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DEN FAGLIGE KAMP
FOR POLITIKADETTERNE
FORTSÆTTER
AF STINE SVARRE GAARDHØJ

Det første hold med 53 politikadetter afsluttede
efter planen deres seks måneders uddannelse den
1. september, og de burde nu være i fuld gang med
den første tid i deres nye job ved grænsen i Rødby
eller i Sønderjylland. Men sådan er det desværre
ikke gået.
Det er efterhånden blevet et meget langt
og frustrerende forløb med politikadetternes
overenskomstforhandlinger mellem på
den ene side Politiforbundet og CO10, der
er Politiforbundets forhandler, og på den
anden side den statslige arbejdsgiver,
Moderniseringsstyrelsen.
Forhandlingerne om overenskomsten
begyndte allerede tilbage i december 2016 og
har stået på hele foråret og hen over sommeren
i år. Politiforbundet og CO10 har stået undrende
over for, at Moderniseringsstyrelsen har trukket
forhandlingerne i langdrag og ageret meget
nølende i deres tilgang til at finde en løsning.
- Jeg skal ikke lægge skjul på, at det har været
et – mildest talt – ikke tilfredsstillende og
meget skuffende forløb med forhandlingerne
med Moderniseringsstyrelsen, udtaler
forbundsformand Claus Oxfeldt, der sidder med til
forhandlingerne.
Sagens kerne
Uenigheden med Moderniseringsstyrelsen
består primært i, om kadetterne skal have
ret til at strejke eller ej. Politiforbundet og
CO10 har den klare holdning, at kadetterne
selvfølgelig skal have de samme muligheder
for at strejke, som alle andre ansatte med en
overenskomst. Det er det, man kalder ”den
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danske model”. Vil Moderniseringsstyrelsen
ikke give dem strejkeret, er der mulighed for at
ansætte dem som tjenestemænd. Men det har
Moderniseringsstyrelsen helt afvist.
Det resulterede i, at CO10 endte med at blæse
til faglig kamp i form af et blokadevarsel i starten
af juni.
- Blokaden af politikadetterne betyder, at
hverken kadetterne eller andre medlemmer af
CO10 eller Politiforbundet må lade sig ansætte
som kadet og løse opgaver med grænsekontrol

Forbundsformand
Claus Oxfeldt kalder
forløbet omkring
forhandlingerne
med Moderniseringsstyrelsen for
utilfredsstillende
og skuffende.

eller bevogtning, sådan som
det var meningen, siger Claus
Oxfeldt.
Stor faglig opbakning
En lang række faglige
organisationer har erklæret
sig enige i Politiforbundets og
CO10’s synspunkter og støtter
op med et sympatiblokadevarsel, hvilket vil sige, at deres
medlemmer heller ikke må lade
sig ansætte i stillinger, som
politikadetterne skulle have
varetaget. Der er dannet fælles
kamp om den danske model.
- Vi har oplevet en kæmpe
opbakning til vores blokadevarsel fra mange faglige organisationer, og det sætter jeg meget
stor pris på, siger Claus Oxfeldt.
- De har givet os en massiv
opbakning til vores afvisning af
et helt urimeligt og usædvanligt
ultimativt krav. Som os, er de
enige i, at politikadetterne
naturligvis skal ansættes på
en overenskomst, hvor de ikke
skal frasige sig almindelige
lønmodtagerrettigheder på det
danske arbejdsmarked, herunder
strejkeretten.
Politiforbundet er i løbende
kontakt med politikadetterne
og har også meldt ud, at de
bliver økonomisk understøttet
af Politiforbundet, mens
blokaden løber.
- Det har været, og er stadig,
et meget uhensigtsmæssigt
forløb for kadetterne. De har
ikke har vidst, om de kunne
komme i gang med at arbejde,
eller om de skulle starte deres
karriere med at være ramt
af en blokade. Kadetterne
har været taget som gidsler
i denne faglige kamp mellem
CO10/Politiforbundet og
Moderniseringsstyrelsen. Det er
da en ærgerlig og uanstændig
start på arbejdslivet, siger Claus
Oxfeldt.
Politiforbundet har holdt

møder med kadetterne for at
orientere dem om udviklingen
i forløbet. Meldingen er, at
der blandt de 53 elever er bred
opbakning og enighed om, at
dette er en vigtig fælles faglig
kamp.
Politisk indblanding
Den langvarige strid om
kadetternes ansættelsesvilkår
spidsede til midt i august,
hvor der i forvejen var meget
fokus på politiets ressourcer
midt i en heftig bandekonflikt i
København. Socialdemokratiet
og Dansk Folkeparti lagde pres
på Moderniseringsstyrelsen
ved at melde ud i pressen, at
man snart burde få en aftale
i hus, så man kunne nå det
inden den 1. september. Dette
var dog ikke noget, der hjalp
situationen.
Nødberedskab eller et
ansvarligt forbund
Udviklingen i forhandlingerne
handler også om, hvorvidt
der skal skrives ind i overenskomsten, at der skal være et
nødberedskab i tilfælde af en
strejke. Politiforbundet og CO10
mener, at kravet om strejkeret
er helt centralt, og man vil ikke
på forhånd indgå i aftaler om
nødberedskaber med Moderniseringsstyrelsen.
- Hvis vi skulle komme i
den situation, at vi skal ud og
strejke, så er et nødberedskab
noget, Politiforbundet og Rigspolitiet aftaler indbyrdes. En
strejke må selvfølgelig ikke give
problemer for rigets sikkerhed.
Men det er ikke noget, Moderniseringsstyrelsen skal ind over,
siger Claus Oxfeldt.
- Politiets opgaver er nemlig
så uforudsigelige, at det ikke
kan lade sig gøre at aftale
nødberedskaber på forhånd,
pointerer han og fortsætter:
- Og så vil jeg gerne slå fast,

OM POLITIKADETUDDANNELSEN
•	Uddannelsen til politikadet tager
seks måneder.
•	Der er 53 politikadetelever, der blev
færdige med deres uddannelse den
1. september
•	Der er 24 politikadetelever, der bliver
færdige ved årets udgang
•	Politikadetuddannelsen er en
politisk opfindelse, der blev
lavet for at hjælpe politiet med
hurtigt at få flere folk til at udføre
grænsekontrol og bevogtning, så de
polititjenestemænd, der er udlånt
fra andre kredse, kan komme hjem
til egen kreds og løse kerneopgaver.

at Politiforbundet er meget ansvarlig, og
vi ville aldrig drømme om at lade en eventuel strejke gå ud over landets sikkerhed
eller vitale interesser i øvrigt.
Minister for offentlig innovation,
Sophie Løhde, har udtalt, at der bør laves
en aftale om et nødberedskab i overenskomstaftalen, som man gør nogle steder i
sundhedsvæsnet.
- Det kan godt være, at man kan lave
nødberedskaber på forhånd i sundhedsvæsenet. Men situationen er en anden for
os i politiet. Hos os kan dagen i morgen
se helt anderledes ud end dagen i dag, så
man må have tillid til, at Rigspolitiet og
Politiforbundet kan indgå aftalerne i den
konkrete situation, siger Claus Oxfeldt.
Politiforbundet håber stadig, at der kan
opnås en aftale med Moderniseringsstyrelsen, men ved redaktionens deadline den
29. august var der stadig ingen afklaring.
Hold øje med Politiforbundets hjemmeside
og Facebookside, hvor vi melder ud med nyt
i sagen.
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MEDLEMSUNDERSØGELSE

SIG DIN MENING
Har du husket at deltage
i Politiforbundets store
medlemsundersøgelse?

VIND

EN IPAD

I Politiforbundet interesserer vi os for,
hvordan vi hele tiden kan blive bedre til at
hjælpe dig og dine kolleger. Vi er til for dig.
Derfor vil vi gerne høre din mening. Gør vi
det godt nok? Er der områder, hvor vi kan
blive bedre eller gøre tingene anderledes, og
hvordan opfatter du din fagforening?
Tirsdag den 22. august modtog alle medlemmer en mail med et link til et spørgeskema, som er en stor medlemsundersøgelse af
Politiforbundet.
Hvis du ikke allerede har svaret, så håber
vi, du vil bruge 10-15 minutter på at besvare
spørgsmålene, så vi kan blive endnu bedre
til at tale din sag og repræsentere dig endnu
bedre fremover. Du kan nå at deltage i undersøgelsen til og med den 10. september.
Undersøgelsen er anonym og foretages af
MSI Research, som er en sikkerhedscertificeret virksomhed.
Deltager du i medlemsundersøgelsen, er
du automatisk med i lodtrækningen om en
iPad. Der udloddes fem iPads i alt.
Vi glæder os til at høre din mening.
Det er 20 år siden, medlemmerne sidst blev
spurgt om deres mening om Politiforbundet.
- Der er en del spørgsmål, men vi håber, at rigtig mange vil tage sig tid til at
besvare dem. Det handler jo om, hvordan vi
i Politiforbundet kan gøre det bedre. Vi vil
efterfølgende analysere på resultaterne, og
forhåbentlig bliver vi klogere på, hvad medlemmerne efterlyser og har brug for. Og så
må vi jo justere på det, der er behov for. Vi
er til for medlemmerne, siger Claus Oxfeldt,
forbundsformand.
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NYT BANDEUDSPIL
MED 12 INITIATIVER
– MILITÆRET SKAL AFLASTE POLITIET

I starten af august fremlagde justitsminister Søren
Pape Poulsen 12 initiativer til bekæmpelse af bandekriminalitet. De 12 initiativer indebærer blandt andet
mere forebyggelse, styrkelse af politiets efterforskningsindsats, styrkelse af overvågningsindsatsen og
frigørelse af flere politifolk fra grænsen.
Det er således noget helt nyt, at militæret skal
løse nogle af politiets opgaver. Det har efterfølgende
affødt en del debat i medierne.
Politiforbundet mener, at udspillet ser fornuftigt
ud. Politiet er hårdt presset både med grænsekontrollen, men også på grund af den aktuelle bandekonflikt i København. Forbundet vil naturligvis indgå i
forhandlinger omkring en aftale af, hvordan militæret
helt konkret skal løse politiets opgaver ved grænsen.
- Det ser fornuftigt ud, at det nu viser sig, at den
hjælp politiet skal have fra militæret, er noget, som
skal aftales mellem rigspolitichefen, forsvarschefen
og de faglige organisationer. Det giver god mening,
at man vil tilknytte fagpersoner, som sammen kan
finde ud af, hvordan denne hjælp til politiet skal
formes bedst muligt, udtaler forbundsformand Claus
Oxfeldt.
Politiforbundet ser også positivt på den del af de
12 initiativer, der har med forebyggelse af bandekriminalitet at gøre.
- Jeg synes, det er positivt, at man vil forsøge at
stoppe fødekæden til banderne – altså at det præventive og forebyggende arbejde bliver vægtet højt
og får tilført flere ressourcer, siger Claus Oxfeldt.
Udover at regeringen vil lade militæret hjælpe med
grænsekontrol og dermed frigøre kræfter i politiet,
så er det regeringens plan, at der skal ansættes
25 personer i politiet med speciale i kryptering og
behandling af digitale spor samt 25 personer til forebyggende arbejde i særligt udsatte områder.
Flere af initiativerne i regeringens udspil har allerede været fremmet – nemlig de to mobile nærpolitistationer på Nørrebro i København. Justitsministeren
har understreget, at regeringens udspil skal ses i
forlængelse af den bandepakke, der indeholder i alt
35 initiativer, og som for nylig trådte i kraft.

TO DANSKE POLITIFOLK
IMPLICERET I
TERRORANGREB I MALI
Den 14. august blev FN’s MINUSMA-mission
i Timbuktu i Mali angrebet af terrorister. To
danske politifolk, som er udsendt i missionen,
var involveret og tilstede under et voldsomt
angreb mod deres hovedkvarter. De to
danske politifolk undslap med nød og næppe
skyderierne under angrebet, hvor i alt 10 personer blev dræbt. Danskerne blev evakueret
af svenske soldater og er nu med assistance
fra Forsvaret tilbage i Danmark igen. Under
de givne omstændigheder har de to politifolk
det godt.
FN-missionen er for politidelen en fredsskabende mission, hvor politifolk fra hele
verden skal beskytte civile, FN-personale og
FN-installationer, støtte fredsprocessen og
ligeledes bistå det lokale politi med oprettelse af lov og orden i det uroplagede land.
Kollegerne har ikke myndighedsbeføjelser,
men deltager som observatører og mentorer
på patrulje med det lokale politi.
Formandskabet i Politiforbundet sender
mange tanker til de to danske politifolk og til
deres pårørende.
- Vi er glade for, at de to kolleger er sluppet
ud af Mali i sikkerhed, og vi sender de varmeste tanker til dem og deres familier. Vi er klar
over, at det har været en yderst farlig situation og voldsom oplevelse med terrorangrebet,
som skal bearbejdes efterfølgende. Dette
viser desværre farligheden ved de internationale, fredsskabende FN-missioner – især i
Afrika. Politiforbundet udtrykker betænkelighed ved den ofte mangelfulde sikkerhed
for de udsendte i disse missioner, udtaler
næstformand Claus Hartmann.
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FORMANDSKABET
PÅ DIALOG-TUR RUNDT
I DANMARK

I perioden fra september til december vil forbundsformand Claus Oxfeldt og næstformand Claus Hartmann (th) komme på besøg i
alle landets politikredse for at snakke med kollegerne.
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AF STINE SVARRE GAARDHØJ

I efteråret 2017 begynder
2 x Claus deres store
Danmarksturné rundt til alle
politikredse for at besøge
medlemmerne. Det er nærmere
bestemt forbundsformand og
næstformand, Claus Oxfeldt og
Claus Hartmann, der skal ud og
møde dig og dine kolleger for at
høre mere om, hvad der optager
jer netop nu.
I april blev Claus Oxfeldt
og Claus Hartmann genvalgt
som Politiforbundets øverste
politiske ledelse. Til daglig har de
deres gang på forbundskontoret
på H. C. Andersens Boulevard i
København, og deres hverdag
er som regel fyldt op med et
hav af møder, udadvendte eller
mere interne aktiviteter. Men
fra september til december vil de
løbende komme på besøg i alle
politikredse.
- Det er vigtigt for os
at komme ud og tale med
kollegerne. Vi repræsenterer
knap 11.000 politifolk, og i en
travl hverdag har vi desværre
ikke tid til at nå ud og tale med
alle dem, vi egentlig gerne ville.
Men det er en klar prioritering
fra vores side, at vi nu kommer
ud og møder kollegerne, siger
forbundsformand Claus Oxfeldt.
Næstformand Claus Hartmann
supplerer:
- Vi vil gerne lytte til
kollegerne og høre, hvordan de
oplever deres arbejde, og hvilke
udfordringer de møder i det
daglige. Og så vil vi naturligvis
også gerne fortælle om den
situation, vi politisk befinder
os i, og vi vil gerne i dialog med
kollegerne om den retning og
strategi, vi forsøger at lægge fra
forbundets side.
Dialogen er med andre ord
i højsædet på denne Danmarksturné. Der skal lyttes og
debatteres om, hvordan det
står til med politiets opgaver og

arbejdsmiljø. Formandskabet
er naturligvis allerede klar over,
at medlemmerne har en utrolig
presset hverdag. At opgaverne
er langt flere end hænderne til
at løse dem, og at det er rigtig
svært at få arbejds- og familieliv
til at hænge sammen.
- Men vi glæder os meget
til at komme rundt i landet og
høre, hvor skoen trykker i de
forskellige kredse og afdelinger,
eller om hvordan man har løst
eller håndteret opgaver på en
god eller anderledes måde. Vi
ved, at man mange steder er
endnu hårdere presset, end dengang vi var på rundtur tilbage i
2013, og derfor vil vi også gerne
høre konkrete eksempler om
arbejdsmiljø og opgaveløsning,
siger Claus Oxfeldt og tilføjer:
- Forhåbentlig kan vi have
nogle konstruktive debatter,
som vi i Politiforbundet også kan
arbejde videre med.

“Afstøvning”
Danmarksturnéen og den store
medlemsundersøgelse, som blev
sat i gang i slutningen af august,
er begge konkrete tiltag, der er
skudt i gang netop for at åbne op
for en – i nogles øjne – ”støvet”
fagforening.
- Jeg er sikker på, vi kan blive
bedre til at lytte til hinanden,
hvis vi får gang i en fælles
samtale. Jeg kan kun opfordre
til, at så mange som muligt, hvis
vagtskemaet tillader det, møder
op til fyraftens- eller gå-hjemmøder og får en snak med os
om de faglige udfordringer. Kun
på den måde kan vi blive bedre
til at hjælpe og blive bedre til at
repræsentere kollegerne, når
der skal kæmpes nogle faglige
kampe, siger Claus Oxfeldt.
Forbundsformanden lægger
heller ikke skjul på at netop
dialogen er i højsædet.
- Der kan være frustrationer

og bekymringer hos kollegerne,
som fylder meget i det daglige
ude omkring, og det kan godt
være, at de frustrationer sendes
i retning mod Politiforbundet,
hvor man tænker: ”Hvorfor gør
Politiforbundet ikke noget ved
det?”, og det ser jeg frem til
at komme ud og få en debat
omkring, siger Claus Oxfeldt.

Hvordan foregår møderne?
Det er politiforeningerne, der
har fået i opdrag at melde ind på
nogle bestemte datoer og selv
stå for at arrangere en turnédag
med forbundsformanden og
næstformanden i den pågældende politikreds. Det betyder
også, at Danmarksturnéen bliver
en blanding af uformelle snakke
og rundture, frokoststuemøder, store gå-hjem-møder eller
fyraftensmøder. Det er op til
den enkelte politiforening at
planlægge en dag som, netop
de synes, giver mest mening.
Kontakt din foreningsformand,
hvis du er i tvivl om, hvad og
hvornår der er arrangeret noget i
din politikreds.
- Vi håber på at møde en
masse gode kolleger, der knokler
hver dag. Vi håber, at vi kan tage
en bunke erfaringer med hjem,
som vi kan bruge i vores daglige
arbejde, afslutter næstformand
Claus Hartmann.

Følg med på Facebook
På Politiforbundets
Facebookside kan du følge med
i, hvor på Danmarksturnéen
forbundsformanden og
næstformanden er henne i
landet. Du kan også læse mere
om det i næste nummer af
DANSK POLITI.
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OK-18
Hovedbestyrelsen har nu behandlet de
krav til den kommende overenskomstforhandling, som er blevet til i Politiforbundets OK-18 udvalg på baggrund
af de indmeldinger, der er kommet fra
politiforeningerne. Der var til hovedbestyrelsesmødet den 23.-24. august
enighed om at gå videre med de vedtagne krav til Politiforbundets centralorganisation CO10.
Det er CO10, der tager Politiforbundets
krav til OK-18 videre med ind i CFU, som er
Centralorganisationernes Fællesudvalg. I
CFU behandler man de indkomne krav fra
alle centralorganisationerne og omdanner
dem til ét fælles kravsæt. Dette kravsæt
sendes til Finansministeriet og herefter
går forhandlingerne i gang. Du kan se
forløbet i denne tidslinje:

Tidslinje for OK-18
1. september
CO10 modtager krav fra Politiforbundet.
September:
C010 behandler krav og sender videre
til CFU.
Oktober-november-december:
CFU behandler alle indkomne krav fra
centralorganisationer og laver ét samlet
kravsæt.
31. december:
Finansministeriet modtager kravsættet
fra CFU.
Januar-februar-marts:
Forhandlinger mellem CFU og
Finansministeriet.
Forår 2018:
Resultat af forhandlingerne for OK-18.
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STATUS PÅ
OVERENSKOMSTFORHANDLINGER
FOR ATK-MÅLERE
Overenskomstaftale for ATK-målerne er desværre stadig ikke blevet
forhandlet på plads med Moderniseringsstyrelsen. Forhandlingerne
bliver først genoptaget, når aftalen
for politikadetter er faldet på plads.
Det er meldingen fra Moderniseringsstyrelsen.

RIGSPOLITICHEFEN I MEDIESTORM
Det var under stor medieopmærksomhed, at der blev udtalt kritik af
rigspolitichefen i pressen i starten
af august. Kritikken kom fra tillidsfolk i Københavns Politi og gik på,
at de ikke længere havde tillid til
rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg
efter et interview på TV2, hvor
rigspolitichefen udtalte, at politiet
har nok ressourcer til at bekæmpe
banderne i København.
Politiets medarbejdere har
gennem lang tid oplevet store
frustrationer i forhold til den
virkelighed, de oplever og skal
servicere borgerne under, og så
den virkelighed som meldes ud
fra politiets øverste ledelse. De to
opleves som meget forskellige. Politiforbundet tager frustrationerne
særdeles alvorligt. I forbindelse
med kritikken af rigspolitichefens

POLITIFORBUNDET
I REGNBUEFARVER
I Politiforbundet støtter vi op om et
mangfoldigt arbejdsmarked med plads til
alle. Vi ønsker arbejdspladser uden mobning
og diskrimination. Derfor kunne man også
se Politiforbundets logo i regnbuefarver på
forbundets Facebookside under Copenhagen
Pride Week.

udtalelser holdt Politiforbundet
derfor et ”krisemøde” med Jens
Henrik Højbjerg.
Rigspolitichefen forklarede både
over for Politiforbundets Forhandlingsudvalg og efterfølgende
over for pressen, at han er fuldt
ud opmærksom på, hvor hårdt
presset politiet er, og at der hver
dag skal prioriteres benhårdt. Det
var ikke hans hensigt at male et
skønmaleri af en presset situation.
Rigspolitichefen erkendte, at han
ikke havde kommunikeret godt nok
i sit interview på TV2 og lovede at
efterleve en bedre kommunikation
fremover.
Redaktionen på DANSK POLITI
lavede i ovennævnte forbindelse
et interview med rigspolitichefen,
som kan ses på youtube.com/
danskpoliti.

ANTALLET AF POLITIFOLK I 2016/2017

10.619

10.573

10.721

1. mar. 1. apr.

10.674

1. feb.

10.608

1. dec. 1. jan.

10.635

10.670

1. nov.

10.572

10.659

1. aug. 1. sep. 1. okt.

10.624

10.467

1. jul.

10.490

10.396

1. maj. 1. jun.

10.555

10.442

10.494

Kilde: Rigspolitiet, Koncern HR
Polititjenestemænd i alt, inklusiv Grønland og Færøerne.

1. maj. 1. jun.

1. jul.

1. aug.
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Politiforbundet
H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V
Telefon: 33 45 59 00
Mail: mail@politiforbundet.dk
Åbningstider: 9.00-15.00
Formand:
Claus Oxfeldt
Mobil: 51 27 30 30
Næstformand:
Claus Hartmann
Mobil: 40 14 14 99
Formand for Syd- og Sønderjyllands Politiforening:
Niels Hedeager
Mobil: 20 47 87 41
Formand for Vestegnens Politiforening:
Jørgen Jensen
Mobil: 24 96 30 02
Formand for Rigspolitiforeningen:
Jørgen Olsen
Mobil: 22 75 25 94
Formand for Nordjyllands Politiforening:
Poul Buus
Mobil: 72 58 15 58
Formand for Midt- og Vestjyllands Politiforening:
Jørgen Fisker
Mobil: 72 58 25 81
Formand for Østjyllands Politiforening:
Heino Kegel
Mobil: 72 58 19 27
Formand for Sydøstjyllands Politiforening:
Carsten Weber Hansen
Mobil: 42 77 05 55
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Formand for Fyns Politiforening:
Steffen Daugaard
Mobil: 41 38 18 34
Formand for Københavns Politiforening:
Michael Bergmann Møller
Mobil: 72 58 83 59
Formand for Nordsjællands Politiforening:
Lars Jensen
Mobil: 42 56 42 30
Formand for Midt- og Vestsjællands Politiforening:
Mogens Heggelund
Mobil: 25 42 63 15
Formand for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening:
John Hansen
Mobil: 40 58 82 27
Formand for Bornholms Politiforening:
Michael Per Mortensen
Mobil: 53 80 05 07
Formand for Politilederforeningen:
Michael Agerbæk
Mobil: 72 58 89 54
Formand for Domstolenes Tjenestemandsforening:
Pia Brostrøm
Mobil: 23 74 54 06
Formand for Grønlands Politiforening:
Jesper Fleischer
Mobil: 00299 58 69 22
Formand for Færøernes Politiforening:
Absalon Áargarð
Mobil: 00298 28 48 82

