FØLG OS HER
Twitter
Facebook
Youtube
www.politiforbundet.dk

Nr. 3 2017

Folkemøde-indkvartering virker
hverken velforberedt eller optimal
Folkemødet på Bornholm den 15. til den 18. juni kommer ligesom
tidligere til at have stor fokus på sikkerhed. Et stort antal
polititjenestemænd skal til Bornholm for at passe på gæster og
deltagere. Politiforbundet har naturligvis fokus på, hvordan politiet
skal bo og indkvarteres. Der bliver en del ændringer i forhold til
sidste år.
”Vinderen” af Rigspolitiets udbud er blevet en flydende hotelplatform med
250 enkeltværelser. Der er dog ikke plads til alle de politifolk, som skal være
på folkemødet, og derfor indkvarteres en del på hoteller i det
storkøbenhavnske område. De vil på daglig basis blive fløjet til og fra
Bornholm i fly fra Forsvaret.
I modsætning til cruise-skibet, som var base for politiet under folkemødet i
2016, har hotelplatformen ikke et vogndæk. Det betyder, at politiets
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patruljebiler samt udstyr og materiel skal fragtes til Bornholm ad anden vej.
Derfor har Rigspolitiet lejet en færge, som kan transportere materiellet og
kolleger fra Ystad i Sverige til Rønne og retur.
-

Det er ærgerligt og trist, at man ikke har lavet forarbejdet ordentligt.
Faktisk kunne man have gjort nøjagtigt som i 2016, hvor der var en
rigtig god løsning for alle, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Han fortsætter:
Det vigtigste for Politiforbundet er dog, at kollegerne trives på Bornholm. De
skal indkvarteres under ordentlige forhold og have det godt, mens de er på
Bornholm. Denne her løsning virker ikke som den mest optimale.
To forbundssekretærer fra Politiforbundet vil igen i år være til stede under
hele folkemødet og bo sammen med polititjenestemændene på
hotelplatformen. De vil have fokus på eventuelle problematikker omkring
arbejdsmiljø eller arbejdstid.

______________________________________________________________

Evaluering af Den Uafhængige
Politiklagemyndighed
En evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed viser blandt
andet, at det er lykkes at etablere en klagemyndighed, der i langt
højere grad end tidligere opleves som uafhængig af politiet og
Justitsministeriet.
Hele 58 procent af klagerne opfatter Den Uafhængige Politiklagemyndighed
som uafhængig, hvor opfattelsen af uafhængighed fra det tidligere
Politiklagenævn i 2008 lå på 11 procent.
Politiforbundet har generelt en positiv opfattelse af evalueringen:
-

Først og fremmest er det positivt, at Den Uafhængige
Politiklagemyndighed opleves som uafhængig, og at der er tilfredshed
omkring, at det er de rigtige afgørelser, der bliver truffet, konstaterer
forbundsformand Claus Oxfeldt.

Han hæfter sig ved, at det kun er 19 procent af klagerne, der ønsker, at
politifolkene bliver straffet.
Dog mener Politiforbundet, at det er relevant at problematisere forskellige
forhold ved Den Uafhængige Politianklagemyndighed.
Især på to områder, hvoraf det ene er omkring relevans og et manglende
fokus på en nedre grænse for småsager, og den anden er omkring
polititjenestemandens individuelle ansvar.
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-

Der er en form for handlingslammet tendens til at sende enhver sag
videre fra politikredsene til DUP uden at skelne til, hvor småt det er.
Der er meget, Den Uafhængige Politiklagemyndighed ikke burde tage
sig af, udtaler Claus Oxfeldt.

Politiforbundet finder også politipersonalets individuelle ansvarliggørelse
problematisk.
-

Vi har altid været kritiske over for individualiseringen af
polititjenestemænd, eksempelvis også at man skal bære synligt
nummer på uniformen. Vi er som politi ikke ude som enkeltpersoner,
vi er ude for at løse en bestemt opgave på politiets vegne. Derfor er
jeg meget enig i, at man skal gøre op med at fokusere på det
individuelle ansvar, og det er noget, man skal se på fremadrettet,
siger Claus Oxfeldt.

Evalueringen er lavet af lektor i kriminologi ved Københavns Universitet, Lars
Holmberg. Den samlede evaluering findes her.
______________________________________________________________

Klar til kongres
Politiforbundet holder kongres den 28. – 30. april i Aalborg Kongres
& Kulturcenter. 175 tillidsfolk samles for at diskutere politiets vilkår
og nye virkelighed. Samtidig lægges sporene for de kommende fire
års indsats for blandt andet arbejdsmiljø, løn og faglighed.
Temaet for årets kongres er ”Politiforbundet – et stærkt, fagligt fællesskab”,
da vi gerne vil fokusere på udviklingen af politiets arbejde og opgaver, som
har været under stor forandring gennem de senere år, men også emner som
faglighed, professionalisme og fremtidens politi. Vi ser det som vores pligt at
sikre debat og fokus på politiets rolle i samfundet i Danmark og resten af
verden.
Kongressen har deltagelse af delegerede fra politiforeningerne i hele landet,
herunder også fra Grønland og Færøerne. En række gæster deltager
traditionen tro i kongressen. Det er blandt andre justitsminister Søren Pape
Poulsen (K), formand for FTF Bente Sorgenfrey og rigspolitichef Jens Henrik
Højbjerg.
De delegerede skal vælge forbundsformand og næstformand. På kongressen
genopstiller Claus Oxfeldt som formand og Claus Hartmann som
næstformand efter en enstemmig indstilling fra Politiforbundets
hovedbestyrelse. De vælges for en fireårig periode. Øvrige punkter på
kongresdagsordenen er et oplæg om lønsammensætning samt en debat
omkring politiets fremtidige faglighed, struktur og opbygning. Der skal ved
kongressens slutning vedtages en kongresvedtagelse, som beskriver, hvilke
punkter der arbejdes videre mod i den kommende kongresperiode.
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Læs Politiforbundets faglige indstik
De faglige sider fra fagbladet DANSK POLITI kan nu læses
selvstændigt på Politiforbundets hjemmeside. Læs blandt andet om
arbejdsmiljø, kongres og regeringens planer for ny ledelse i den
offentlige sektor. Klik her.
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