KORT VERSION af referat fra NPF´s Årsmøde d. 6. marts 2012.
Mødet afholdt tirsdag d. 6. marts 2012 i tidsrummet fra kl. 1500 – 1730 i fortsættelse
af seminar vedrørende ”Ledelsesrollen” på ”Piperska Muren”, ”Hotel Amaranten”,
Stockholm, Sverige.

Tilstede var: Arne Johannessen, Runar Arnesen og Egil Haaland (Observatør),
Politiets Fellesforbund, Norge, Rita Ridanpää, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon
(SPJL), Finland, Lena Nitz, Lars Bergman og Sophie L-Jansson, Polisförbundet i
Sverige, Claus Hartmann og Claus Redder Madsen, Politiforbundet, Danmark, Snorri
Magnusson og Steinar Adolfsson (Observatør), Landssamband Lögreglumanna,
Island.
Afbud fra: Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland.

Tolk: Jaana Hiltunen og Päivi Tuomisto.

Sekretær: Claus Redder Madsen.
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Pkt. 1: Velkomst.
Formand Lena Nitz bød velkommen til NPF´s Årsmøde, idet hun kort orienterede
om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med mødet, ligesom mødedeltagernes
flyafgangstider blev koordineret. Mødet søges således afsluttet senest kl. 1800.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden.
Sekretæren orienterede kort om, at der fra PF i Norge d. 29.02.12 er indkommet et
forslag til dagsordenspunkt vedrørende ”Klage over den norske regering til ILO”.
Punktet foreslås indplaceret som nyt pkt. 6 b.
Den udsendte dagsorden blev med den anførte tilføjelse godkendt, og dagsordenen
er således:
1. Velkomst.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Årsmødet, herunder
a. NPF-Årsrapport 2011.
b. Regnskab 2011.
c. Budget 2012.
d. Fastsættelse af kontingent.
4. Information fra EuroCOP og opfølgning af Congress d. 21. – 23. november
2011 i Barcelona.
5. Action Plan 2012, herunder opfølgning på særligt…..
a. Evaluering af ”lederskabs-seminaret” – hvordan kommer vi videre?
b. Kommende møde med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren i 2012.
c. ”Nordisk politisamarbejde” – udvidet samarbejde i Norden.
d. NPF Action Plan 2012 overfor EuroCOP Action Plan.
e. ”Nordisk Politiforskningsnetværk”.
6. Information om interne sager i forbundene.
6b. Klage fra PF over den norske regering til ILO.
7. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande.
8. Eventuelt.
9. Godkendelse af referat.
10. Afslutning.

Pkt. 3: Årsmødet, herunder
a. NPF-Årsrapport 2011.
Formanden henviste kort til den via mail d. 08.02.12 udsendte NPF-Årsberetning
2011, idet hun fandt, at beretningen kort og præcist beskrev, hvad der var sket i løbet
af året.
Styret havde ingen bemærkninger til det fremlagte udkast til NPF-Årsberetning 2011,
hvorefter den blev godkendt.
b. Regnskab 2011.
Formanden henviste kort til, at Kancelichef Sophie L-Jansson, Økonomifunktionen,
deltog specifikt i mødet med henblik på de økonomiske spørgsmål, hvorfor hun
overlod ordet til Sophie.
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Kancellichef Sophie L-Jansson redegjorde for det på mødet omdelte NPFÅrsregnskab for 2011.
Styret drøftede regnskabet, og fandt det væsentligt, at udgifterne til det afholdte
”lederskaps-seminar” fremgår særskilt af NPF-budgettet for 2012.
Styret godkendte herefter NPF´s regnskab for 2011.
NPF´s regnskab 2011 blev herefter af regnskabstekniske årsager underskrevet af
forbundsformændene, og udleveret til Økonomifunktionen i Polisförbundet.
c. Budget 2012.
Kancellichef Sophie L-Jansson redegjorde for det på mødet udleverede NPFBudget for 2012.
Styret drøftede budgettet, herunder særligt udgifterne til ”lederskaps-seminaret”,
rejseomkostninger og revisionsomkostninger.
Styret tog herefter Budget 2012 til efterretning.
d. Fastsættelse af kontingent.
Formanden henviste til det netop vedtagne NPF Budget 2012, hvorefter hun overlod
ordet til Sophie.
Kancellichef Sophie L-Jansson orienterede om Økonomifunktionens overvejelser
og det netop vedtagne budget, hvorefter det indstilles, at medlemsafgiften for 2012
bliver SEK 6,- pr. medlem.
Sekretæren henviste herefter til NPF´s lovs § 9 med hensyn til, at ”Årsafgiften
indbetales til NPF før d. 1. februar”. I den forbindelse foreslås det, at datoen for
indbetaling af medlemsafgift for 2012 fastsættes til senest d. 1. maj 2012.
Styret tilsluttede sig dels forslaget til medlemsafgift for 2012 og dels, at indbetaling af
medlemsafgift for 2012 til Økonomifunktionen i Polisförbundet fastsættes til senest d.
1. maj 2012.

Pkt. 4: Information fra EuroCOP og opfølgning af Congress d. 21. – 23.
november 2011 i Barcelona.
Formanden redegjorde for, at Anna Nellberg desværre ikke kunne deltage i dette
NPF-møde, men til Lena havde informeret om de emner, der vedrører EuroCOP.
Indledningsvis understregede formanden dog i fortsættelse af EuroCOP´s Congress,
at hun finder det meget tilfredsstillende for NPF, at Anna blev valgt som ny
præsident. Anna havde således informeret om følgende.....
Ø Den nye ”head of office”, som afløser for Jan Velleman, havde med ganske
kort varsel besluttet at afbryde kontrakten med EuroCOP, hvorfor der er
udsendt nyt stillingsopslag, der udløber d. 15.03.12. Jan Velleman yder
således EuroCOP´s sekretariat stor hjælp i en overgangsfase.
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Ø Til EuroCOP Spring Committee mødet d. 04.04.12 i Bruxelles er et af de
emner, der skal drøftes, forslaget til EU´s arbejdstidsdirektiv. Umiddelbart ser
forslaget rimeligt ud, idet det ligger tæt op af, hvordan reglerne er i Norden,
men når det endelige forslag foreligger skal det naturligvis grundigt
bearbejdes.
Ø Et andet emne til drøftelse under mødet er ”Internationale Politi Missioner”
med udgangspunkt i det forslag fra GDP, Tyskland, der blev vedtaget på
kongressen, og den projektrapport, som Politiforbundet i Danmark har
udarbejdet om emnet.
Ø Fra SINAPOL i Portugal er der fremsendt et brev om nogle unøjagtigheder på
EuroCOP´s hjemmeside, som dog ikke forventes at blive bragt op på mødet.
Ø Klagen fra PF i Norge over den norske regering til ILO.
Ø Den endelige dagsorden til EuroCOP Spring Committee mødet d. 04.04.12
udsendes d. 19.03.12.
Styret drøftede de fremlagte emner, og herunder særligt forslagene til EU´s
arbejdstidsdirektiv og EU´s vikardirektiv. I Norge har vikardirektivet givet anledning til
mange udfordringer, idet hovedorganisationerne er imod nogle af anbefalingerne.
Styret besluttede at søge at afholde et NPF-møde d. 03.04.12 om aftenen forud for
selve EuroCOP-mødet d. 04.04.12 når den endelige dagsorden foreligger og med
henblik på at koordinere NPF´s synspunkter.

Pkt. 5: Action Plan 2012, herunder opfølgning på særligt…..
a. Evaluering af ”lederskabs-seminaret” – hvordan kommer vi
videre?
Formanden indledte drøftelserne om evaluering af det netop afholdte ”lederskabsseminar” og erindrede i den forbindelse om, at der nu skal udarbejdes en slutrapport
fra seminaret, som forventes drøftet ved et kommende møde de nordiske
Rigspolitichefer/-Politidirektøren.
Styret havde herefter en helt indledende drøftelse, hvoraf fremgik, at alle fandt
seminaret vellykket, hvilket ligeledes var de umiddelbare tilbagemeldinger, som var
modtaget fra deltagerne. Alle var således positive over forløbet af seminaret – særligt
i forhold til 2. dagens program – og tilkendegav, at dette var et godt forum at samle
både medarbejdere og ledere med henblik på erfaringsudveksling.
Styret drøftede yderligere spørgsmålet om, hvorvidt etableringen af et sådant
seminar var en arbejdsgiverforpligtigelse set i forhold til de økonomiske udgifter,
ligesom det fandtes væsentligt, at NPF fremadrettet under en eller anden form kan
påvirke et sådant seminar for at sikre, at vi får fagforeningsperspektivet med ind i
drøftelserne.
Styret fandt det endvidere meget positivt, at Nordisk Ministerråd imødekom NPF´s
ansøgning om støtte på SEK 40.000,- til tolkning og støtte på SEK 30.000,- til
foredragsholdere.
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Styret fandt afslutningsvis, at der ikke skulle konkluderes d.d. i forhold til det videre
arbejde, men afventer de forventede drøftelser ved det kommende møde med de
nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektøren.
b. Kommende møde med Rigspoliticheferne-/Politidirektøren i 2012.
Formanden orienterede om, at hun efterfølgende havde konstateret, at det
kommende møde mellem de nordiske Rigspolitichefer-/Politidirektøren afholdes i
august 2012 i Finland, og ikke som tidligere meddelt i Island. Idet NPF fortsat skal
søge at få etableret et fællesmøde, hvori alene NPF´s forbundsformænd/-ordførende
deltager, opfordrede hun således SPJL og Rita om snarest muligt at kontakte den
finske Rigspolitichef med henblik på at få en invitation til mødet, da det er
”værtslandet”, der arrangerer mødet.
Styret drøftede kort forholdet, og fandt det væsentligt, at der kan fremlægges en
slutrapport fra ”lederskabs-seminaret” til drøftelse ved det kommende møde med de
nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektøren.
Rita Ridanpää orienterede om, at hun snarest og på vegne af SPJL tager kontakt til
den finske Rigspolitichef med henblik på at få afklaret, om der er mulighed for et
fællesmøde og med henblik på snarest at orientere NPF-Styret herom.
c. ”Nordisk politisamarbejde” – udvidet samarbejde i Norden.
Formanden erindrede om, at NPF på det seneste møde besluttede, at NPF skal
søge at fremme ”Nordisk politisamarbejde” og NPF´s tidligere forslag om ”Nordisk
samarbejde på tværs i forbindelse med større politiindsatser”. Tanken er, at dette bør
drøftes med de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektør til det kommende fællesmøde,
da ingen lande alene kan stå for større, politimæssige indsatser, såsom til store
sportsbegivenheder. Hun henviste i øvrigt til det udsendte materiale om emnet, idet
hun ved fællesmødet ønsker at få en status i, hvorledes dette arbejde skrider fremad
i de respektive, nordiske lande.
Formanden oplyste i øvrigt, at Polisförbundet i Sverige i forhold til det nordiske
samarbejde planlægger afholdelse af et 1-dags ”arbejdsmiljø-seminar” for de
respektive landes Ombudsmænd/forbundssekretærer, der beskæftiger sig med
arbejdsmiljøspørgsmål. Det blev således forvarslet, at seminaret forventes afholdt i
uge 27/2012.
Styret tog efter en kort drøftelse orienteringen til efterretning.
d. NPF Action Plan overfor EuroCOP Action Plan.
Sekretæren orienterede om, at NPF-Styret tidligere for at sikre kontinuitet i særlige
indsatsområder mellem NPF og EuroCOP koordinerede sagerne. Dette skulle ses i
forhold til de på EuroCOP´s kongres vedtagne forslag.
Styret drøftede kort NPF´s Action Plan overfor EuroCOP´s Action Plan, og fandt det
mest hensigtsmæssigt, at sekretæren aftaler med EuroCOP´s præsident, Anna
Nellberg, hvorledes denne proces fremadrettet koordineres.
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e. ”Nordisk Politiforskningsnetværk”.
Formanden redegjorde for overvejelserne med hensyn til
"Nordisk
Politiforskningsnetværk" og oplyste, at den svenske Justitsminister i februar 2012 af
økonomiske grunde havde besluttet, at Sverige ville forlade det 50-årige samarbejde
i det ”Nordiske samarbejdsråd for Kriminologi”. Samtidig har netværket anmodet den
svenske Justitsminister om at genoverveje beslutningen.
Styret tiltrådte, at NPF offentligt udtrykker støtte til netværket, og Polisförbundet vil
på vegne af NPF udarbejde et udkast til skrivelse til den svenske Justitsminister om
at genoverveje beslutningen.

Pkt. 6: Information om interne sager i forbundene
DANMARK
I tilknytning til Folketingsvalget d. 15.09.11 i Danmark var der kommet en ny regering,
og der var ligeledes udpeget en ny Justitsminister, Morten Bødskov. Forbundet har
efterfølgende haft et par møder med pågældende, hvorunder blandt andet de
vanskelige og stramme, økonomiske rammer for politiet er drøftet.
I tilknytning til aftaleforhandlingerne OK 2013 er forberedelserne hertil gået i gang i
centralorganisationen CO-10. I modsætning til tidligere, hvor der er indhentet krav fra
medlemsorganisationerne, er det nu besluttet at udarbejde kravene omvendt.
Baggrunden herfor skal ses i lyset af den alvorlige, økonomiske situation, som
Danmark befinder sig i, hvorfor CO-10 denne gang udarbejder nogle få, centrale krav
i forbindelse med forhandlingerne.
Med baggrund i mange fejl og uhensigtsmæssigheder har Justitsministeren i samråd
med Rigspolitiet besluttet at ”skrinlægge” det sagsbehandlingssystem – POLSAG –
som har været under forberedelse i de senere år og indtil nu har kostet ca. 400 mio.
DKK. Politiforbundet har med tilfredshed taget beslutningen til efterretning, og har
samtidig anbefalet Rigspolitiet at se på de sagsbehandlingssystemer, som de øvrige,
nordiske lande anvender.
FINLAND
Med baggrund i et vigtigt møde d.d. i en arbejdsgruppe om ”ressourcespørgsmål”
under Rigspolitiet kunne Yrjö Suhonen desværre ikke deltage i NPF-mødet, hvorfor
han sendte mange hilsner til Styret. Arbejdet fra arbejdsgruppen skal nu overdrages
til regeringen, og vil formentlig indebærer beskæringer i politiet.
Generelt oplever Finland i øjeblikket nogle store, økonomiske vanskeligheder og der
er besparelser indenfor alle offentlige områder, også i politiet. Dette skal ses i forhold
til, at politiet i forvejen har meget knappe ressourcer, og med de overvejelser, som
regeringen har med hensyn til omorganiseringer m.v. frygter SPJL, at der vil ske
yderligere fyringer i politiet. Der er således stor fokus på interne prioriteringer og
politiets kerneområder.
I regeringen er der p.t. overvejelser om lovforslag, som regulerer den private
vagtvirksomhed med en løsning fra politisk side om, at nuværende politiopgaver
overgår til den private vagtvirksomhed, hvilket SPJL naturligvis finder meget
bekymrende, da der er tale om helt principielle spørgsmål i et demokratisk samfund.
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Samtidig har regeringen seriøse overvejelser om en ”pensionsreform”, som også
berører politiet, idet politiets lavere, pligtige afgangsalder, som tidligere var fra 60 –
63 år afhængig af jobfunktion, nu skal følge den generelle pensionsalder. SPJL er
naturligt imod denne ændring, men det forventes, at der bliver aftalt nogle
overgangsregler. Den generelle pensionsalder vil endvidere suggestivt blive hævet i
de kommende år. Dette vil ligeledes medføre vanskeligheder i politiet med en ”skæv”
aldersfordeling, og vanskeligheder ved at placere ældre politifolk i operative stillinger.
Det er således generelt negative informationer, der skal udmeldes til medlemmerne,
hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende. Samtidig hermed vil der formentlig ikke ske
nyansættelser af politifolk i de kommende år, ligesom der fortsat er arbejdsløse
politifolk. SPJL finder udviklingen bekymrende i forhold til den fremtidige rekruttering
til politiet, da jobbet bliver mindre attraktivt i fremtiden.
Der pågår p.t. drøftelser med Rigspolitiet om en ny rammeaftale vedrørende
arbejdstid.
SPJL er gået i gang med forberedelserne til næste års kongres, hvor der er valg til
formand, ligesom SPJL´s 90-års jubilæum skal markeres.
SVERIGE
I tilknytning til drøftelserne om en omorganisering af svensk politi med etablering af 1
central politimyndighed med 6 – 7 regioner afventer Polisförbundet i øjeblikket den
endelige udredning, der bliver offentliggjort i marts 2012. Polisförbundet har forberedt
sig grundigt med henblik på at være på forkant med alle de spørgsmål, som
udredningen ganske givet vil give anledning til.
I tilknytning til den svenske politiuddannelse, hvor der i 2009 faktisk var politisk
enighed om etablering af en professionsbacheloruddannelse, afventes endelig
stillingtagen hertil fortsat. Justitsministeren har lovet Polisförbundet en beslutning
herom i 2012, men det frygtes, at der alene bliver tale om en ”light-variant” af
professionsbacheloruddannelsen.
Svensk politi oplever i øjeblikket en omfattende granskning/”medie-hetz” fra pressens
side, idet de ikke mener, at politiet er effektive nok. Dette skal ses i lyset af, at
antallet af politifolk indenfor de senere år er øget fra 17.000 til 20.000 i Sverige,
hvorfor Polisförbundet står uforstående overfor hetzen. Organisationen politiet har
forholdt sig ”stille” i forløbet, hvilket har fået kritiske medarbejdere til at kræve, at
Rikspolischefen melder ud, hvilket han er begyndt med.
Polisförbundet, der har planlagt at gennemføre en medlemsundersøgelse i
sommeren 2012, vil heri blandt andet spørge medlemmerne om, hvorledes en sådan
medie-hetz påvirker det enkelte medlem.
I forhold til Statens lønninger til blandt andet politiet er der konstateret et alvorligt
problem, idet der er fejl i Statens EDB-systemer, hvilket har resulteret i, at der er fejl i
udbetalingen af kollegernes løntillæg, OB-sætning m.v. Polisförbundet kæmper nu
mod Staten sammen med øvrige, statslige faggrupper for at få løst problemet.
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I tilknytning til Polisförbundets repræsentantskabsmøde i 2012 er der indkommet
ganske mange forslag, som primært omhandler arbejdstidsspørgsmål. Derfor er der
nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere de enkelte forslag. Der er ligeledes
nedsat en arbejdsgruppe, der på repræsentantskabsmødet skal fremlægge et forslag
til arbejdsmiljøpolitisk program.
Det af Polisförbundet nedsatte udvalg, der skal udarbejde et forslag til den fremtidige,
langsigtede strategi for Polisförbundets lønpolitiske arbejde, er gået i gang, og deres
arbejde er ligeledes påvirket af nationale besparelser som følge af den globale
finanskrise.
Yderligere er der i samarbejde med Rikspolischefen påbegyndt et arbejde med en
national lønanalyse, som skal påvise, om der findes forskelle i lønningerne blandt
politifolkene i Sverige.
Aktuelt oplever Skåne en ekstrem og kompleks situation i Malmø, hvor der indenfor
kort tid er sket mange drab, hvilket har medført mange politimæssige tiltag, herunder
forstærkninger til politiet i Malmø. Situationen har stor fokus i Sverige, og
Polisförbundet håber på, at de forskellige tiltag skaber en bedring, således
befolkningens tillid til politiet opretholdes.
ISLAND
Der er p.t. urafstemning til posten som formand for LL, hvor der udover Snorri
yderligere er 2 opstillede kandidater. Urafstemningen afsluttes d. 09.03.12.
I øvrigt er det ovenpå følgerne af den økonomisk krise forholdsvis roligt i politiet i
Island, hvilket er tilfredsstillende.
I tilknytning til de tidligere omtalte strukturdrøftelser med en reduktion af antallet af
politikredse fra 15 til 8 nye, større distrikter, er omstruktureringerne hertil fortsat
igang. Målet er, at den nye struktur skal træde i kraft pr. d. 01.01.13.
NORGE
I tilknytning til, at Sigve Bolstad i en periode deltager i Forsvarets Chefkursus har
Runar Arnesen midlertidigt overtaget posten som 1. viceordførende i PF. Runar
påbegynder herefter en 1-års udstationering via FN i Haiti.
I Norge er der ligeledes udpeget en ny Justisminister efter Knut Storberget. Ny
Justitsminister er Grete Faremo, der tidligere for 15 år siden ligeledes bestred
posten, og der er således gensidig respekt.
I tilknytning til de tragiske hændelser i Oslo og på Utøya d. 22.07.11 og de mange
igangsatte processer er helt Norge fortsat præget heraf. Således påbegyndes
retssagen mod gerningsmanden efter påsken 2012, ligesom de mange udredninger
og evalueringer pågår. Politiets egen, interne evaluering af indsatsen offentliggøres
således d. 15.03.12, og der forventes forslag til 54 forbedringspunkter i forbindelse
med indsatsen.
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Den af regeringen nedsatte, uafhængige kommission, der skal gennemgå alle
aspekter relateret til tragedien d. 22.07.11, forventes at fremlægge deres rapport i
august 2012. Der er således tale om en lang og vanskelig proces, som naturligt også
i stor udstrækning præger PF´s arbejde.
Stortinget forventes i november 2012 at fremlægge forslag til en ny organisation i
politiet, herunder i forhold til politiets kerneopgaver, og PF forventer, at dette forslag
desværre også bliver en drøftelse i forhold til økonomi.
I modsætning til i Finland bliver politistyrken i Norge fortsat udvidet, men udfordringen
er naturligvis, om der efterfølgende er økonomi i kredsene til at ansætte disse nye
politifolk.
Aftalen om arbejdstidsregler i politiet skal nu i 2012 genforhandles efter den seneste
aftale fra 2009 udløber, hvilket giver PF mange udfordringer.
I tilknytning til de kommende lønforhandlinger for hele statens område starter disse d.
12.04.12, og PF håber således på en fortsat realvækst med lønstigninger i politiet.
PF afholder Landsmøde 2012 i dagene d. 06. – 09.11.12 i Molde, hvortil der
ligeledes inviteres nordiske gæster.
Afslutningsvis blev der orienteret om en speciel sag, hvor en kollega oprindeligt i 1.
retsinstans blev dømt for vold mod en arrestant uden at der var tale om ”grov vold”.
”Spesialenheten for etterforskning av straffesaker mot polititjenestemenn” havde
ligeledes stillet krav om, at pågældende blev frataget retten til igen at blive ansat i
politiet, hvilket retten dog ikke imødekom. Sagen blev herefter anket til 2. retsinstans,
men inden sagen blev behandlet i retten valgte arbejdsgiveren administrativt at
afskedige pågældende. Ved 2. retsinstans blev pågældende på ny dømt for vold,
men han blev ikke frataget retten til igen at blive ansat i politiet. Det centrale
ansættelsesråd ophævede det lokale råds afskedigelse, således at kollegaen beholdt
jobbet, men blev sat ned i stilling til grundstilling uden at det fik lønmæssige
konsekvenser. PF finder således sagen meget principiel i forhold til afskedigelsen,
men anerkender, at pågældende ”gik over stregen”.

Pkt. 6 b: Klage over den norske regering til ILO.
Arne Johannessen orienterede om sagen, som udspringer af den såkaldte ”politikonflikt” mod regeringen i 2009, som udsprang af forhandlingerne om en ny aftale om
arbejdstidsregler i politiet. Regeringen gik således ind og lavede forskrifter, som
regulerede arbejdstidsreglerne i politiet, og tilsidesatte herunder aftaleparternes
forhandlinger. Idet denne indgriben i forhandlingerne fra regeringen var uberettiget
og principiel reagerede hele den norske fagbevægelse med støtte fra LO, og dette
medførte blandt andet den omtalte ”politi-konflikt”.
Den norske centralorganisation UNIO har således udarbejdet en klage over den
norske regering til International Labour Organization (ILO) set i forhold til at den
norske regering efter UNIO´s opfattelse har optrådt utilstedelig og overtrådt ILO´s
konventionerne nr. 98, stk. 4, og nr. 154, stk. 5, som Norge har ratificeret.
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PF ønsker således NPF-Styrets støtte i sagen med henblik på eventuel efterfølgende
drøftelse i EuroCOP.
Styret drøftede sagen, og støttede fuldt ud op om den fremlagte klage til ILO.
Sekretæren udarbejder således et ”støttebrev” med baggrund i UNIO´s skrivelse og
fremsender dette til ILO med kopi til EuroCOP.

Pkt. 7: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande
SVERIGE
I tilknytning til et lovforslag fra regeringen er det forslået, at politiet skal overtage
nogle af anklagerens arbejdsopgaver, hvilket gør, at politiet får yderligere beføjelser.
Polisförbundet er positiv overfor forslaget, men understreger i den forbindelse, at
politifolk skal uddannes i de arbejdsopgaver, der overtages.

Pkt. 8: Eventuelt.
Snorri Magnusson foreslog som opfølgning på Nordisk Ministerråds støtte til det
afholdte ”lederskaps-seminar”, at NPF søgte om ”permanent tolkningsstøtte” til
NPF´s Styremøder. Styret stillede sig tvivlende overfor, om dette er muligt.
Sekretæren undersøger frem til næste NPF-Styremøde.

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
Formanden afsluttede herefter mødet, idet hun erindrede om EuroCOP-møderne….
Ø Spring Committee meeting d. 04.04.12.
Ø Autumn Committee meeting d. 25. – 26.10.12.
Formanden afsluttede herefter mødet, idet hun sendte en varm tak til Styret for
deltagelsen i såvel ”lederskaps-seminaret” som NPF-Årsmødet. Yderligere takkede
hun personligt Styret for den støtte, som hun løbende havde modtaget efter hun blev
valgt som formand for NPF i marts 2011.
Arne Johannessen takkede herefter Polisförbundet for den gode og praktiske
gennemførelse af såvel ”lederskaps-seminaret” som NPF-Årsmødet.
Styret tilsluttede sig den af Arne Johannessen fremførte ros.

Næste NPF-Styremøde afholdes mandag d. 8. oktober 2012 i København.
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