Fælles nordisk fokus på politilederens rolle
I marts 2012 inviterede Nordisk Politiforbund til lederskabsseminar. Formålet var at skabe grobund for en
større erfaringsudveksling mellem de nordiske landes politiledere.
12.03.12
Ledere og tillidsvalgte fra politiet i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island var to dage først i marts
samlet i Sverige til seminar om lederskab. Arrangør var Nordisk Politiforbund, og fra Danmark deltog
næstformand i Politiforbundet, Claus Hartmann, international forbundssekretær, Claus Redder Madsen, og
tre repræsenter fra Politilederforeningen: Formand Svend-Erik Larsen, Bent Isager-Nielsen og Michael
Agerbæk.
Den første dag bød blandt andet på oplæg af Liv Finstad, der er professor i kriminologi ved Oslo Universitet.
Hun har 20 års erfaring med politiforskning. Ifølge Finstad er den største udfordring for ledere i politiet i de
nordiske lande at opbygge tillid – primært internt i organisationen men også eksternt.
Dag to var der fokus på konceptet LEAN. Her besøgte Ronny Andersson, der er organisations- og
lederskabskonsulent seminariet. Han har stor – og god - erfaring med LEAN både inden for offentlige og
private virksomheder i Sverige.
- Det var ret imponerende at høre, hvilke resultater, han havde været med til at opnå via LEAN. Her kunne
vi også bidrage med nogle danske erfaringer, da LEAN er ved at blive implementeret i flere kredse
herhjemme. Der var også et indlæg fra en stationsleder i Sverige, hvor man på den pågældende station har
indført LEAN i den elektroniske sagsbehandling, fortæller næstformand i Politiforbundet, Claus Hartmann.
Første skridt på vejen
Alt i alt mener han, at det nordiske seminar om lederskabsrollen er et godt forum til at udveksle erfaringer
i. Eksempelvis blev chefen for den svenske lederuddannelse inspireret til at tage kontakt til
uddannelsescheferne i henholdsvis Norge og Danmark for at se, om der er fællestræk, netværk eller andet,
der med fordel kan koordineres på tværs af landekredsene.
Formand for Politilederforeningen, Svend Erik Larsen, er også positiv.
- Det er fint at udveksle erfaringer ud fra forskellige scenarier af, hvad man har af opgaver og problemer.
Det her var det første skridt på vejen til et øget, nordisk netværk, siger han.
Håbet fra Nordisk Politiforbund er tillige, at konklusionerne fra seminariet vil blive drøftet på et kommende
møde mellem de nordiske rigspolitichefer. Her er der også tradition for at invitere formændene for de
nordiske politiforbund til at komme og diskutere forskellige emner.
- Det er ikke vores ansvar at uddanne lederne, men hvis vi kan være med til at skubbe en positiv proces i
gang, vil vi naturligvis gerne det, siger Claus Hartmann.

