Endeligt referat fra NPF´s Styremøde onsdag d. 17. oktober 2018.
Mødet afholdt onsdag d. 17. oktober 2018 kl. 0900 – kl. 1400 i Politiets
Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo.

Tilstede var:
Sigve Bolstad og Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund, Norge, Jonne Rinne og
Kimmo Laajavuori, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland, Lena Nitz og
Anna Nellberg Dennis, Polisförbundet i Sverige, Claus Oxfeldt og Claus Hartmann,
Politiforbundet, Danmark.
Tolk: Christine Lund.

Afbud: Snorri Magnússon, Landssamband Lögreglumanna, Island.

Sekretær: Claus Redder Madsen.
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Pkt. 1: Velkomst.
Formanden, Jonne Rinne, indledte mødet, idet han takkede Politiets Fellesforbund
for værtskabet og den fortrinlige middag på restaurant g.d. Han beklagede
indledningsvis, at Snorri Magnússon med baggrund i uopsættelige sager havde
været nødt til med kort varsel at melde afbud til mødet. Han glædede sig herefter til
drøftelserne på dette møde, hvor blandt andet vores nordiske synspunkter forud for
EuroCOP-mødet skulle drøftes.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden.
Formanden foreslog følgende dagsorden for mødet…..
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst.
Godkendelse af dagsorden.
Økonomisk status.
Invitationer/særlige mærkedage.
Information fra EuroCOP og opfølgning på EuroCOP´s Spring Committeemeeting i dagene d. 03. – 04.05.18 i Lissabon.
6. EuroCOP´s Autumn Committee-meeting i dagene d. 29. – 31.10.18 i Vilnius,
Litauen.
7. Action Plan 2018, herunder opfølgning på særligt …..
a. Eventuelt nyt ”Fællesmøde” i 2018.
b. Nordisk udveksling – TR-kurser.
c. Rejsetidssag til Højesteret – status.
d. Udvidet politisamarbejde i Norden og EU.
8. Information om interne sager i forbundene.
9. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande.
10. Eventuelt.
11. Godkendelse af referat.
12. Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender 2019.

Styret godkendte den fremlagte dagsorden.

Pkt. 3: Økonomisk status.
Sekretæren orienterede kort om, at der fra den administrative chef i Polisförbundet,
Ann Westman, NPF-Økonomifunktionen, var modtaget økonomisk status og
halvårsregnskab for perioden d. 01.01.18 til d. 30.06.18, hvilket var udsendt til Styret.
Halvårsregnskabet blev således vurderet til at se tilfredsstillende ud og indenfor det
fastsatte budget.
Lena Nitz orienterede om, at Ann Westman stod til rådighed i forhold til at besvare
spørgsmål skriftligt, hvis NPF-Styret havde nærmere spørgsmål.
Styret havde en kort drøftelse af den givne, økonomiske status.
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Styret godkendte herefter den givne økonomiske status og det udsendte NPFhalvårsregnskab for 2018.

Pkt. 4: Invitationer/særlige mærkedage.
Sekretæren orienterede om, at han har modtaget invitation til deltagelse i Politiets
Fellesforbunds Landsmøde d. 19. – 22.11.18 i Stavanger.
Styret drøftede NPF´s deltagelse i Landsmødet, hvilket blev koordineret med PF i
Norge.

Pkt. 5: Information fra EuroCOP og opfølgning på EuroCOP´s Spring
Committee-meeting i dagene d. 03. – 04.05.18 i Lissabon.
Sekretæren indledte, idet han orienterede om deltagelsen i EuroCOP´s Spring
Committee meeting d. 03. – 04.05.18 i Lissabon, Portugal. Mødet forløb godt og
struktureret, og særligt nedennævnte gav anledning til drøftelser…..
- Workshops via assistance fra ETUC/ETUI.
- Situationen i Portugal, hvor finanskrisen fortsat ikke har sluppet sit tag i landet.
- Et forslag til positionspapir fra Spanien og England vedrørende sikkerheden i
forbindelse med fodboldkampe blev vedtaget.
- Efter forslag fra Skotland blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på
kvaliteten af patruljekøretøjer i medlemslandene.
- Fra Sverige blev der orienteret om resultaterne af en EuroCOPspørgeskemaundersøgelse vedrørende ”chikane, vold og trusler mod politifolk”.
- Den varslede EU-høring vedrørende “International EU police missions” er blevet
udskudt indtil videre.
Opmærksomheden blev henledt på EuroCOP-sekretariatets udsendelse af d.
18.09.18 i forhold til EuroCOP´s andragende overfor EU-parlamentet relateret til især
Spanien, Portugal og Irlands manglende, fundamentale rettigheder, blandt andet i
forhold til at organisere sig, i forhold til retten til at strejke og i forhold til retten til at
udtale sig. Medlemslandene blev heri opfordret til overfor EU elektronisk at støtte
erklæringen.
Opmærksomheden blev ligeledes henledt på EuroCOP-sekretariatets udsendelse af
d. 08.10.18 som opfølgning på ”kvaliteten af patruljekøretøjer”, hvori der er udsendt
spørgeskema til udfyldelse i ugen d. 15. – 21.10.18. Resultaterne heraf præsenteres
formentlig på EuroCOP´s Autumn Committee-meeting 2018.
Formanden fandt det væsentligt, at alle EuroCOP´s medlemmer indenfor EU
automatisk bør have fundamentale rettigheder i forhold til at organisere sig, og han
opfordrede til, at NPF-landene højlydt støtter op om disse rettigheder. Spørgsmålet
om ”chikane, vold og trusler mod politifolk” er som i Sverige ligeledes et problem i
Finland, hvor såvel politifolk, som anklagere, dommere og journalister udsættes for
især ”digital chikane” via de sociale medier. SPJL er meget aktive på området og
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søger således at ændre lovgivningen og få skærpet straffene for alle trusler mod
”Blålys-sabotage”.
Styret havde en grundig drøftelse af situationen, og bekræftede de samme
tendenser i særligt Danmark og Sverige. I Norge er antallet af sager ikke helt så
alarmerende, men da tendenserne i de øvrige, nordiske lande oftest også får en
afsmittende virkning i Norge, forbereder PF sig ligeledes herpå. Styret fandt det
således væsentligt, at der kontinuerligt er særlig fokus på ”chikane, vold og trusler
mod politifolk” også i regi af EuroCOP.
Styret havde i fortsættelse heraf en drøftelse af kriminalitetsudviklingen i de nordiske
lande, herunder særligt i Sverige, som til en vis grad i Norge blev brugt som
”skræmme-eksempel”, også set i forhold til befolkningens tillid til politiet, som er
dalende i Sverige.
Styret drøftede ligeledes den opfattelse, som dele af samfundet har relateret til, at
”politifolk skal kunne tåle mere end andre”, hvilket NPF principielt er uenige i. Styret
blev i øvrigt orienteret om et mere nuanceret billede af situationen i Sverige, hvor det
absolut ikke er hovedreglen, at befolkningen er utrygge, men alene i enkelte
områder.
Claus Hartmann orienterede om situationen i Danmark, hvor Politiforbundet for få år
siden havde sat fokus på problemet og drøftet det indgående med Rigsadvokaten og
Rigspolitiet, hvorefter der var udarbejdet en ”politik for chikane, trusler og vold mod
medarbejdere i politi og anklagemyndighed” med tilhørende Action Card.
Formanden konkluderede på de foretagne, vigtige drøftelser om politiets situation i
de nordiske lande, idet han understregede, at befolkningens høje tillid til politiet skal
søges fastholdt for at sikre gode velfærdssamfund og at det fortsat skal være muligt
at rekruttere gode og kvalificerede medarbejdere til politiet. Den fra Danmark
beskrevne politik for ”chikane, trusler og vold” udsendes til inspiration for NPF-Styret.

Pkt. 6: EuroCOP´s Autumn Committee-meeting i dagene d. 29. – 31.10.18 i
Vilnius, Litauen.
Sekretæren orienterede i tilknytning til EuroCOP´s Autumn Committee meeting d.
29. – 31.10.18. i Vilnius, Litauen, om den foreløbige dagsorden, der er udsendt d.
27.09.18. I tilknytning til dagsordenen afholdes en konference under emnet ”It´s what
we do”, som kan støtte EuroCOP´s arbejde med blandt andet at forbedre politifolks
psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
Styret drøftede den foreløbige dagsorden, herunder i forhold til punktet vedrørende
”Martys Media”, som er det kommunikationsfirma, som forestår EuroCOP´s
information m.v. knyttet til de sociale medier.
Anna Nellberg Dennis orienterede om, at spørgsmålet om en opdatering af
EuroCOP´s positionspapir på ”social rights for police officers” (pensionsforhold,
faglige rettigheder, retten til civil staffeproces m.v.) formentlig vil danne baggrund for
en workshop på EuroCOP´s Spring Committee meeting 2019.
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Unn Alma Skatvold orienterede herefter kort om status i forhold til den af EuroCOP
nedsatte ”projektarbejdsgruppe” vedrørende ”Project Standarisation”, idet der var
nogle udfordringer imellem projektgruppen og ExCOM, særligt i forhold til
økonomien, hvor der fortsat ikke er fuld afklaring af, hvad projektet samlet set koster.
Formanden konkluderede, at NPF afventer drøftelserne på EuroCOP-mødet, hvor
det ligeledes forventes, at projektgruppen fremkommer med en anbefaling til det
videre arbejde. Styret besluttede således, at der forud for mødet søges afholdt
”formøde” om aftenen d. 29.10.18 kl. 2000, hvor alle NPF-deltagerne skulle være
ankommet.

Pkt. 7: Action Plan 2018, herunder opfølgning på særligt…..
a.
b.
c.
d.

Eventuelt nyt ”Fællesmøde” i 2018.
Nordisk udveksling – TR-kurser.
Rejsetidssag til Højesteret – status.
Udvidet politisamarbejde i Norden og EU.

Ad. a. Eventuelt nyt ”Fællesmøde” i 2018.
Formanden orienterede om forholdet, og var glad for, at den danske Rigspolitichef
havde inviteret til ”fællesmøde” mellem de nordiske Rigspolitichefer-/Politidirektøren
og forbundsformænd/-ordförende tirsdag d. 04.12.18 i det Storkøbenhavnske
område. Efter drøftelserne herom på NPF-Årsmødet 2018 havde sekretæren efter
aftale indmeldt emner til mødet, og samtidig tilkendegivet, at NPF på dette møde
skulle drøfte eventuelle, øvrige emner, som ønskes på dagsordenen.
Sigve Bolstad redegjorde for situationen i Norge i forbindelse med nærpolitireformen
og omorganiseringen, hvor det var den helt klare oplevelse, at disse havde resulteret
i udfordringer i forhold til den politifaglige beslutnings- og ledelseskompetencen efter
”outsourcing” til HR-chefen, jurister og økonomer. Herved ”outsourcer”
Politidirektøren ledelsen nedad, hvorfor PF´s repræsentanter møder ledelsen i niveau
2 eller 3, hvilket udfordrer forhandlingsprocessen og har medført flere stævninger
imod Politidirektoratet.
Styret kunne nikke genkendende til den givne beskrivelse.
Styret havde herefter en drøftelse af de i forvejen indsendte emner, og besluttede, at
NPF yderligere indstiller til drøftelse af følgende 2 emner…..
Ø ”Fra samarbejdssporet til rets-sporet”, hvor vi i de nordiske politiforbund er
bekymrede for udviklingen i forhold til ledelsen af politiet centralt og lokalt. Det
er således NPF´s opfattelse, at den daglige dialog bør optimeres.
Ø Status i det udvidede politisamarbejde i Norden.
Styret vil ligeledes tilkendegive, at NPF gerne ser, at kommunikationen under mødet
foretages på Skandinavisk i stedet for Engelsk.
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Sekretæren fremsender mail til Rigspolitiet herom.

Ad b. Nordisk udveksling – TR-kurser.
Sigve Bolstad orienterede om, at der ikke var indkommet særlig meget materiale
herom til PF i Norge, hvilket han tolkede således, at interessen herfor ikke var så
stor. Han indstillede således til, at området sættes i bero indtil videre.
Styret tilsluttede sig efter en drøftelse indstillingen, således området sættes i bero
indtil videre.

Ad c. Rejsetidssag til Højesteret – status.
Sigve Bolstad orienterede om status i PF´s ”rejsetidssag”, idet han oplyste, at sagen
i juni 2018 var afgjort i den norske Højesteret, hvor PF havde vundet sagen, således
det er slået fast, at rejsetid er arbejdstid, hvorfor nogle distrikter allerede har ændret
praksis, hvilket findes positivt. Til gengæld er dommens præmisser ikke helt så klare
og tydelige, hvorfor PF umiddelbart efter dommen tog kontakt til Politidirektoratet
med henblik på at få afholdt møde for at afklare konsekvenserne af dommen. Dette
møde er fortsat ikke afholdt. De øvrige hovedorganisationer har ligeledes stor
interesse i afgørelsen, idet den ligeledes har betydning for andre erhvervsgrupper i
Norge.
Formanden ønskede PF tillykke med sagens afgørelse, hvorefter den givne
orientering blev taget til efterretning af Styret.

Ad. d. Udvidet politisamarbejde i Norden og EU.
Formanden og sekretæren indledte drøftelserne, idet de henviste til det fra
sekretæren udsendte materiale, hvor det af et notat fra juni 2018 fra Hans Olsson,
Polisförbundet, Sverige, er udsendt et notat, hvori udfordringerne med et udvidet
politisamarbejde fremgår. Af notatet, der er stilet til de nordiske politiforbund, fremgår
blandt andet de konkrete udfordringer …..
Ø
Ø
Ø
Ø

Relateret til kommunikation.
Relateret til kulturelle forskelle (Befolkningens tillid til politiet).
Relateret til politiets befølelser.
Løn- og ansættelsesvilkår, hvor arbejdsgruppen indstiller, at dette drøftes af
forhandlingscheferne i NPF-landene.

Styret havde en drøftelse af situationen, som findes udfordrende i forhold til de
oplistede opmærksomhedspunkter, og besluttede, jfr. pkt. 7 a, at emnet bringes op
som forslag til emne til det kommende fællesmøde.
Sekretæren udsender det fra Norge modtagne materiale vedrørende det udvidede
samarbejde og den fra Danmark omtalte artikel fra seneste udgave af fagbladet
”Dansk Politi” om udfordringerne.
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Pkt. 8: Information om interne sager i forbundene
NORGE
Den norske Politidirektør, Odd Reidar Humlegård, har meddelt, at han går på
pension d. 22.11.18, hvorfor Justitsdepartementet har igangsat en proces i forhold til
ansættelse af ny Politidirektør, hvilket naturligvis er af stor betydning for PF. PF vil
tage afsked med Humlegård i forbindelse med Landsmødet 2018 d. 19. – 22.11.18 i
Stavanger.
I forbindelse med PF´s Landsmødet d. 19. – 22.11.18 i Stavanger håber PF på, at så
mange repræsentanter fra NPF som muligt kan deltage.
PF er i øvrigt udfordret i forbindelse med den politiske situation i Norge med
baggrund i mange udskiftninger i Justitsdepartementet. Den 5. justitsminister i de
sidste 6 år, Sylvi Listhaug, er således stoppet efter nogle udtalelser på de sociale
medier, mens de øvrige er stoppet af forskellige årsager. PF finder ikke de mange
udskiftninger hensigtsmæssige – især disse skaber ustabilitet set i forhold til
Nærpolitireformen.
Regeringen har ligeledes d. 08.10.18 fremlagt forslag til statsbudget, hvor der er
særlig fokus på blandt andet beredskab og helikoptere. Umiddelbart ser det fornuftigt
ud, men desværre er der ikke afsat midler til nærpoliti, udstyr m.v., hvorfor PF i
medierne har stillet flere kritiske spørgsmål, da forslaget ikke tager afsæt i
nærpolitireformens mål.
På bestilling af Justitsdepartementet er der udarbejdet en rapport om ”Politi- og
lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende ti-årene” – også
benævnt ”Lystad-rapporten” efter den person, Joakim Lystad, som stod i spidsen for
arbejdet. Af rapporten fremgår analyser af blandt andet, hvorledes der ses på ledelse
af politiet, politiets og civiles arbejdsopgaver, bacheloruddannelsen og overvejelser
om et ny uddannelsesstruktur med en 1-årige uddannelse efterfulgt af
specialkompetencer. PF har klart tilkendegivet, at PF ikke ønsker, at
bacheloruddannelsen skal fragmenteres. Justitsministeren har hertil udtalt, at
udvalgets anbefalinger ikke nødvendigvis bliver implementeret.
PF har netop blandt andet efter inspiration fra Sverige og Danmark igangsat en ny
medlemsundersøgelse, da den seneste blev foretaget i 2004. Undersøgelsen har
fokus på at evaluere PF´s arbejde, og resultaterne heraf afventes med henblik på at
gøre tingene bedre både centralt og lokalt af hensyn til, at PF kan forblive den
fagforening, som varetager medarbejderne i norsk politis interesser bedst.
På given foranledning drøftedes den omtalte ”Lystad-rapport”, som via sekretæren vil
blive udsendt til Styret.
SVERIGE
I tilknytning til den igangsatte ”Blålys-utredning” er den endelige rapport herom
afsluttet, hvori det indstilles, at der etableres en ny bestemmelse i straffeloven
omhandlende ”Blålys-sabotage”, som kriminalisere det forhold, at hvis man hindrer
udrykningspersonale i at udføre deres arbejde kan man blive straffet med fængsel i
op til 18 år. Yderligere indstilles det til, at straffene for grov vold mod tjenestemænd
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og krænkelser i øvrigt vil blive yderligere skærpet, hvilket Polisförbundet er tilfredse
med.
Det svenske ”Statskontor”, som i 2014 blev anmodet om at evaluere reformen i
tilknytning til omorganiseringen af svensk politi til én stor politikreds, har i sidste uge
afleveret en slutrapport under titlen ”Ombildningen till en sammanhållen
polismyndighet”. Med baggrund i konklusionerne havde Polisförbundet på rigtig
mange området kunnet konstatere, at disse var i overensstemmelse med
Polisförbundets standpunkter, hvorfor beslutningstagere i endnu højere grad skulle
have lyttet til Politiforbundet. Endnu engang kunne Polisförbundet tilkendegive ”Hvad
sagde vi”.
Den nye Rikspolischef har fremlagt en fremtidig strategi i forhold til ”Polisen 2024”
med 10.000 flere medarbejdere i svensk politi. Af strategien fremgår, at der er
overvejelser om at ændre grunduddannelsen, således denne bliver afkortet, analog
PF i Norges tidligere beskrivelse, hvilket Polisförbundet finder meget bekymrende.
I tilknytning til Polisförbundets kongres i dagene d. 25. – 27.09.18 var det opfattelsen,
at det havde været én af de bedste kongresser med en god stemning, rigtig gode
diskussioner om de væsentlige områder – højere løn, bedre vilkår og bedre
arbejdsmiljø – og en ny förbundsstyrelse, hvor Tomas Stjernfeldt, förbundsregion
Syd, var blevet valgt som ny 1. vice förbundsordförande, og hvor Anna Nellberg
Dennis fortsætter som 2. vice förbundsordförande.
Den politiske situation er p.t. uafklaret efter valget i september 2018, og der er
således med baggrund i valgresultatet endnu ikke indsat en ny regering.
Polisförbundet er dog nogenlunde trygge ved situationen, idet samtlige partier i
valgkampen tydeligt har udtrykt, at de ønsker flere politifolk og højere løn.
På given foranledning drøftedes Polisförbundets kongres og de foretagne valg. Det
var således Valgberedningen, der i tilknytning til et fremtidigt generationsskifte havde
vurderet, at nogle Styremedlemmer havde siddet meget længe.
DANMARK
Som i Sverige har Politiforbundet ligeledes gentagne gange overfor
beslutningstagerne kunne udtrykke ”Hvad sagde vi” i forbindelse med tiltag relateret
til politiet.
I tilknytning til overenskomstforhandlingerne i 2018 – OK18 – hvor forhandlingerne
var brudt sammen på sidste NPF-møde, blev der efter et længere forløb i foråret via
den etablerede Forligsinstitution indgået en samlet aftale gældende for hele Statens
område. Aftalen gav samlet set en lønstigning på 8,1 % over de næste 3 år, og viste
værdien af, at hele den offentlige sektor holdt sammen i det afsluttende forløb.
Efterfølgende godkendte en enig hovedbestyrelse resultatet, som vurderes til at være
meget tilfredsstillende.
I tilknytning til personalesituationen og rekruttering af nye elever til politiets 2-årige
basisuddannelse, der blev indført i 2015 i stedet for den 3,5-årige
professionsuddannelse, er basisuddannelsen nu blevet evalueret, hvorefter der efter
kritik af elementer i uddannelsen har været enighed om at øge basisuddannelsen
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med 4 måneder startende med 11 måneders teoretisk modul på Politiskolen, 11
måneders praktisk tjeneste på en politistation efterfulgt af et afsluttende, teoretisk
modul på Politiskolen. Samtidig er den midlertidige politiskole i Fredericia nu åbnet,
ligesom ombygningen af en ny, permanent politiskole i Vejle med åbning i 2020
forløber planmæssigt.
Den politiske situation er præget af, at der inden juni 2019 skal afholdes
folketingsvalg, og alle partier udtrykker opbakning til politiet og villighed til at øge
ressourcerne. Senest har justitsministeren præsenteret en tryghedspakke ”Nærhed
og Tryghed” indeholdende 14 initiativer, der skal sikre et stærkere og mere synligt
lokalpoliti. Justitsministeren er af den opfattelse, at politiet er kommet for langt væk
fra borgerne de seneste år, hvilket Politiforbundet er enig i, og således finder langt de
fleste initiativer positive.
Samtidig er der fra regeringens side udarbejdet et lovforslag, der skal legalisere
brugen af peberspray i eget hjem og i enkelte, andre situationer, da det åbenbart er
den politiske vilje, at borgerne skal klare tingene selv. Politiforbundet har afgivet
høringssvar herom, idet lovforslaget findes meget utilfredsstillende set i forhold til, at
peberspray ligeledes er ét af politiets magtmidler.
Med udgangspunkt i blandt andet den såkaldte ”Tibet-sag”, hvori betjente under et
kinesisk statsbesøg af ledelsen blev pålagt at fjerne det tibetanske flag fra
demonstranter, og andre, mindre heldige sager relateret til den øverste ledelse i
Rigspolitiet, har Rigspolitiet iværksat et "kulturprojektet" for alle internt i politiet uden
at inddrage Politiforbundet. Politiforbundet finder det utilfredsstillende, at projektet
”rammer” alle medarbejdere på baggrund af sager, der kan isoleres til ganske få
personer i ledelsen.
Der
blev
orienteret
om
projektet
vedrørende
sammenlægning
af
centralorganisationerne LO og FTF, hvor det nu er endeligt besluttet, at
organisationerne sammenlægges pr. d. 01.01.19 med 1.5 mio. medlemmer. Claus
Oxfeldt er valgt ind i forretningsudvalget for den nye hovedorganisation.
Politiforbundet deltog i relation til ICPRA (International Council of Police Representative Associations) i konferencen d. 23. – 25.09.18 Canberra, Australien.
Konferencen afholdes hvert andet år, og beskæftiger sig med de forringelser, som
opleves indenfor politiet globalt, blandt andet i forhold til ansættelsesvilkår, oprettelse
af B-politi, dårligere arbejdsmiljø og forringelser i politiets arbejdsvilkår. Samtidig blev
NPF-medlemslandene opfordret til at søge individuelt medlemskab af ICPRA. I øvrigt
blev der henvist til det udsendte notat fra mødet.
Som opfølgning på MSI-medlemsundersøgelsen fra efteråret 2017 blev der kort
orienteret om, at hovedbestyrelsen har igangsat et stort arbejde i forhold til at
forbedre konkrete områder, herunder særligt i forhold til øget synlighed og tiltag
overfor yngre medlemmer. Arbejdet forløber rigtig godt og med stort engagement.
Med
baggrund
i
nogle
uhensigtsmæssige
afgørelser
relateret
til
udrykningsbekendtgørelsen har Rigspolitiet i samarbejde med Politiforbundet nedsat
en arbejdsgruppe med henblik på at søge at ændre udrykningsbekendtgørelsen, i
forhold til at skabe et større rum for kollegernes skøn i forbindelse med
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udrykningskørsel. I den forbindelse er Politiets Fellesforbund og Polisförbundet
kontaktet med henblik på at få inspiration til dette arbejde.
FINLAND
Politisk skal der afholdes Riksdagsvalg til foråret 2019, og SPJL søger i øjeblikket at
få indflydelse på regeringsprogrammet, idet SPJL ønsker 4-årige budgetter for at
kunne planlægge langsigtet fremfor som nu alene at få 1-årige budgetter, som i øvrigt
er underfinansierede. I øvrigt har regeringen fremlagt forslag til, at mindre
virksomheder med under 10 ansatte skal have lettere adgang til at afskedige
medarbejdere, hvilket fagforeningerne samlet set kæmper imod. Fagforeningerne
arbejder derfor tæt sammen for at varetage lønmodtagernes interesser op til det
kommende Riksdagsvalg.
En anden udfordring for finsk politi i øjeblikket er en sag, hvor en ledende politimand
fra Helsinki er tiltalt for korruption i forbindelse med en større narkosag, som har
været meget omtalt i medierne. Sagen er fortsat ikke afsluttet og har løbende udviklet
sig, hvilket har været til skade for finsk politi. Hele politiledelsen er således meget
følsomme overfor situationen, hvilket ligeledes afspejles i, at de til dels er
handlingslammede og afventer sagens udfald.
I foråret 2018 blev der forhandlet en ny lønaftale for medarbejdere i Staten og i
kommunerne på plads, hvilket gav lønstigninger på 3,49 % over 2 år. Der skal
således indledes forhandlinger om en ny lønaftale gældende fra 2020.
Generelt er personalesituationen presset, og SPJL er bekymret for, at
nærpolitiindsatsen bliver yderligere forringet, idet der allerede d.d. er problemer med
at rykke ud til alle anmeldelser. En opgørelse har vist, at finsk politi ikke kan rykke ud
til hver 10. anmeldelse, hvilket er et stort problem. Som i Sverige er ”Blålysudrykninger” også i fokus i Finland, hvor der er eksempler på, at asylsøgere ikke
forstår, hvad sådanne udrykninger betyder, og derfor reagerer uhensigtsmæssigt, når
de ser et udrykningskøretøj. Dette bør derfor efter SPJL´s opfattelse i større omfang
indgå i det forebyggende arbejde i forbindelse med integrationsindsatsen.
I forhold til de politiske overvejelser om at ”aflaste” politiet ved at etablere en
”reservebetjentordning” med 1.000 frivillige, som i fredstid i ekstraordinære
situationer skal støtte det almindelige politi i opgaveløsningen, ser SPJL store
problemer heri, blandt andet i forhold til bevæbning. SPJL har taget afstand fra
ordningen og arbejder i stedet på generelt at få øget antallet af uddannede politifolk.
Der pågår i øjeblikket en debat i Finland om, hvorvidt politifolk skal udstyres med
”Body Cam” som en integreret del af uniformen. I forvejen anvendes kropskameraer i
nogle situationer, men ikke som en generel instruks. Ledelsen har anført, at de ”vil
forbedre sikkerheden ved at bruge Body Cam” og i øvrigt med baggrund i en konkret
sag i forbindelse med et knivstikkeri i Turku, forestiller sig, at kollegerne skal være
bevæbnede og i tjeneste til og fra arbejdet. SPJL følger debatten tæt, og er i øvrigt
meget skeptiske overfor ledelsens overvejelser.
Formanden afsluttede den givne information med at takke NPF-Styret for
modtagelsen og det gode samarbejde i forbindelse med det første år, hvor han
havde været formand for NPF.
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Pkt. 9: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande
DANMARK
I Danmark har Landsretten netop givet Justitsministeriet medhold i afskedigelse af en
polititjenestemand, som blev erklæret utjenstdygtig i forhold til deltagelse i operative
indsatser. Dette er en principiel afgørelse for alle polititjenestemænd, da den betyder,
at polititjenestemænd kan afskediges ved omstruktureringer i politiet, hvilket er en
utilstedelig behandling af kolleger, der med baggrund i helbredsmæssige forhold ikke
kan bestride et ”skånejob”. Politiforbundet forventer, at sagen ankes til Højesteret.

Pkt. 10: Eventuelt.
Intet at bemærke.
UDSENDT MATERIALE TIL NPF-STYRET:
1. Udkast til referat fra NPF-Årsmødet d. 01.03.18 i Stockholm + Diverse
materiale – Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d. 11.03.18.
2. Det endelige referat fra NPF´s Årsmøde d. 01.03.18 i Stockholm – Udsendt via
mail fra sekretæren til alle NPF-landene d. 28.03.18.
3. Information om organisatoriske ændringer i SPJL – Udsendt via mail fra
sekretæren til alle NPF-landene d. 13.04.18.
4. Meddelelse fra PF i Norge + erindring om ”formøde” forud for EuroCOP Spring
Committee-mødet – Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d.
30.04.18.
5. Hilsen + diverse information – Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPFlandene d. 08.08.18.
6. Information om ”Fællesmøde” d. 03. – 04.12.18 i København + NPF-Årsmøde
2019 d. 04. – 06.03.19 – Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene
d. 21.08.18.
7. Indkaldelse til Styremødet d. 16. - 17.10.18 i Oslo – Udsendt via mail fra
sekretæren til alle NPF-landene d. 06.09.18.
8. Information om NPF-Styremødet d. 16. - 17.10.18 i Oslo – Udsendt via mail fra
sekretæren til alle NPF-landene d. 10.10.18.
9. Information fra Danmark om deltagelse i ICPRA-konference i Canberra,
Australien, d. 23. - 25.09.18 – Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPFlandene d. 16.10.18.

Pkt. 11: 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. 12: Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender 2019.
Formanden henledte opmærksomheden på mødekalenderen for 2019, idet han
erindrede om, at Finland er vært for EU-formandskabet i 2. halvår 2019, hvorfor SPJL
samtidig gerne vil være værter for NPF´s efterårsmøde.
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Claus Oxfeldt orienterede i forhold til NPF´s Årsmøde 2019, hvor Politiforbundet i
Danmark på NPF-Årsmødet i 2018 tilbød at være værter for NPF-Årsmødet 2019,
om, at Færøernes Politiforening på vegne af Politiforbundet vil være værter for NPFmødet. Formanden for Færøernes Politiforening (Føroya Politistafelag), Absalon
Áargarð, ser således frem til mødet i dagene mandag d. 04. – onsdag d. 06.03.19 i
Thorshavn på Færøerne.
Styret fastlagde mødekalender for 2017 med NPF-møder således….
Ø NPF-Årsmødet afholdes d. 04. – 06.03.19 i Thorshavn på Færøerne med
Politiforbundet som værter.
Ø NPF-Styremøde afholdes d. 24. – 25.09.19 i Helsinki, Finland, med SPJL som
værter.
Sekretæren tager kontakt til Færøernes Politiforening med forespørgsel til
ankomst/afgang, nærmere om program m.v.
Formanden afsluttede herefter mødet, idet han takkede for nogle gode diskussioner,
god ro og orden, til Sigve og Unn for værtskabet og ikke mindst for ”fællesmiddagen”
g.d. Han ønskede afslutningsvis alle en god hjemrejse.
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