KORT VERSION af referat fra NPF´s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016.

Mødet afholdt med start tirsdag d. 1. marts 2016 fra kl. 0900 i Politiets Fellesforbunds
lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo.

Tilstede var: Sigve Bolstad og Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund, Norge,
Yrjö Suhonen og Rita Ridanpää, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland,
Anna Nellberg Dennis og Björn Kellerth, Polisförbundet i Sverige, Claus Hartmann og
Claus Redder Madsen, Politiforbundet, Danmark, og Snorri Magnusson,
Landssamband Lögreglumanna, Island.
Afbud: Claus Oxfeldt, Politiforbundet, Danmark.

Tolk: Taina Aellig.

Sekretær: Claus Redder Madsen.
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Pkt. 1: Velkomst.
Næstformand Yrjö Suhonen bød velkommen til NPF´s Årsmøde, idet han
orienterede om, at formanden, Claus Oxfeldt, af personlige årsager med kort varsel
havde været nødt til at melde afbud til NPF-mødet.
Claus Hartmann viderebragte herefter en hilsen fra Claus Oxfeldt, ligesom han
redegjorde for årsagen til hans afbud.
Unn Alma Skatvold redegjorde for de praktiske foranstaltninger i forbindelse med
mødet, ligesom Styret koordinerede flytider m.v. af hensyn til rammerne for mødet.
Næstformanden anmodede afslutningsvis om, at der på vegne af Styret
viderebragtes en hilsen til Claus Oxfeldt med ønsket om god bedring.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden.
Næstformanden foreslog dagsorden for mødet, som den er udsendt, men at mødet
indledes med behandling af punkt 5 a - ”Fælles medlemstilbud” – idet Jørgen
Hellwege, PF i Norge, vil orientere om hans tanker og ideer om projektet.
1. Velkomst.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Årsmødet, herunder
a. NPF-Årsrapport 2015.
b. Regnskab 2015.
c. Budget 2016.
d. Fastsættelse af kontingent.
4. Forslag fra SPJL – ændring af cirkulation for NPF-formandsskab.
5. Action Plan 2015, herunder opfølgning på særligt…..
a.
b.
c.
d.

”Fælles medlemstilbud”.
Fællesmøde med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren i 2016.
TETRA-konferencen i Polisförbundet d. 21. – 22.10.15.
Nordisk Politiforskningsnetværk.

6. Flygtninge- og migrantsituationen i de nordiske lande.
7. Information fra EuroCOP, herunder forberedelse til EuroCOP´s Spring
Committee Meeting d. 26. – 27. april 2016 i Torremolinos.
8. Information om interne sager i forbundene.
9. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande.
10. Eventuelt.
11. Godkendelse af referat.
12. Afslutning.

Styret tilsluttede sig næstformandens indstilling og godkendte den fremlagte
dagsorden.
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Pkt. 3: Årsmødet, herunder
a. NPF-Årsrapport 2015.
Næstformanden henviste kort til den via indkaldelsen udsendte NPF-Årsberetning
2015, idet han fandt, at beretningen præcist beskrev, hvad der var sket i løbet af året.
Sekretæren supplerede, idet han særligt henviste til den uddybende beskrivelse af
samarbejdet i regi af EuroCOP.
Styret havde ingen bemærkninger til det fremlagte udkast til NPF-Årsberetning 2015,
hvorefter den blev godkendt.

b. Regnskab 2015.
Næstformanden henviste kort til det fra sekretæren udsendte NPF-regnskab 2015.
Björn Kellerth redegjorde på vegne af NPF-Økonomifunktionen for NPF regnskab
2015 og NPF budget 2016, idet han orienterede om, at dette var udarbejdet i
samarbejde med sekretæren. Han redegjorde herefter nærmere for enkelte
elementer i det udsendte NPF-Årsregnskab for 2015, idet han bemærkede, at
regnskabet udviste et overskud på SEK 118.843,-, hvilket findes tilfredsstillende.
Styret havde en kort drøftelse af regnskabet, som herefter blev godkendt.
Regnskab 2015 blev herefter af regnskabstekniske årsager underskrevet af NPFStyret og udleveret til sekretæren med henblik på efterfølgende underskrift fra
formanden, Claus Oxfeldt, og fremsendelse til Polisförbundet i Sverige.

c. Budget 2016.
Næstformanden redegjorde kort for det udsendte NPF-Budget for 2016, idet han
henviste til det udsendte udkast til NPF-budget 2016 og det af sekretæren
udarbejdede notat fra ”økonomimødet” d. 17.02.16.
Björn Kellerth redegjorde på vegne af NPF-Økonomifunktionen herefter nærmere
for NPF budget 2016, som tager højde for aktivitet i arbejdsgruppen ”fælles
medlemstilbud”, tolkeomkostninger m.v. Ligeledes vil der ved en uændret
medlemsafgift kunne afskærmes midler til markering af NPF´s 100 års jubilæum i
2021.
Styret havde en drøftelse af det udsendte forslag og i øvrigt i forhold til
medlemstallet. Yderligere drøftedes en markering af NPF´s 100-års jubilæum i 2021
med deraf eventuelt øgede udgifter, og antallet af deltagere. I den forbindelse
opgjorde Styret antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer i medlemslandene til 82
(Sverige = 11, Danmark = 21, Finland = 22, Norge = 12, Island = 16), idet det – som
almindelig NPF-praksis – forventes, at deltagere selv betaler rejseomkostninger.
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Styret besluttede således, at Lena Nitz og Snorri Magnússon frem til NPFStyremødet d. 12. – 13.09.16 fremkommer med et konkret forslag og anslået budget
til markering af NPF´s 100 års jubilæum i 2021 med henblik på, at dette kan indgå i
drøftelserne og en vurdering af medlemsafgiften fremadrettet set i forhold til NPF´s
aktivitetsniveau.
Styret tog med de fremkomne bemærkninger NPF-budget 2016 til efterretning.

d. Fastsættelse af kontingent.
Næstformanden henviste til det netop vedtagne NPF-budget 2016, hvorefter han
overfor Styret indstillede, at medlemsafgiften for 2016 fastsættes uændret til SEK
10,- pr. medlem, ligesom "deadline" for indbetaling af medlemsafgift for 2016 til
Økonomifunktionen i Polisförbundet indstilles til senest d. 1. maj 2016.
Styret tilsluttede sig efter en drøftelse dels forslaget til medlemsafgift for 2016 og
dels, at indbetaling af medlemsafgift for 2016 til Økonomifunktionen i Polisförbundet
fastsættes til senest d. 1. maj 2016.
Styret anmodede samtidig sekretæren om at udsende nærmere detaljer og erindring
herom til NPF-styret.

Pkt. 4: Forslag fra SPJL – ændring af cirkulation for NPF-formandsskab.
Næstformanden orienterede om det af SPJL fremsendte forslag om at ændre på
cirkulationen for NPF-formandskab, hvilket skulle ses i forhold til eventuel valg af ny
formand i SPJL ultimo 2016. Efter nærmere overvejelser – og muligheden for, at
NPF-Styret på et senere tidspunkt kan ændre herpå – havde SPJL dog besluttet at
trække forslaget.
Styret tog SPJL´s beslutning til efterretning, og NPF-formandskabets ”cirkulation”
fortsættes således indtil videre uændret.

Pkt. 5: Action Plan 2015, herunder opfølgning på særligt…..
a.
b.
c.
d.

”Fælles medlemstilbud”.
Fællesmøde med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren i 2016.
TETRA-konferencen i Polisförbundet d. 21. – 22.10.15.
Nordisk Politiforskningsnetværk.

Ad. a. ”Fælles medlemstilbud”.
Jørgen Hellwege, PF i Norge, orienterede med udgangspunkt i en Powerpointpræsentation Styret grundigt om de muligheder, der efter hans opfattelse vil være
hensigtsmæssigt at undersøge yderligere. Med udgangspunkt i PF´s erfaringer,
strategi og samarbejde med øvrige organisationer i Norge anså han særligt
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mulighederne for ”fælles forsikringstilbud” relateret til ”rejseforsikringer” og
”ulykkesforsikringer” til medlemmerne for at være hensigtsmæssige. Han indstillede
således overfor Styret, at PF forsøger at samle forbundenes ansvarlige for
forsikringer til et møde, hvor alle præsenterer nationale ordninger, metodevalg,
skadesstatistik m.v. og drøfter, om der er områder, hvor NPF kan etablere en eller
anden form for samarbejde.
Styret takkede Jørgen for den fremlagte præsentation og drøftede blandt andet de
nationale erfaringer og samarbejder med forsikringsselskaber.
Styret besluttede således, at PF inviterer forbundenes ansvarlige for forsikringer til et
møde, hvor der – uden forpligtigelser – kan udveksles erfaringer og drøftes
muligheder i forhold til eventuelle fælles forsikrings- og bank-tilbud til glæde for
medlemmerne i alle NPF-medlemslandene.
Jørgen Hellwege vil således snarest indkalde til et sådant møde.

Ad b. Fællesmøde med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren i 2016.
Næstformanden orienterede i tilknytning til ”fællesmødet” med Rigspoliticheferne/Politidirektøren d. 21. august 2015 i Danmark om, at det var blevet meddelt, at
”fællesmødet” i 2016 skulle afholdes i Norge med Politidirektøren som vært.
Sigve Bolstad orienterede om, at han var i dialog med Politidirektøren herom, men
at det fortsat var uafklaret, om mødet skulle afholdes i Norge. Politidirektøren havde
således meddelt, at ”fællesmødet” formentlig blev afholdt i forbindelse med en
Nordisk Politikonference i Finland i dagene d. 15. – 16.11.16. Sigve undersøger
yderligere og giver sekretæren nærmere information herom.
Styret drøftede forholdet, og tog efter en drøftelse af eventuelle emner orienteringen
til efterretning.

Ad c. TETRA-konference i Polisförbundet d. 21. – 22.10.15.
Anna Nellberg Dennis redegjorde for forløbet af af Polisförbundets TETRA-seminar
for de nordiske arbejdsmiljøansvarlige/-sekretærer i dagene d. 21. – 22.10.15 i
Stockholm og henviste i den forbindelse til det af sekretæren udarbejdede
notat/"positionspapir" herom.
Hele spørgsmålet om stråling via TETRA er
efterfølgende blevet aktualiseret i Sverige efter nye forskningsresultater har bekræftet
mistanken om, at stråling kan udgøre en fare.
Styret drøftede det alvorlige, arbejdsmiljømæssige problem i forhold til stråling fra
TETRA-udstyret yderst bekymrende for medlemmerne. Styret finder det således
vigtigt, at medlemslandenes arbejdsmiljøansvarlige snarest mødes med henblik på,
hvorledes man konkret rejser spørgsmålet nationalt i regi af de centrale
arbejdsmiljøudvalg.
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Styret fandt, at forholdene vedrørende TETRA og de arbejdsmiljømæssige
konsekvenser i brugen heraf, som er forankret hos arbejdsgiveren, ligeledes kunne
bringes op som emne ved det eventuelt kommende fællesmøde med de nordiske
Rigspolitichefer/Politidirektøren.
Styret besluttede således, at Polisförbundet snarest indkalder medlemslandenes
arbejdsmiljøansvarlige til et dagsmøde med en drøftelse af og erfaringsudveksling
om, hvorledes hvert land nationalt har rejst problematikken overfor arbejdsgiveren,
ligesom det skal overvejes, hvorledes emnet kan bearbejdes videre i regi af
EuroCOP.
Anna Nellberg Dennis vil således snarest indkalde til mødet.

Ad. d. Nordisk Politiforskningsnetværk (NPFN).
Sekretæren orienterede i tilknytning til ”Nordic Police Research Seminar” i 2016 om,
at NPFN ikke havde udmeldt konkrete datoer for afholdelsen af seminaret, som
skulle etableres med PHS i Oslo som værter, og at seminaret heller ikke er anført i
det fra NPFN d. 25.01.16 udsendte ”Nyhedsbrev”.
Unn Alma Skatvold oplyste, at PHS er værter for en konference om ”reformer” i
efteråret 2016. Nærmere herom vil blive udsendt senere.
Styret afventer således yderligere informationer fra NPFN.

Pkt. 6: Flygtninge- og migrantsituationen i de nordiske lande.
NORGE
Flygtninge- og migrantsituationen er i Norge et stort tema, som centralorganisationen
UNIO ligeledes har stor fokus på. PF har således udarbejdet et høringssvar til UNIO
om ”integrering/flyktningesituasjonen” med PF´s synspunkter i forhold til politiets rolle
i den tværfaglige og koordinerede integrationsindsats i Norge.
I den nordlige del af Norge, Finnmark og Kirkenes, ankommer dagligt mange
flygtninge fra Rusland, hvilket har givet politiet store udfordringer, ligesom PF
arbejder for at forbedre kollegernes løn- og arbejdsvilkår i forbindelse med
situationen. Ligeledes er der opstået uklarhed i forhold til, om aftalerne skal laves
nationalt eller lokalt med Politimesteren, hvilket søges afklaret p.t. Regeringen har
bevilliget 9,5 mia. NOK ekstra til indsatsen i forbindelse med hele flygtninge- og
migrantsituationen, men PF forventer, at dette beløb ikke er tilstrækkeligt.
I det hele taget er samfundsdebatten generelt optaget af, hvorledes flygtninge skal
behandles, idet den borgerlige regering har vedtaget love, som er meget strenge i
håndteringen af flygtninge. Samtidig har kommunerne vanskeligt ved at anskaffe især
midlertidige flygtningeboliger, hvor flygtningene kan indkvarteres. Der er således
eksempler på, at flygtninge i nogle landsbyer udgør 15 % af indbyggertallet.
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Generelt finder PF, at integrationsindsatsen skal ske tværfagligt og koordineret
mellem de forskellige myndigheder, og dette skal ligeledes tages i betragtning i
forbindelse med politireformen. Umiddelbart stilles der også spørgsmål til, hvorvidt
såvel hverdags- som organiseret kriminalitet i Norge vil stige som følge af
flygtningetilstrømningen. Denne frygt deles ligeledes af Utenriksdepartementet i
Norge, særligt i forhold til de mere end 1.000 flygtninge, som anslås at være indrejst
uden at blive registreret.
SVERIGE
Som i Norge er der også i den nordlige del af Sverige modtaget mange flygtninge,
som lokalt udfordrer politiet. I forvejen var politiet underbemandet før flygtningekrisen,
så de ekstraopgaver, som flygtningene giver politiet, har gjort, at svensk politi er
endnu mere underbemandet. Rikspolischefen har anerkendt dette og har anmodet
regeringen om midler til ansættelse af yderligere 1.500 betjente, hvilket
Polisförbundet mener er alt for lidt, og at behovet nærmere er 5.000 ekstra politifolk.
Som eksempel på de politimæssige udfordringer med flygtninge blev der orienteret
om situationen i byen Åre, Jämtlands län, set i forhold til, at alle kommuner i Sverige
af regeringen er pålagt at modtage flygtninge. I Åre er der således et flygtningecenter
på et hotel i byen, hvor der bor 690 asylsøgere. Inden for 1 uge modtog politiet 22
anmeldelser vedrørende strafbare forhold, som medførte politiets assistance. I
forbindelse med løsning af opgaverne var særligt problemer med tolkning, ligesom
flygtningene havde givet udtryk for utilfredshed med maden, antallet af TV-kanaler på
værelserne m.v.
Polisförbundet har med baggrund i sådanne forhold anmodet om, at ledelsen klart
melder ud, hvilke politiopgaver, der skal bortprioriteres i den nuværende situation.
Et andet forhold, som Polisförbundet er meget betænkelige ved, er, at kommunerne
har vanskeligt ved at finde midlertidige flygtningeboliger. Senest har en kommune
besluttet at indkvartere 1.850 flygtninge på et skib, og med alene 2 politipatruljer til
rådighed i kommunen frygter Polisförbundet for kollegernes sikkerhed i forbindelse
med politimæssige opgaver, som skal løses på skibet.
I Sydsverige er der ligeledes mange udfordringer for politiet, idet der er indført
indrejsekontrol og personaleressourcerne er øget med kolleger fra de øvrige storbyer
i Sverige, herunder primært fra Stockholm.
ISLAND
Island er ikke politimæssigt påvirket af den aktuelle flygtninge- og migrantsituation i
Europa, idet de ikke har set en stigning i antallet af asylansøgere. Tværtimod har
politiet oplevet, at myndighederne har behandlet en asylsøgers sag og afvist
ansøgningen. I forbindelse med udsendelse af disse afviste asylsøgere har Altinget
så ændret disse afgørelser politisk, og de pågældende har fået opholdstilladelse i
Island.
DANMARK
Analog situationen i både Norge og Sverige er dansk politi også meget udfordret af
den aktuelle flygtninge- og migrantsituation, idet der er indført midlertidig
grænsekontrol på såvel ”den grønne” (Sønderjylland) som ”den blå grænse”
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(Sydsjælland) mod Tyskland. Dette har resulteret i, at alle politikredsene udsender
personale til grænserne efter en ”7/7-plan”, hvor kollegerne arbejder en uge med
indkvartering og efterfølgende afvikler en uges frihed med familien. Dette set i forhold
til terror-indsatsen i København, hvortil politikredsene ligeledes fortsat afgiver
personalemæssig assistance, udfordrer generelt set dansk politi og medfører
optjening af meget overarbejde.
Indtil nu har Rigspolitiet 2 gange udbetalt overarbejde, og har netop meddelt, at et
større antal politifolk skal tilføres Københavns Politi, Østjyllands Politi samt til
grænsekredsene i henholdsvis Syd- og Sønderjylland samt Sydsjælland og LollandFalster. Politiforbundet finder, at det er tvivlsomt, om man vil kunne besætte det
påkrævede antal politistillinger ved frivillighed, hvorfor nogle politifolk kan risikere
tvangsmæssigt at blive forflyttet fra én landsdel til en anden, hvilket forbundet
naturligvis er imod, da dette kan have store og ødelæggende konsekvenser for
familien og for den enkeltes helbred, ligesom det vil medføre langtidsskade på
politiets arbejdsmiljø.
I Danmark er alle 98 kommuner af regeringen pålagt at modtage flygtninge
forholdsmæssigt, ligesom der er etableret ”centre” for asylsøgende, enlige unge
mænd, mens deres asylbehandling hastebehandles.
Dansk politi er således meget hårdt presset, hvilket også skal ses i forhold til, at
politiet inden for de seneste 5 år er blevet reduceret med 600 polititjenestemænd.
FINLAND
I Finland har man ligeledes oplevet en stor tilstrømning af asylsøgere, hvilket i 2015
medførte, at myndighederne hurtigt oprettede et center ved grænsen til Sverige for at
hastebehandle og registrere asylsøgere, hvilket er lykkedes. I de finske
modtagecentre opleves som i Sverige et øget antal anmeldelser af strafbare forhold,
hvilket også udfordrer finsk politi, og SPJL frygter for kollegernes sikkerhed i
forbindelse med opgaver, hvor alene 1 patruljevogn kører frem til stedet. SPJL har
lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt politiets tillidsrepræsentanter i hele
landet, hvori det blandt andet kom frem, at patruljerne ind imellem må man afvente at
gå ind til anmeldelser før der er ankommet politimæssig rygdækning.
Den finske regering har bevilliget mellem 800.000,- og 1 mia. Euro ekstra til
indsatsen i forbindelse med hele flygtningeområdet, hvilket også er smittet af på
politiet, som har fået flere midler. Disse midler går blandt andet til at sende afviste
asylsøgere tilbage til Irak med fly, idet flyselskaberne kræver, at hver enkelt afvist
asylsøger skal ledsages af 2 politifolk. Ligeledes har ca. 3.000 asylsøgere frivilligt
forladt Finland, idet forholdene ikke levede op til deres forventninger.
Kriminaliteten er ligeledes steget i Finland forårsaget af såvel flygtninge som af
ekstremister på højrefløjen, hvilket har øget antallet af politimæssige opgaver, og
endnu engang bekræftet SPJL´s holdning om, at der er ”for få politifolk til for mange
opgaver”.
De ekstra, politimæssige ressourcer, der anvendes i modtagecentrene, arbejder efter
samme model, som i Danmark, med en uge arbejde og efterfølgende en uges frihed.
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Ved den finske grænse mod Rusland har man ligeledes oplevet indvandring fra
Rusland, hvilket har været vanskeligt at håndtere for de lokale politimestre, især fordi
der er for få politifolk til at bevogte grænserne.
Generelt giver situationen anledning til meget debat i medierne om ”racisme” og
”diskrimination”, idet det er opfattelsen, at en del af asylsøgerne er ”økonomiske
flygtninge”. Holdningen er dog, at situationen er en fælles udfordring for hele landet,
som arbejder for at få integrationsindsatsen til at virke så hurtigt som muligt.
Styret drøftede de givne orienteringer om de politimæssige udfordringer relateret til
flygtninge- og migrantsituationen i de nordiske lande, og vil følge situationen tæt.
Styret vil således følge op på orienteringerne ved NPF´s møde d. 12. – 13.09.16 i
Danmark, ligesom emnet bør bringes op ved det eventuelt kommende fællesmøde
med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren.

Pkt. 7: EuroCOP´s Spring Committee Meeting d. 26. – 27. april 2016 i
Torremolinos.
Styret drøftede indkaldelserne til såvel EuroCOP Spring Committee Meeting d. 26. –
27.04.16 i Malaga og til ICPRA Biannual Conference d. 25. – 26.04.16 samme sted,
idet der endnu ikke var modtaget endelige dagsordner for møderne.
SPJL i Finland, PF i Norge og LL i Island meddelte, at de med baggrund i
uopsættelige, nationale forhold (lønforhandlinger) ikke umiddelbart kan deltage.
Sekretæren henledte opmærksomheden på muligheden for at fremsende fuldmagter
til de øvrige, nordiske deltagere med henblik på eventuelle afstemninger under
EuroCOP-mødet.
Anna Nellberg Dennis orienterede om, at Polisförbundet på ny havde modtaget en
henvendelse fra den litauiske organisation, The National Confederation of Officers
Trade Unions (NPPSS), hvori de udtrykte ønske om eventuelt at deltage i NPF´s
”formøde” forud for Committee-mødet, hvis NPF beslutter at afholde et sådant.
Styret havde ingen indvendinger imod, at der søges afholdt et ”formøde” med de
deltagende NPF-repræsentanter, og at NPPSS eventuelt kan deltage heri, hvilket
Anna meddeler NPPSS.
Styret drøftede på foranledning af en fra EuroCOP´s ExCOM´s udsendt
henvendelse, hvori de efterlyser medlemsorganisationer som værter for afholdelse af
EuroCOP´s Autumn Committee Meeting i dagene d. 24. – 27.10.16. Ingen af NPF´s
medlemsorganisationer kunne af forskellige årsager tilbyde EuroCOP værtsskab for
mødet.
Styret drøftede ligeledes på foranledning af en fra EuroCOP´s ExCOM´s udsendt
henvendelse af d. 24.02.16, hvori medlemsorganisationerne anmodes om bistand til
og udarbejdelse af materiale inden for 5 prioriterede områder, herunder i forhold til
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blandt andet ”fagforeningers rettigheder” og ”minimumstandarder”. Eventuelle
interesserede giver tilbagesvar til sekretæren, således han kan orientere EuroCOP
herom senest fredag d. 04.03.16.
Styret fandt det væsentligt, at NPF-deltagerne til EuroCOP-mødet efterfølgende –
særligt efter beslutningerne på EuroCOP´s Congres i 2015 – informerer NPF-Styret
om forløbet og de beslutninger, der træffes.

Pkt. 8: Information om interne sager i forbundene
DANMARK
I tilknytning til den ny flerårsaftale for politiet fra 2016 - 2019, der trådte i kraft d.
01.01.16, er forbundet meget optaget af følgevirkningerne heraf. På trods af, at
aftalen umiddelbart så positiv ud, løser den ikke det aktuelle problem i forhold til flere
personaleressourcer til indsatsen i forbindelse med terror og hele flygtninge- og
migrantsituationen med den midlertidige grænsekontrol, som tidligere nævnt i
forbindelse med pkt. 6: Flygtninge- og migrantsituationen i de nordiske lande.
Ligeledes indeholder flerårsaftalen krav om en styrket indsats imod blandt andet
organiseret kriminalitet henover grænserne, hvorfor der skal oprettes nye centre i Øst
og Vest, hvilket ligeledes medfører omplaceringer af personale, som nævnt under
pkt. 6.
I tilknytning til situationen generelt i dansk politi p.t. og specielt omkring ”afvikling af
ferie” har Politiforbundet netop udsendt et ”Nyhedsbrev, hvori forbundet klart
tilkendegiver, at arbejdsgiveren er moralsk og arbejdsmiljømæssigt forpligtet til at
sikre alle sine medarbejdere tre ugers sammenhængende ferie i højsæsonen, og
derfor forventer, at arbejdsgiveren er i stand til at prioritere sine ressourcer, således
at alle medarbejdere, der ønsker det, kan få tre sammenhængende ugers ferie i
perioden ultimo juni til medio august.
Overordnet set er dansk politi således meget udfordret i øjeblikket, særligt efter at
politiet inden for de seneste 5 år er blevet reduceret med 600 polititjenestemænd.
ISLAND
LL arbejder i øjeblikket intenst på at få øget antallet af politifolk indenfor de
kommende år, og LL er samtidig meget tilfredse med, at Indenrigsministeren har
besluttet at ændre politiuddannelsen, således at den – forhåbentlig fra september
2016 – bliver en professionsbacheloruddannelse.
De centrale lønforhandlinger blev afsluttet med en aftale i november 2015 og udløber
i 2019. Aftalen giver henover perioden en samlet stigning for politifolk på 28 %,
hvilket LL ikke finder fuldt tilfredsstillende, men LL er til gengæld tilfredse med, at det
er en langsigtet aftale.
SVERIGE
I tilknytning til den nye struktur fra d. 01.01.15 i svensk politi med én stor politikreds
og 7 regioner, giver denne fortsat Polisförbundet meget store udfordringer også set i
forhold til flygtninge- og migrantsituationen, som tidligere beskrevet. Metaforisk
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beskriver Polisförbundet situationen i svensk politi som ”et hamsterhjul, der snurrer
rundt, men hvor hamsteren nu er død”. Forhandlingsklimaet imellem Rikspolischefen
og Polisförbundet er således meget anspændt, og Polisförbundet ser frem til et
snarligt møde med Rikspolischefen herom.
Polisförbundet arbejder stadig intenst på, at den svenske politiuddannelse kan blive
etableret som en professionsbacheloruddannelse, og håber således, at dette kan ske
indenfor de nærmeste år.
I tilknytning til de lønforhandlingerne, som Polisförbundet har med arbejdsgiveren og
som skulle have været afsluttet pr. d. 01.10.15, er disse fortsat ikke afsluttet, idet det
ikke er lykkes at opnå enighed med arbejdsgiveren. Samtidig er förbundet i gang
med forberedelserne til forhandlingerne om den nye, centrale aftale, der skal have
virkning fra d. 01.10.16. Polisförbundet har derfor sideløbende hermed iværksat et
arbejde i forhold til, hvorledes reaktionerne skal være i tilfælde af, at de centrale
forhandlinger resulterer i konflikt.
Afslutningsvist blev der orienteret om, at Polisförbundets Hovedbestyrelse i april
2016 i samarbejde med Scottish Police Federation havde etableret et studiebesøg i
Skotland med henblik på erfaringsudveksling og inspiration til det videre arbejde.
NORGE
I tilknytning til omorganisering af norsk politi fra de nuværende 27 politidistrikter til 12
nye, store distrikter fra d. 01.01.16, arbejdes der i øjeblikket meget hurtigt og der er
pres på samarbejdet og tidsfrister m.v. Dette skal ses i forhold til, at regeringen
politisk ønsker, at reformen hurtigt bliver implementeret, således de op til valget om 2
år kan bruge dette i valgkampen. Desværre medfører presset, at arbejdsgiveren
glemmer at inddrage og informere Politiets Fellesforbund (PF), hvilket er kritisabelt.
Umiddelbart op til årsskiftet 2015/2016 havde PF en kontrovers med arbejdsgiveren i
forhold til, hvorvidt forhandlinger relateret til omorganiseringen skulle ske lokalt eller
centralt. Et af PF´s væsentligste argumenter var, at organiseringen lokalt er så
forskellig, så beslutningerne herom skulle træffes lokalt, hvilket PF efter forhandlinger
fik medhold i, og PF håber således, at der sker en god involvering lokalt.
Internt er PF ligeledes i gang med en omorganisering, og Unn Alma Skatvold er
projektleder heraf. Det er således usikkert, hvorledes såvel politiet som PF ser ud om
2 til 3 år, hvorfor PF meget gerne vil have inspiration hertil fra de øvrige, nordiske
lande.
PF´s åbenhed og ærlighed undervejs i forhandlingerne om omorganiseringen har
medført, at der i øjeblikket er et anstrengt forhold imellem topledelsen i
Politidirektoratet og PF, blandt andet efter at en lokal PF-tillidsrepræsentant på vegne
af ”græsrødderne” udtalte sig kritisk overfor Politidirektøren. PF, der oprindeligt var
positive overfor reformen, er således nu blevet mere skeptiske, idet det kan
konstateres, at ”de gode intentioner, der oprindeligt lå i reformen, ikke holder i
virkelighedens verden”.
I tilknytning til ”den midlertidige bevæbning af norsk politi” blev dette ændret d.
03.02.16 efter 15 måneders bevæbning. Norsk politi er således igen ubevæbnet,
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hvilket har skabt stor utilfredshed blandt mange medlemmer. Stortinget har dog nu
besluttet, at der skal udarbejdes en NOU-analyse – Norsk Offentlig Utredning – med
henblik på en nøje kortlægning af bevæbning af norsk politi, således Stortinget
derefter politisk kan træffe beslutning i bevæbningsspørgsmålet.
I tilknytning til de kommende lønforhandlinger i Norge har arbejdsgiveren
tilkendegivet, at man ikke kan forvente større lønstigninger på grund af Statens
øgede udgifter til flygtninge og de faldende oliepriser, hvilket PF ikke umiddelbart kan
acceptere.
Afslutningsvis blev der orienteret om en aktuel og principiel sag mod Staten
vedrørende fortolkning af begrebet ”rejsetid” set i forhold til politiets arbejdstidsaftale,
hvor PF indtil videre har bevilliget ca. 2 mio. NOK i advokatbistand, idet sagen findes
meget principiel. Indledningsvis traf Byretten en afgørelse, hvori de satte lighedstegn
mellem ”rejsetid” og ”hviletid”, hvorfor PF ankede dommen til Landsretten. I
Landsretten blev Byrettens afgørelse stadfæstet med dommerstemmerne 3 imod 2,
hvorfor PF har anket afgørelsen til Højesteret, hvorfra en afgørelse afventes med
spænding.
FINLAND
SPJL har siden valget i sommeren 2015, hvor der blev valgt en ny, konservativ
regering og en statsminister, der ikke tidligere havde politisk erfaring, sammen med
de øvrige fagforeninger i Finland kæmpet imod den finske regering. Særligt efter at
regeringen i efteråret 2015 stillede forslag om voldsomme forringelser i vilkårene på
det finske arbejdsmarked og især for ansatte i den offentlige sektor. Disse
voldsomme forringelser medførte, at de finske centralorganisationer indkaldte til
generalstrejke d. 18.09.15, og efterfølgende fremførte synspunkter imod
forringelserne i Arbejdsretten. Hele arbejdstagersiden fik således meget
opmærksomhed i dette forløb, som nu har resulteret i, at centralorganisationerne har
afholdt 5 møder med arbejdsgiveren og d. 29.02.16 nåede frem til et
forhandlingsresultat.
Forhandlingsresultatet, der tager udgangspunkt i at øge den finske konkurrenceevne,
giver fortsat forringelser for især de offentlige ansatte, blandt andet i forhold til en
fastfrysning af lønningerne, en sænkning af feriepengene med 30 % over en 3-års
periode fra 2017 – 2019 og en øgning i arbejdstiden med 24 timer årligt uden
lønstigning. Samlet set vil købekraften således for private ansatte blive svækket med
0,9 %, mens den for offentlige ansatte svækkes med 2,4 %. De offentlige ansatte har
i forvejen inden for de sidste 10 år oplevet forringelser svarende til 2,5 mia. Euro med
henblik på at regeringen ønskede at forbedre købekraften samt nedbringe
arbejdsløsheden, der p.t. er på 10 %. Eksterne professorer er dog af den opfattelse,
at besparelserne ikke har øget købekraften eller nedbragt arbejdsløsheden, idet
pengene er anvendt til investeringer uden for Finland. SPJL håber, at de voldsomme
besparelser alene er en midlertidig ordning, som udløber i 2019.
SPJL´s Styre afholdt møde d. 29.02.16, hvor et projekt om sammenlægning af flere
organisationer, samt en vurdering af, hvorvidt SPJL skal fortsætte tilknytningen til den
nuværende centralorganisation, som besluttet på seneste Landsmøde, blev drøftet.
Den foreløbige beslutning er således at søge optagelse i Akademikernes
centralorganisation.
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I tilknytning til omorganiseringen af finsk politi i 2014, hvor der blev etableret 11 nye,
store politikredse, har indenrigsministeren meddelt, at der skal ske yderligere
besparelser på over 1 mio. Euro, hvorfor man overvejer at skære antallet af
politistationer yderligere ned, hvilket vil medføre endnu større afstande mellem
stationerne, længere transporttider m.v., hvilket SPJL finder uhensigtsmæssigt –
særligt set i forhold til, at regeringen ikke indregner de afledte effekter i en sådan
beslutning (Køretid, leje af lokaler m.v.).
Afslutningsvis blev der orienteret om, at regeringen fortsat overvejer muligheder for
”udlicitering” af politiets opgaver og en vurdering af, i hvor stort omfang civile og
vagter kan overtage nogle af politiets opgaver.

Pkt. 9: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande
ISLAND
Indenrigsministeren overvejer p.t. ændringer i strukturen for behandlingen af
klagesager imod politiet, som nu behandles af Statsadvokaten. Fremadrettet ønskes
der etableret et nyt ”mellemled” til behandlingen af disse sager, lidt analog Den
Uafhængige Politimyndighed i Danmark, med henblik på blandt andet at få kortere
sagsbehandlingstider.
DANMARK
I tilknytning til flygtningesituationen i Danmark er der i januar 2016 vedtaget en
ændring af Udlændingeloven om blandt andet, at politiet skal foretage tvangsindgreb
mod flygtninge ved at beslaglægge værdifulde effekter til en værdi over kr. 10.000,Politiforbundet afgav høringssvar i forbindelse med ændringen, idet forbundet fandt
loven kontroversiel, men den har ikke indtil videre givet anledning til problemer.
FINLAND
Som i Island har den finske indenrigsministeren også overvejelser om ændringer i
strukturen for behandlingen af klagesager imod politiet, som også i Finland
behandles af Statsadvokaten, og med henblik på at få kortere sagsbehandlingstider.
Pkt. 10: Eventuelt.
Sigve Bolstad forslog på vegne af PF og som opfølgning på NPF´s drøftelser under
EuroCOP Congress d. 16. – 18.11.15, at NPF opprioriterede samarbejdet på tværs
ved eksempelvis at inddrage et antal hovedbestyrelsesmedlemmer fra alle NPFlandene, som kunne mødes og drøfte fælles udfordringer og derefter fremsætte 2 – 4
forslag til emner til behandling i NPF-Styret. Med baggrund i de mange, fælles
udfordringer, ikke mindst set i forhold til reformer og omorganiseringer, og
muligheden for at inspirere hinanden på nye måder, fandt PF, at dette ville give god
mening.
Styret var positive overfor et opprioriteret samarbejde i NPF og tilsluttede sig efter en
drøftelse det fremlagte forslag.
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Næstformanden konkluderede, at sekretæren i samarbejde med Sigve og Unn fra
PF udarbejder et konkret forslag herom med henblik på udsendelse til NPF-Styret i
elektronisk høring inden sommeren 2016.

UDSENDT MATERIALE TIL NPF-STYRET:
1. Udkast til referat fra NPF-Styremødet d. 19.09.15 i Sollentuna, Sverige +
diverse information – Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d.
03.10.15.
2. Indkaldelse til ekstraordinært NPF-møde d. 12.10.15 i Helsinki om den
alvorlige situation i EuroCOP – Udsendt via mail fra sekretæren d. 06.10.15.
3. Det endelige referat fra NPF-Styremødet d. 19.09.15 i Sollentuna, Sverige +
diverse information og "forvarsel" om evt. NPF-møde – Udsendt via mail fra
sekretæren d. 23.10.15.
4. Dansk ”emergency motion” forud for EuroCOP Congress d. 16. – 18.11.15 –
Udsendt via mail fra sekretæren d. 09.11.15.
5. Ændring af dato for NPF-Årsmødet 2016 til d. 29.02. – 01.03.16 – Udsendt via
mail fra sekretæren d. 30.11.15.
6. ”Julehilsen” fra sekretæren - Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPFlandene d. 22.12.15.
7. ”Nytårshilsen” fra sekretæren + anmodning om medlemstal pr. d. 01.01.2016 –
Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d. 04.01.16.
8. Indkaldelse til NPF-Årsmødet d. 29.02. – 01.03.16 i Oslo + materiale –
udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d. 28.01.16.
9. Supplerende materiale til NPF-Årsmødet, herunder regnskab og budget –
udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d. 24.02.16.

Pkt. 11: 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. 12: Afslutning
Næstformanden og Sigve Bolstad ønskede afslutningsvis på vegne af NPF at
takke Anna Nellberg Dennis for det gode og værdifulde samarbejde i forbindelse med
Annas tid som præsident for EuroCOP. NPF havde gerne set, at Anna var fortsat
som præsident for EuroCOP, idet vi fra Norden med vores traditioner og historie har
meget at byde på i det europæiske samarbejde, men da Anna nu havde besluttet at
stoppe, var vi til gengæld meget tilfredse med, at hun fortsatte i regi af NPF. Sigve
udtrykte ligeledes en stor tak til Anna for deltagelsen i og talen til PF´s Landsmøde i
2012 i Molde, og udtrykte respekt og stolthed over, at Anna som nordens
repræsentant havde været præsident for EuroCOP.
Anna fik herefter under akklamation fra Styret overrakt en gave fra NPF.
---oo0oo---
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Opmærksomheden blev henledt på EuroCOP´s mødedatoer i 2016 således…..
Ø ”EuroCOP Spring Committee Meeting” d. 26. – 27.04.16 i Malaga
Ø EuroCOP´s Autumn Committee Meeting afholdes d. 24. – 27.10.16.
Styret udvekslede afslutningsvis information om nationale møder, der kan have
relevans for NPF-medlemslandene, således…..
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SPJL i Finland afholder Landsstyremøde d. 28.04.16.
Polisförbundet afholder Landsmøde i Stockholm d. 20. – 22.09.16.
SPJL i Finland afholder Landsstyremøde d. 02. – 03.11.16.
PF afholder Landsmøde i Trondheim d. 21. – 24.11.16.
Politiforbundet afholder kongres i Aalborg d. 28. – 30.04.17.

Næstformanden afsluttede herefter mødet, idet han takkede for god ro og orden, og
for PF´s værtsskab og – selvom SPJL ikke kunne deltage – for den fortrinlige
”fællesmiddag” d. 29.02.16 på ”Ekebergrestauranten”.

Næste NPF Styremøde afholdes mandag d. 12. – tirsdag d. 13. september 2016 i
Danmark.
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