødet"
med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d. 21.08.15.
Sekretæren har således efterfølgende fremsendt følgende 2 emner .....
1. Terror i Europa, herunder i forhold til det forhøjede beredskab i de nordiske
lande og anvendelsen af udrustning/udstyr/våben.
2. Reformer, omorganiseringer og nye strukturer i politiet i de nordiske lande,
herunder i forhold til "New Public Management" – erfaringsudveksling herom
Sekretæren orienterede herefter om de praktiske udfordringer i forhold til
indlogering, idet Dragsholm Slot har meddelt, at der ikke er ledige værelser fra d. 20.
- 21.08.15, hvorfor alternative muligheder undersøges.
Styret drøftede "fællesmødet" og fandt, at sekretæren ligeledes skal deltage i mødet
og at der forud for dette afholdes et ”forberedelsesmøde”. Yderligere fandtes det
væsentligt, at alle NPF´s forbundsformænd/-ordförende er repræsenteret ved
”fællesmødet”.

c. Nordisk Politiforskningsnetværk.
Næstformanden redegjorde kort for NPF´s tidligere samarbejde med
"politiforskningsnetværket", som - med kort varsel i 2014 - havde fremsendt invitation
til deltagelse i "Nordic Police Research Seminar" i 2014. NPF meldte med baggrund i
flere forhold afbud til dette seminar.
Styret havde herefter en drøftelse af samarbejdet med "politiforskningsnetværket" i
øvrigt, og opfordrede sekretæren til at tage kontakt til Rolf Graner med henblik på at
undersøge, dels om der afholdes ”Nordic Police Research Seminar” i 2015 og dels,
om NPF bliver inviteret.

d. Invitationer.
Næstformanden redegjorde kort for, at der ikke indtil videre var modtaget relevante
invitationer til NPF i 2015.
Næstformanden erindrede i den forbindelse om NPF´s tidligere beslutning om, at
formandskabet på seneste NPF-Styremøde fik mandat til, at den i det cirkulerende
formandskab til enhver tid siddende formand og næstformand for NPF kan vurdere
nytteværdien og eventuel deltagelse i modtagne invitationer.
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Styret tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 7: Information om interne sager i forbundene
FINLAND
SPJL forbereder i øjeblikket de kommende aftaleforhandlinger, som går i gang til
sommer. Med baggrund i de senere års meget lave lønstigninger er forventningerne
ikke særligt store. Umiddelbart afventes resultatet til Riksdagsvalget d. 29.04.15 og
eventuelle, ændrede forudsætninger for en kommende, ny regering. Herefter vil
forhandlingerne gå i gang på centralorganisationsniveau. Umiddelbart forventes det
dog, at besparelser og personalereduktioner inden for den offentlige sektor
fortsætter, hvilket SPJL finder urovækkende.
I fortsættelse af den store ”Politimarch” i Helsinki d. 19.11.14, som i øvrigt efter
SPJL´s opfattelse var en stor succes og fik meget medie-omtale, har SPJL fortsat
arbejdet med at øge befolkningens tillid til politiet og gøre opmærksom på, at der er
for få ressourcer til det daglige arbejde. Samtidig hermed – og forud for Riksdagsvalget d. 29.04.15 – har såvel SPJL som centralorganisationen via lobby-arbejde
forsøgt at påvirke alle de politiske partier. Umiddelbart har alle partier givet udtryk for
støtte til politiet, men SPJL frygter, at denne støtte bliver ”glemt” efter valget. Dette
skal ligeledes ses i lyset af, at SPJL via et spørgeskema har undersøgt befolkningens
tillid til politiet. Af besvarelserne fremgår, at befolkningen også er bekymrede for
yderligere nedskæringer i politiet, ligesom de er bekymrede for at overføre politiets
opgaver til private, da de ikke vil have et ”B-politi”. Besvarelserne er enslydende i
forhold til såvel Alarmcentralerne som Justitsministeriet. Alligevel er der ingen af de
politiske partier, der i valgkampen har taget disse emner med i deres valgprogram.
Generelt er det således i Finland, at på trods af de voldsomme besparelser og
personalereduktioner inden for den offentlige sektor i de senere år, så ”beskylder
man den offentlige sektor for at være årsag til alt, hvad der er dårligt i det finske
samfund”, hvilket SPJL finder beklageligt.
SPJL afventer i øjeblikket anbefalingerne fra den af regeringen nedsatte
arbejdsgruppe, der skulle se på, hvorvidt det er muligt i større omfang at inddrage
”private” og frivillige/”reservebetjente” i løsningen af politiets opgaver, og som SPJL i
øvrigt har taget afstand fra.
Yderligere er der i regi af Indenrigsministeriet nedsat 2 parlamentariske
arbejdsgrupper til dels at se på ”den indre sikkerhed og retssikkerheden” og dels
”den ydre sikkerhed og retssikkerheden”. Arbejdsgruppen vedrørende ”den indre
sikkerhed”, som i øvrigt kun fik 3 måneder til arbejdet, er netop fremkommet med
dens anbefalinger, der støtter, at politiet har behov for flere ressourcer og samtidig
indstiller til etablering af en ny arbejdsgruppe om ”strukturel udvikling af den indre
sikkerhed”. Arbejdsgruppen vedrørende ”den ydre sikkerhed”, som fik 12 måneder til
arbejdet, har endnu ikke har afsluttet arbejdet.
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I februar måned 2015 blev resultaterne af det 8. ”politi-barometer”, der i øvrigt
udarbejdes hvert andet år, offentliggjort. Resultaterne viser overordnet set fortsat stor
tillid til politiet, men de viser samtidigt, at befolkningen føler, at ”politiet har fjernet sig
fra borgerne” og at de ”ikke tror på bedre service fra politiet i fremtiden”. Samtidig
bærer dele af barometeret efter SPJL´s opfattelse præg af en aktuel sag, hvor en
ledende politimand fra Helsinki er tiltalt for korruption i forbindelse med en større
narkosag, som har været meget omtalt i medierne. Sagen er fortsat ikke afsluttet og
har løbende udviklet sig, hvilket har været til skade for finsk politi.
Internt i SPJL drøftes i øvrigt p.t. en eventuel sammenlægning af de 3 store, finske
centralorganisationer. Én af centralorganisationerne har allerede meddelt, at de ikke
ønsker en sammenlægning, hvorfor det alene er de to øvrige, som arbejder videre
med en sammenlægning, som forventes etableret primo 2016.
I tilknytning til den almindelige praksis i Finland i forhold til sager i ”Statskontoret for
ofre for forbrydelser”, der behandler erstatningssager, er lovgivningen herfor ændret
med virkning fra 2016. Domstolene har således indtil videre haft en opfattelse af, at
”politifolk skal kunne tåle mere end andre”, hvilket SPJL er uenige i. I en konkret sag,
hvor 3 kolleger blev beskudt og kidnappet, fandt Domstolene således ikke, at
politifolkene var berettiget til erstatning. SPJL ankede på vegne af kollegerne denne
afgørelse og fik i februar 2015 medhold i, at kollegerne skulle have erstatning, hvilket
forhåbentlig udvider grænsen for, hvornår kolleger kan få erstatning.
I tilknytning til det finske pensionssystem har regeringen nu besluttet også at ændre
på vilkårene for politifolks afgangsalder via den nye ”Pensionsreform”. Hvor politifolk
nu kan gå på pension som 63-årige, så er dette fra 2017 ændret, således at politifolk
– som alle andre offentligt ansatte – tidligst kan gå på pension som 65-årige, idet
gennemsnitslevealderen generelt er stigende i Finland.
Styret havde en efterfølgende drøftelse af situationen i Finland, idet det er
opfattelsen at borgerne i alle medlemslandene føler, at ”politiet har fjernet sig fra
borgerne”. SPJL vil søge at udfinde materiale på Engelsk/Svensk vedrørende
anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedrørende ”den indre sikkerhed og
retssikkerheden” og udsende dette til NPF-Styret.
Styret fandt i øvrigt, at den opfattelse, at ”politifolk skal kunne tåle mere end andre”
også eksisterer i de øvrige medlemslande.

NORGE
I tilknytning til omorganisering af norsk politi har regeringen nu fremlagt et forslag til
en ny struktur for norsk politi under titlen ”Nærpolitireformen”, som indeholder forslag
til, at antallet af politidistrikter reduceres fra de nuværende 27 politidistrikter til 12 nye,
store distrikter. Forslaget er nu i høring forud for endelig behandling i Stortinget. PF
har påvirket og haft medindflydelse på udarbejdelsen af forslaget, og vil nu fortsætte
med at påvirke beslutningstagerne lokalt såvel som centralt inden den endelige
vedtagelse. Umiddelbart finder PF dog overordnet set, at der er mange, gode
intentioner i forslaget.
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PF har således også internt igangsat et arbejde omkring omorganisering af
forbundet.
I tilknytning til ”generel bevæbning af norsk politi” og PF´s ønske herom, har der
faktisk siden der blev etableret et forhøjet beredskab og sikkerhedsniveau i Norge
været ”generel bevæbning”, hvilket enkelte politikere har udtrykt som et problem.
Kollegerne har dog følt sig trygge ved at bære våben og PF har fået mange positive
tilbagemeldinger herom, hvilket tilbageviser den frygt, som enkelte kolleger tidligere
havde om spørgsmålet.
En konkret sag under navnet ”Monika-sagen” har i Norge givet anledning til mange
diskussioner om politiets efterforskning og kultur, tillid til politiet, manglende ledelse
m.v. Sagen omhandler en pige på 8 år, der i 2011 blev fundet død og hvor politiet
efter 9 måneder henlagde sagen som selvmord. Efterfølgende tog en kollega på ny
sagen op, selvom ledelsen i første omgang ikke tillod dette, med det resultat, at en
gerningsmand nu er sigtet for mord på pigen. Der er således nedsat en ekstern
undersøgelseskommission med repræsentanter fra Rigsadvokaten, Politidirektøren
og Politimestrene, der skal undersøge sagen nøje.
I en anden, konkret sag er en politimand i Oslo politi mistænkt i en større narko-sag
for at have forbindelser til kriminelle. Denne sag undersøges fortsat, og har
mediernes store interesse.
I tilknytning til den ”publikumsundersøgelse”, der blev udarbejdet i 2014, scorede
norsk politi meget højt i anseelse og troværdighed. PF finder dette tilfredsstillende,
men afventer nu resultaterne af en medarbejderundersøgelse i norsk politi
I tilknytning til en undersøgelse af politiets økonomi gennem årene har det – selvom
mange mener, at politiet altid har fået flere penge – vist sig, at politimestrene siden
2003 har modtaget 515 mio. NOK mindre til blandt andet udrustning, køretøjer og
uddannelse, hvilket PF finder problematisk, idet der samtidig er ansat flere
administrative medarbejdere i distrikterne.
Styret drøftede den givne orientering, herunder de senest, udarbejdede
”medarbejderundersøgelser” i de øvrige lande, der flere steder har vist, at
”medarbejderne ikke har større tillid til ledelserne”.

ISLAND
Lønforhandlingerne er nu gået i gang, og LL håber med baggrund i en bedre
økonomi i Island, at den nye lønaftale fra 2015 giver væsentlige lønstigninger.
Således har regeringen i januar lavet en aftale med skolelærerne, som giver
stigninger på helt op til 40 % for den enkelte skolelærer, hvilket skal ses i forhold til,
at regeringen også sidste år gav skolelærerne en stigning på 15 %. Alle øvrige
offentlige ansatte har alene fået stigninger på 3,5 %, hvilket vanskeliggør de
igangværende forhandlinger. LL forventer således, at der går strejker i gang indenfor
kort tid.
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LL arbejder ligeledes p.t. meget i forhold til evaluering af den islandske
politiuddannelse og en vurdering af muligheden for etablering af en
professionsbacheloruddannelse, hvorfor det glædede LL meget, at NPF-Styret
tidligere tog sig tid til mødet med arbejdsgruppen fra det islandske
indenrigsministerium.
Omorganiseringen af islandsk politi gik i gang d. 01.01.15, idet antallet af politikredse
blev reduceret fra 15 til 9 nye, større kredse, hvilket fortsat giver udfordringer for LL.
LL forventer således, at der inden for de kommende 3 – 5 år vil fremkomme et nyt
forslag om strukturændringer, hvor hele Island bliver til én stor, ny kreds.

SVERIGE
Som opfølgning på terrorangrebet i København, hvor den svenske kunstner, Lars
Vilks, blev beskudt, har dette også i Sverige givet anledning til drøftelser og
diskussioner i forhold til udrustning, skudsikre veste, ballistiske hjelme, uddannelse
m.v. Lars Vilks har således sin egen beskyttelsesgruppe bestående af en gruppe
lokale politifolk, hvoraf 2 kolleger var med og afgav skud i København. Efterfølgende
har svensk politi ligeledes etableret et forhøjet beredskab og sikkerhedsniveau ved
særligt jødiske interesser. Den svenske Rikspolischef har således besluttet at
undersøge muligheden for at etablere 3 særlige beskyttelsesgrupper/-enheder i
Gøteborg, Stockholm og Malmø, hvilket Polisförbundet er skeptiske overfor, idet
ressourcerne ikke er tilstede. Polisförbundet takkede således Politiforbundet for
samarbejdet i forhold til varetagelsen af de 2 svenske kollegers interesser og i øvrigt
for løbende information i sagen.
Svensk politi har i øvrigt inden for kort tid oplevet flere alvorlige skyderier, særligt en
sag fra d. 18. marts 2015 i Gøteborg, hvor gerningsmænd skød og dræbte 2
personer og sårede 8 andre alvorligt. 3 gerningsmænd er fængslet i sagen. Disse
sager har medført en stor diskussion i Sverige i forhold til politiets arbejde,
skærpelser af våbenloven, samarbejdet mellem de forskellige myndigheder m.v.
Polisförbundet afventer således eventuelle konkrete beslutninger som følge af
diskussionerne, ligesom dette skal ses i forhold til de 55 boligområder i Sverige, hvor
politiet ikke kan arbejde almindeligt.
I tilknytning til den nye regering har Polisförbundet udtrykt ønske om, at der etableres
et nyt ministerium med en ny minister, der beskæftiger sig med forebyggende tiltag
"på tværs" af de nu etablerede ministerier.
Polisförbundet har fortsat særlig fokus på den nye struktur i svensk politi, hvor 21
politikredse pr. d. 01.01.15 blev sammensmeltet til én stor politikreds med 7 regioner
samtidig med, at der ligeledes pr. d. 01.01.15 tiltrådte ny Rikspolischef. Den nye
struktur er meget højt prioriteret i Polisförbundet samtidig med at det politisk er
besluttet at vurdere muligheden for, at svensk politi bliver en højskoleuddannelse
med en professionsbacheloruddannelse, hvilket Polisförbundet finder meget
tilfredsstillende. I vurderingen skal det ligeledes klarlægges, hvorvidt akademikere
skal kunne blive politifolk med en kortere uddannelse end andre, hvilket
Polisförbundet umiddelbart finder betænkeligt.
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Den nye struktur giver store udfordringer i øjeblikket, idet det blandt andet er
vanskeligt
helt
at
gennemskue
organisationen,
ledelsesstrukturen
og
beslutningskompetencerne er uklar. Mindre, dagligdags problemstillinger tager
således meget tid at løse. Samtidig har det medført, at Polisförbundets indflydelse er
blevet reduceret, idet flere forhold nu er lagt ind under ”ledelsesretten” og der stilles
generelt spørgsmål til tillidsrepræsentanternes tid til fagligt arbejde. Overordnet er det
hensigten, at strukturændringen skal frigive ressourcer – herunder via reduktioner af
ledelserne – til mere synligt politi på gaden. Polisförbundet stiller sig dog tvivlende op
overfor, om dette lykkedes.
Parallelt med den nye struktur har Polisförbundet internt etableret en ny
organisationsstruktur, der træder i kraft pr. d. 01.04.15, hvilket giver travlhed.
I tilknytning til de kommende lønforhandlinger er Polisförbundet i øjeblikket i gang
med at forberede kravene hertil. Efter at det ved de sidste forhandlinger lykkedes at
hæve indgangslønnen for den yngre del af styrken er udfordringen nu, at den ældre
del af styrken kræver, at de bliver tilgodeset i en ny aftale.
Polisförbundet har i øvrigt igangsat en medlemsundersøgelse via et eksternt
konsulentbureau med henblik på at stille forskellige spørgsmål til medlemmerne om
deres oplevelser af Polisförbundets arbejde lokalt og centralt, forventninger hertil,
medlemstilbud m.v. Forud for dette har Polisförbundet fået udarbejdet en
interesseanalyse, hvor omverdenen er blevet spurgt, hvorledes de vurderer
Polisförbundet
med
henblik
på
efterfølgende
at
styrke
förbundets
interessevaretagelse.
På given foranledning drøftedes Polisförbundets igangsatte medlemsundersøgelse
via et eksternt konsulentbureau. Medlemsundersøgelsen vil således blive udsendt til
inspiration for NPF-Styret.

DANMARK
I tilknytning til terroranslaget i København d. 14. – 15.02.15, hvor en gerningsmand
ved 2 forskellige skudangreb dræbte 2 borgere ved henholdsvis kulturhuset
”Krudttønden”, hvor den svenske kunstner, Lars Vilks, befandt sig med 2 svenske
kolleger til personbeskyttelse, og ved den Jødiske Synagoge, blev der orienteret om
status. 6 danske politifolk kom til skade under angrebene – 4 kolleger blev således
ramt af skud, mens 2 kolleger blev ramt af splintrende glasskår. Alt tyder således på,
at kollegerne ikke får fysiske mén, mens de eventuelle psykiske mén ikke er klarlagt.
Politiforbundet indtog fra start af en overordnet strategi om, ikke umiddelbart at
anvende situationen politisk. Situationen er fortsat, at politiet har et forhøjet
beredskab, som indtil videre er planlagt frem til september 2015. Politiforbundet
afventer nu en samlet evaluering af indsatsen i forhold til blandt andet arbejdstid,
udrustning, skudsikre veste, ballistiske hjelme, uddannelse m.v.
Internt i forbundshuset blev der allerede efter terroranslaget i januar 2015 i Frankrig
iværksat justeringer og nye, sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til at øge den indre
sikkerhed, adgangsforhold m.v.
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Politiforbundet takkede samtidig for de efterfølgende, udviste sympati- og støttetilkendegivelser fra alle de nordiske lande.
I tilknytning til aftaleforhandlingerne OK 2015 er forhandlingerne netop afsluttet med
et resultat, der samlet set giver en lønstigning på 4,45 % over 3 år og derudover
blandt andet 18 mio. DKK ekstra til lokalløn, en uges ekstra betalt forældreorlov til
fædre i forbindelse med barsel og et projekt med fokus på såvel samarbejde som
psykisk
arbejdsmiljø.
Politiforbundets
Hovedbestyrelse
har
accepteret
aftaleresultatet, idet det anses for at være overvejende tilfredsstillende, men der er
momenter i aftalen, som en samlet Hovedbestyrelse anser som værende uklare og
uhensigtsmæssige i forhold til Politiforbundet.
I tilknytning til Politiforbundets arbejde med en ny flerårsaftale for politiet, der skal
træde i kraft d. 01.01.16, har forbundet gennem de sidste 1 ½ år afholdt møder med
flere politiske interessenter, ligesom flerårsaftalen er forbundets hovedemne til
Folkemødet på Bornholm i juni 2015. Politiforbundet søger således at påvirke
beslutningstagerne til at tilføre politiet flere ressourcer, hvilket ligeledes skal ses i
forhold til det kommende Folketingsvalg.
I Danmark skal der afholdes valg til Folketinget senest 15.09.15, hvor tryghed
generelt formentlig vil blive et af temaerne i valgkampen, ligesom ”fremtidens politi”,
”politifolks sikkerhed og retsstilling” forventes af få særlig fokus.

Pkt. 8: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande
DANMARK
I tilknytning til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der trådte i kraft pr. d.
01.01.12, blev det oprindeligt i det lovforberedende arbejde forudsat, at der efter 3 år
skulle iværksættes en evaluering. Det er nu oplyst, at evalueringen skal foretages
eksternt via Københavns Universitet og at resultatet forventes at foreligge primo
2016. Politiforbundet finder det problematisk, at forbundet ikke er inddraget, da
DUP´s arbejde på flere områder udfordrer medlemmerne, men resultatet afventes
med stor interesse.

Pkt. 9: Eventuelt.
Sekretæren orienterede kort om han på vegne af NPF fremsendte kondolence-brev
til de franske politiorganisationer efter terror-angrebet i Frankrig d. 7. januar 2015,
hvor flere politifolk blev skudt og dræbt.
Lars Øverkil orienterede kort om, at Politidirektøren i samarbejde med Politiets
Fellesforbund arbejder på et projekt til markering af indsatsen fra politifolk, som blev
interneret i koncentrationslejre og dræbt under 2. verdenskrig. PF støtter således
projektet økonomisk.
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UDSENDT MATERIALE TIL NPF-STYRET:
1. Udkast til referat fra NPF-Styremødet d. 18.09.14 i København + notat fra
”fællesmødet” med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren i 2014 – Udsendt via
mail fra sekretæren d. 25.09.14.
2. Endeligt referat fra NPF-Styremødet d. 18.09.14 i København – Udsendt via
mail fra sekretæren d. 13.10.14.
3. Opfølgning på EuroCOP-mødet d. 28. - 29. oktober 2014 i Berlin + NPFfællesudtalelse til SPJL-marchen d. 19.11.14 – udsendt via mail fra
sekretæren til alle NPF-landene d. 31.10.14.
4. ”Julehilsen” med diverse information fra sekretæren - Udsendt via mail fra
sekretæren til alle NPF-landene d. 17.12.14.
5. ”Nytårshilsen” + anmodning om medlemstal pr. d. 01.01.2015 – Udsendt via
mail fra sekretæren til alle NPF-landene d. 05.01.15.
6. ”Forhåndstilmelding” til NPF-Årsmødet + kondolencebrev efter terror fra NPF
til Frankrig – Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d. 11.01.15.
7. Foreløbig information om NPF-Årsmødet i Island d. 24. - 26. marts 2015 +
diverse information – Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d.
31.01.15.
8. Indkaldelse til NPF-Årsmødet i Island d. 24. - 26. marts 2015 + diverse bilag –
Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d. 20.02.15.
9. Supplerende materiale til NPF-Årsmødet - ny "Årsbokslut NPF 2014" fra
Økonomifunktionen. Udsendt via mail fra sekretæren d. 26.02.15.

Pkt. 10: 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. 11: Afslutning
Næstformanden afsluttede herefter mødet, idet han takkede LL mange gange for
værtsskabet såvel fagligt som socialt, ligesom han takkede Styret for et rigtig godt og
konstruktivt møde.
Næste Styremøde afholdes torsdag d. 17.09.15 i Stockholm, Sverige.
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