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Nyt ansigt i forhandlingsudvalget
Der var valg til Forhandlingsudvalget, da Politiforbundets
Hovedbestyrelse mødtes den 11. maj. Forhandlingsudvalget tager sig af
den daglige politiske ledelse og sagsbehandling i forbundet, samtidig
med at de valgte medlemmer typisk varetager forhandlingsområder i
forhold til arbejdsgiveren. Det er foreningsformænd fra
Hovedbestyrelsen, der kan stille op til de tre pladser i
Forhandlingsudvalget, som sammen med formandskabet udgør
Politiforbundets daglige ledelse.
I de seneste år har Jørgen Olsen fra Rigspolitiforeningen, Jørgen Jensen fra
Vestegnen og Niels Hedeager fra Syd- og Sønderjylland siddet med i udvalget.
Niels Hedeager har dog valgt at trække sig, og mindst et nyt ansigt skal derfor
præge forbundets daglige politiske arbejde.
Det blev Michael Bergmann Møller fra Københavns Politiforening, som
sammen med Jørgen Jensen og Jørgen Olsen fik flest stemmer blandt de fem
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opstillede. Michael Bergmann har været formand for Københavns Politiforening
siden 2013, og før det var han formand for Station City. Michael Bergmann
Møller takker for tilliden og glæder sig til arbejdet.
-

Jeg sidder som formand for den største politiforening i Danmark, og
dermed mener jeg også, det er vigtigt, at vi bidrager direkte til den
daglige drift i Politiforbundet med de erfaringer, vi har. Jeg glæder mig
rigtig meget til arbejdet, udtaler Michael Bergmann Møller.

Det blev som nævnt til genvalg for Jørgen Olsen fra Rigspolitiforeningen og til
Jørgen Jensen fra Københavns Vestegns Politiforening. Michael afløser Niels
Hedeager fra Syd- og Sønderjyllands Politiforening, der stopper efter 10 år i
Forhandlingsudvalget. Tak for indsatsen til Niels Hedeager og tillykke med valget
til Michael Bergmann Møller og til genvalget til Jørgen Olsen og Jørgen Jensen.

Michael Bergmann Møller fra Københavns Politiforening er netop blevet valgt til
Forhandlingsudvalget.
__________________________________________________________

Rådighedstjeneste under folkemødet
Sådan bliver aftalen omkring løn- og arbejdstid under Folkemødet på
Bornholm.
Politiforbundet og Rigspolitiet er nået til enighed om honoreringen for de indsatte
polititjenestemænd under Folkemødet på Bornholm.
Flere politikredse afgiver folk til opgaven, og i selve indsatsdøgnene – altså fra
den 15. til den 18. juni, hvor Folkemødet finder sted – honoreres politifolkene
med rådighedstjeneste.
De andre dage, før og efter folkemødet, hvor politifolkene også er afgivet til
opgaven, sker der honorering efter de almindelige arbejdstidsregler.
Den faktisk forrettede rådighedstjeneste indregnes ikke i arbejdstiden, men
bliver udbetalt. Det sker for at undgå, at politifolkene vender hjem til deres
kredse med en overarbejdspukkel, som skal afspadseres.
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To forbundssekretærer fra Politiforbundet vil igen i år være til stede under hele
folkemødet og bo sammen med polititjenestemændene på hotelplatformen i
Rønne. De vil have fokus på eventuelle problematikker omkring arbejdsmiljø og
arbejdstid.

_________________________________
Formandskabet genvalgt
På kongressen blev forbundsformand og næstformand genvalgt for en
ny fire-årig periode. Claus Oxfeldt og Claus Hartmann fik kongressens
opbakning til en ny periode, hvor de fortsat vil arbejde videre med at
sætte den faglige opgaveløsning i centrum for et presset politi.
Formandskabets fokusområder vil blandt andet være at sikre, at der skal være
ordentlige forhold som politiansat, og at der skal være mere ro i organisationen.
-

Vi skal sørge for og stræbe efter at have et politi, der er tæt på borgerne.
Et andet vigtigt pejlemærke for os i den kommende periode er også at
sørge for, at der kommer ro i organisationen, inden man sætter nye
projekter i søen. Personale og medarbejdere skal være med, udtaler
forbundsformand Claus Oxfeldt.

Du kan se eller gense interview med Claus Oxfeldt og Claus Hartmann, hvor de
taler om deres visioner for de næste fire år. Se interviewet her.

________________________________________________________
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FØLG OS PÅ FACEBOOK

Se eller gense taler og film fra kongressen:

Forbundsformand Claus Oxfeldts åbningstale:
Klik her

Justitsminister Søren Pape Poulsens tale:
Klik her

Film: Alt det politiøjne ser:
Klik her

Film: Hele politiets forbund:
Klik her

Politiforbundet

H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. V.

Tlf. 33455900
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