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Vi skal have 
politiet tilbage 

på forkant

at vise samfundssind og for trods alt at 

kunne servicere borgerne.

Vi har heller ikke, som resten af sam-

fundet, suget ny viden fra forskning til 

os, opgraderet afdelinger med vigtig 

viden og kompetencer.

Vi har ikke spredt den viden, som el-

lers kunne gøre nytte og udvikle vores 

dygtige politifolk endnu mere.

Vi har kæmpet for at holde os nogen-

lunde flydende på toppen af sagsbun-

kerne, så det vigtigste eller politisk 

prioriterede kom af vejen.

Og så har vi flyttet rundt på politifol-

kene mellem afdelingerne for at kom-

pensere for det mest akutte underskud.

Vi har ikke haft tid til at tale kvalitet, 

faglighed eller udvikling af kompeten-

cer i al den tid.

Det er mange år at være på standby 

og i yderste overlevelsesmodus og blive 

trukket efter en drift, som kun lige 

hænger sammen.

Vi har overlevet på velvilje, enga-

gement, dygtighed og offervilje fra de 

ansatte.

Det skal der rettes op på!

Vi skal have en helt ny og kvalitets-

ansk politi skubber et bjerg 

på tre millioner tilgodeha-

vende timer foran sig.

Det svarer sådan rundt 

regnet til at lukke tre politikredse i et år, 

for at politifolkene kan holde fri, ferie og 

den afspadsering, de har til gode.

Samme politi har ikke fået reel efter- 

og videreuddannelse i flere år, selvom 

samfundet har forandret sig i højeste 

tempo og kræver, at kompetencerne 

løftes, så politiet kan komme i øjen-

højde.

Endda selvom arbejdsgiveren år efter 

år har lovet, at nu sker det. 

Dansk politi har også siden 2015 

måttet leve med en uddannelse, der 

er skåret ned til kortest muligt for 

hurtigst muligt at få dækket det akutte 

behov for at få flere politifolk på gaden 

i en fart.

Dansk politi har med andre ord lidt 

utroligt mange afsavn gennem de 

seneste år og levet på standby for at få 

enderne til at mødes.

Vi har skubbet enormt meget foran 

os.

Der er sagt ja til kolossalt meget for 

Leder

HEINO KEGEL

FORBUNDSFORMAND

D
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”
Der mangler igen en langsigtet 
plan. Et helhedsbillede. En 
forståelse af, at politiet skal 
løftes fagligt, have tiden, 
ikke hoppe fra tue til tue og 
politiforlig til politiforlig i ren 
overlevelseskamp.

orienteret debat om politiet – herunder 

om kravet til bedre uddannelse og reel 

og nødvendig efter- og videreuddan-

nelse.

Politifolk skal med deres uddannelse 

kunne stå på et fundament, som også 

flugter med samfundet omkring, og 

kan give merit udenfor.

Vi skal have stoppet den del, hvor 

alle bliver overrasket over, at noget, vi 

godt vidste ville ske, igen har væltet 

læsset og sendt driften til tælling.

Politiforbundets vigtigste indsats 

er, efter min mening, at få vendt den 

politiske indsats og beslutningerne 

omkring politiet fra altid at være på 

bagkant, til at give politiet mulighed for 

at være på forkant.

Også med uddannelse og viden.

Også i forhold til den udvikling vi 

allerede kender.

Eksempelvis med øko-sager.

Sagerne med økonomisk kriminalitet 

er mangedoblet på få år.

I en årrække har kredsene gispet 

efter vejret for at holde sagsbunkerne 

nogenlunde nede.

Det vælter ind med sager.

Og udviklingen har været kendt af alle.

Alligevel er efterforskningsafde-

lingerne lavt normeret, de har ikke 

modtaget nødvendig efter- og videre-

uddannelse, og de er en del af det store 

time-underskud, som flyttes rundt 

mellem afdelingerne.

Til og med sender LCIK, Politiets 

Landsdækkende Center for It-relate-

ret Økonomisk Kriminalitet, omkring 

40.000 forhold ud i kredsene den her 

sommer, fordi LCIK heller ikke kan 

følge med alle de anmeldelser, som de 

får ind, og kredsene, som allerede er 

overbebyrdede, får endnu mere travlt i 

de kommende måneder.

Øko-sager er et presset område, 

under politisk bevågenhed, hvor man i 

årevis har svigtet politiets muligheder 

med for stram drift, andre prioriterin-

ger og nu pludselig sender en yderligere 

tsunami afsted på et meget forkert 

tidspunkt. 

Vi gisper alle efter luft – så hvorfor 

skal vi internt drukne os selv yderligere?

Der mangler igen en langsigtet plan. 

Et helhedsbillede. En forståelse af, at 

politiet skal løftes fagligt, have tiden, 

ikke hoppe fra tue til tue og politiforlig 

til politiforlig i ren overlevelseskamp.

Der skal simpelthen udstikkes lang-

sigtede rammer, gives luft til efter- og 

videreuddannelse og investeres på den 

lange bane.

Vi skal have politiets dygtige ledere 

til at sætte langt flere fingeraftryk 

på baggrund af faglig viden, og ikke 

politisk regulering eller krav til admini-

stration længere oppe i embedsværket.

Vi skal opgradere, særligt på kvalitet 

og politifaglighed.

Den kamp vil jeg som forbundsfor-

mand sammen med næstformand 

Michael Bergmann Møller gøre alt for 

at kæmpe.

Vi har et stærkt netværk af tillids-

folk, og vi har et stærkt fundament af 

politifolk til at sørge for, at synet på 

politiet ændrer sig, så vi får rettidig 

indsats og omhu, i stedet for akut gen-

opretning på genopretning.

Den del glæder jeg mig til, og i fæl-

lesskab kan vi nå i mål, for vi har stadig 

verdens bedste politifolk, og vi har – 

med rette – stor tillid fra borgerne.

Det skal vi også have fremover.

Derfor venter der et travlt efterår.

Et efterår, hvor vi også skal vende 

kursen mod kvalitet, og som i de kom-

mende år helst skal sikre en langsigtet 

plan, som betyder, at vi har de nødven-

dige 15.000 politifolk i 2033.

Nødvendige for at komme i øjenhøj-

de, efter- og videreuddanne og for at 

sikre et godt arbejdsmiljø og fremtidig 

rekruttering. Politiet skal fortsat også 

fremover være den bedste arbejdsplads 

med de dygtigste politifolk. Det kræver, 

at vi starter med at handle allerede nu.

Sammen kan vi klare det.

Indtil da vil jeg ønske alle en god 

sommer.

Tak til alle medlemmer og til jeres 

familier.

Tak til alle jer, som støtter og yder en 

fantastisk indsats. 
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Økonomisk kriminalitet 
giver politiet åndenød
De gisper efter luft – både i landets efterforsknings-

afdelinger for økonomisk kriminalitet og i politiets 

Landsdækkende Center for It-relateret Økonomisk 

Kriminalitet (LCIK). De har umådeligt svært ved at 

følge med i anmeldelserne om økonomisk krimi-

nalitet, der vælter ind, og i LCIK er man så tæt på 

at drukne, at det er nødvendigt at sende op mod 

40.000 forhold ud til kredsene på én gang. Det 

betyder, at kredsene får uoverskueligt travlt, lyder 

det fra flere tillidsfolk og ledere, som DANSK POLITI 

har talt med.

De efterlyser flere ressourcer samt efter- og videre- 

uddannelse, som har været stort set ikkeeksiste-

rende de seneste 10 år. Og så er der behov for såvel 

forebyggelse som prioriteringer, når det kommer til 

økonomisk kriminalitet, der nærmest er eksplode-

ret hen over det seneste årti, særligt på internettet.  

I den seneste flerårsaftale fremgår det, at poli-

tikerne vil se på prioriteringsværktøjer til politiet. 

Et tiltag, rigspolitichef Thorkild Fogde, ser frem til. 

Han mener, der er behov for både en realitetsgræn-

se for, hvad dansk politi kan efterforske i disse sa-

ger, og ny lovgivning der gør det muligt for politiet 

at gribe mere effektivt ind og ”disrupte” servere og 

hjemmesider, der benyttes til organiseret svindel 

og bedrageri. 

Læs tema om økonomisk kriminalitet på side 6 - 19
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”
Buen spændes 
mere og mere. De 
rationaliserings-
gevinster, man har 
kunnet opnå gennem 
optimering af 
sagsflow med videre, 
er allerede høstet. 
Men nu har vi så 
mange sager, at det 
er en reel udfordring 
at løfte dem. Selvom 
området er blevet 
prioriteret de seneste 
år og har fået 
tildelt ressourcer 
i vores kreds, så 
står det ikke mål 
med udviklingen 
i den økonomiske 
kriminalitet.
Carsten Knudsen, leder af 
Efterforskningsafdelingen for Økonomisk 
Kriminalitet, Københavns Vestegns Politi
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De gisper efter luft i landets efterforskningsafdelinger for 

økonomisk kriminalitet. Anmeldelserne vælter ind, og 
oveni modtager politikredsene i øjeblikket samlet næsten 

40.000 forhold fra Politiets Landsdækkende Center for 
It-relateret Økonomisk Kriminalitet (LCIK), der også har 
åndenød. Men det betyder en samlet opgavemængde, der 

for alvor bliver uoverskuelig, lyder det fra tillidsfolk og 

ledere, som DANSK POLITI har talt med. 

- Vi kan ikke organisere os ud af det her, advarer de.

TEKST

FOTO

KARINA BJØRNHOLDT

UNSPLASH

Øko-afdelinger 
har svært ved 

at følge med og 
frygter kaos

TEMA: ØKONOMISK KRIMINALITET
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”
Simple bedragerisager er ikke 
komplicerede, men når det viser sig, at 
der er 100 forhold, og der også er brugt 
”mulddyr” og Mobilepay med videre, 
griber det om sig. Det tager tid at følge 
pengene.
Lasse Nielsen Dyrberg, afdelingsleder,  
Økonomisk Kriminalitet, Østjyllands Politi

”
Vi ser en tendens med, at de organiserede 
kriminelle slår mere og mere over på at 
begå økonomisk kriminalitet. Det er flere 
penge i det og mindre risiko for at blive 
opdaget i forhold til narkokriminalitet.  
Kim Sandholt, tillidsmand i Esbjerg, Syd- og Sønderjyllands Politi
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ntallet af anmeldelser inden for 

økonomisk kriminalitet er de 

seneste år kun gået én vej – og det 

er op!

Fra 13.000 anmeldelser i 2009 til 

næsten 70.000 i 2019. Det svarer til 

en femdobling over en periode på 

10 år, ifølge en analyse fra FSR – 

danske revisorer.

Meget af den økonomiske kriminalitet sker i dag over 

internettet. Alene i 2020 modtog Center for It-relateret 

Økonomisk Kriminalitet (LCIK) over 30.000 anmeldelser. 

LCIK er anmelderportal for hele landet, når det gælder 

økonomisk kriminalitet, der er sket via nettet. Centrets 

rolle er at skabe et overblik over de mange sager, iden-

tificere mønstre og koble sager til hinanden på tværs af 

kredsgrænser, inden de sendes ud til landets efterforsk-

ningsafdelinger.

I politikredsene mærker man tydeligt den eksplosive 

udvikling på det økonomiske område. Også her strøm-

mer det ind med anmeldelser. Langt hovedparten af de 

efterforskningsafdelinger for økonomisk kriminalitet, 

som DANSK POLITI har talt med, udtrykker, at de har 

meget svært ved at følge med. 

- Vi har p.t. over 6.000 sager liggende, hvilket svarer 

til næsten 67.000 timers efterforskning, og vi har hørt, 

at vi vil modtage omkring 6.000 forhold fra LCIK, hvoraf 

cirka 700 vil blive forældet inden for fem-seks måneder, 

så dem skal der rykkes hurtigt på, siger Kim Lundager, 

tillidsrepræsentant i Københavns Politis Efterforsk-

ningsenhed. Han uddyber:

- Flere af sagerne kan formentlig afsluttes ret hurtigt, 

mens andre sager vil være som at åbne Pandoras Æske, 

for sådan er det ofte med økonomiske sager, men det 

finder vi først ud af, når vi begynder at efterforske dem.

Mange og gamle sager
I Nordsjællands Politi er presset også voldsomt. Hver må-

ned modtager kredsen flere anmeldelser om økonomisk 

kriminalitet, end de kan nå at behandle. Hele 39 procent 

af sagsbeholdningen i Nordsjællands Politi er sager om 

økonomisk kriminalitet, oplyser formand for politifor-

eningen, Lars Jensen. Om kort tid forventer de at modtage 

3.000 LCIK-forhold oveni de i forvejen store sagsbunker.

I Midt- og Vestsjællands Politi er næsten halvdelen af 

kredsens sagsbelastning, målt i normtimer, sager om 

økonomisk kriminalitet. 

- Med andre ord bør over halvdelen af vores tid gå med 

denne type sager, og den helt store udfordring er, at 60 

procent er over 150 dage gamle. Men den forbrugte tid 

står ikke mål med den reelle belastning, og det giver en 

usund sagsbeholdning, siger Morten Bramsnæs, der er af-

delingsleder i Anmeldelse, Visitation og Afgørelse (AVA).

Hos Midt- og Vestjyllands Politi genkender sektions-

leder i Økonomisk og It-relateret Kriminalitet, Susanne 

Kiel Nielsen, billedet. Hun fortæller, at de klart har flere 

sager på hylderne, end de har ressourcer til at efterfor-

ske. 

- Vi må konstant prioritere mellem at have mange 

mindre sager under efterforskning eller fokusere på at få 

sagsbehandlet de tunge sager, siger hun.

Små 40.000 forhold på vej til kredsene
At LCIK i øjeblikket sender forhold i hobetal ud til kred-

sene, skyldes, at de også er pressede og mangler hænder. 

Ifølge DANSK POLITIS oplysninger sender LCIK i gennem-

snit 1.200 sager om måneden ud til kredsene, men modta-

ger over dobbelt så mange anmeldelser i samme periode. 

Derfor er de ved at sande til, og det 

er årsagen til, at op mod 40.000 sager 

med primært enkeltstående forhold 

nu skibes afsted til kredsene i én 

stor bunke. 

Sagerne kan være såkaldte sam-

handelsforhold, hvor en borger er 

blevet snydt i en nethandel med 

en anden privatperson. Altså ikke 

komplicerede forhold, men tusind-

vis af forhold, og hvor den indleden-

de efterforskning kan mangle i flere 

tilfælde, fordi LCIK ikke har haft ti-

den til det. Det vil sige, at kredsene 

selv skal lave benarbejdet i forhold 

til, om forholdet overhovedet er endt i rette kreds, hvil-

ket afgøres af gerningsmandens bopæl.

De fleste, DANSK POLITI har talt med, frygter, at 

LCIK-sagerne for alvor vil vælte læsset i deres afdelinger.

I Sydøstjyllands Politi, fortæller Simon Skødt, der er 

tillidsrepræsentant i efterforskningscentret i Vejle, at de 

forventer at modtage over 3.000 forhold fra LCIK.

- Vi er 12 mand her i centret, så det er en uforholds-

mæssig stor bunke, vi får. Derfor vil jeg tro, at nogle af 

dem blive lagt ud til lokalstationerne. Forholdene fra LCIK 

er ikke svære, det er bare helt vildt meget rugbrødsarbej-

de, som stjæler tiden fra andre sager. Forskellen, på at 

efterforske en voldssag og en sag om økonomisk krimina-

litet, er desuden, at der ni ud af 10 gange dukker yderlige-

re forhold op i en øko-sag, fordi digitaliseringen gør det så 

nemt at gentage kriminaliteten, siger Simon Skødt. 

A
TEMA: ØKONOMISK KRIMINALITET

”
39 procent af hele Nordsjællands 
sagsbeholdning er sager om 
økonomisk kriminalitet. Altså over en 
tredjedel, og det bare stiger og stiger.
Lars Jensen, formand for Nordsjællands Politiforening

¦
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”
Tryghed for borgerne bør ikke kun 

måles i antallet af nærpolitistationer. 
Det må også være, at politi og retsvæsen 

har ressourcer til at komme efter 
momssvindlere og andre, der ikke vil 
afregne med staten. Men i dag er der 

nogle, der bare kan sidde og skumme 
fløden. Det er da utryghedsskabende og 

undergravende for samfundet.
Kim Lundager, tillidsmand i Københavns Politis 

Efterforskningsafdeling

”
Buen spændes mere og mere. De 
rationaliseringsgevinster, man har kunnet 
opnå gennem optimering af sagsflow med 
videre, er allerede høstet. Nu har vi så mange 
sager, at det er en reel udfordring at løfte dem.
Carsten Knudsen, leder af Efterforskningsafdelingen for Økonomisk 
Kriminalitet i Københavns Vestegns Politi
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Omorganisering er ikke nok
Flere af landets efterforskningsenheder for økonomisk 

kriminalitet har løbende opnormeret gennem årene i takt 

med, at kriminalitetsområdet har været i vækst. Andre er 

først ved at begynde. Andre igen har nedsat task forces i 

perioder for at få afviklet bunker. Et par kredse fortæller, 

at de faktisk er kommet godt med takket været den særli-

ge indsats, men at den kæmpe bunke forventede forhold 

fra LCIK, oveni den travle hverdag, kan tage modet fra de 

fleste. 

- Vi har faktisk fået rimelig bund i vores verserende 

sager, men ingen kan over-

skue, hvad vi stiller op med 

de 2.100 forhold, vi forventer 

at få fra LCIK. Skal alle løses 

med det samme, kræver det 

20 ekstra folk, som vi ingen 

steder har at tage fra, siger 

Stanley Simonsen, der er 

næstformand i Nordjyllands 

Politiforening. 

Fra flere kredse lyder det, 

at man ikke kan omor-

ganisere sig ud af, at den 

økonomiske kriminalitet 

buldrer derudaf og drukner 

kredsene i anmeldelser. 

- Buen spændes mere og 

mere. De rationaliserings-

gevinster, man har kunnet 

opnå gennem optimering af 

sagsflow med videre, er al-

lerede høstet. Men nu har vi 

så mange sager, at det er en 

reel udfordring at løfte dem. 

Selvom området er blevet 

prioriteret de seneste år og 

har fået tildelt ressourcer i 

vores kreds, så står det ikke mål med udviklingen i den 

økonomiske kriminalitet, siger leder af Efterforsknings-

afdelingen for Økonomisk Kriminalitet i Københavns 

Vestegns Politi, Carsten Knudsen.

Det synspunkt er talsmand i Efterforskningsafdelingen 

for Økonomisk Kriminalitet i Østjyllands Politi, Kim Thor-

sen, enig i. Hér har man siden maj haft nedsat en task 

force til at tage sig af de omkring 4.000 forhold fra LCIK, 

som kredsen får.  

- Vi har løbende haft nedsat task forces, fordi vi på 

femte år kører med for få mand i forhold til opgaverne, 

men det er som at tisse i bukserne for at holde varmen, 

for så mangler de hænder jo et andet sted, siger han.

Efterlyser arbejdsro
I Midt- og Vestsjællands Politi går Morten Bramsnæs, der 

er afdelingsleder i Anmeldelse, Visitation og Afgørelse, 

dog lidt mod strømmen. Han mener faktisk, at man i hans 

kreds har de nødvendige folk til at løse opgaverne. Det, 

TEMA: ØKONOMISK KRIMINALITET

der derimod mangler i hans optik, er arbejdsro, da flere 

studier viser, at forstyrrelser er det største produktivi-

tetstab i moderne historie, og forstyrrelserne kommer 

både inde- og udefra.

- Derfor skal der skabes ro i hverdagen, så medarbejder-

ne kan lave effektiv og koncentreret sagsbehandling. Vi 

skal forstyrre de rigtige personer på de rigtige tidspunk-

ter – og skærme de rigtige personer, så de udnytter deres 

kompetencer optimalt. Vi skal generelt i dansk politi blive 

bedre til ikke at forstyrre hinanden, for hvis en efterfor-

sker hurtigt får standset ”ulykken ved døren”, kan han 

måske forhindre yderligere for-

hold fra samme gerningsmand. 

Derfor handler det om at prio-

ritere kræfterne bedst muligt, 

mener Morten Bramsnæs.

Tryghed er mere en 
nærpolitienheder
Langt de fleste efterforske-

re, tillidsfolk og ledere, som 

DANSK POLITI har talt med, 

efterlyser dog generelt flere res-

sourcer til politiet, hvis de skal 

have en chance for at følge med 

udviklingen på området.

Her iblandt er tillidsrepræ-

sentant Kim Lundager fra 

Københavns Politis Efterforsk-

ningsenhed:

- Jeg håber på mere fokus fra 

politisk side på, at der skal til-

føres flere ressourcer til dansk 

politi – ja til hele strafferets-

kæden, så vi har en mulighed 

for at løfte alle de opgaver, de 

pålægger os. Lige nu synes jeg, 

at det står i et misforhold til 

hinanden, siger han og tilføjer:

- Tryghed for borgerne bør ikke kun måles i antallet af 

nærpolitistationer. Det må også være, at politi og retsvæ-

sen har ressourcer til at komme efter momssvindlere og 

andre, der ikke vil afregne med staten. Men i dag er der 

nogle, der bare kan sidde og skumme fløden. Det er da 

utryghedsskabende og undergravende for samfundet.

I flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed for 

2021-2023 er der da også afsat flere ressourcer til straffe-

sagsbehandlingen. I alt 310 årsværk, som fordeler sig på 

150 politifolk, 140 i anklagemyndigheden og 20 civile. 

Det er et skridt på vejen, mener rigspolitichef Thorkild 

Fogde:

- Men det er ikke nok til at løfte de udfordringer, der er 

i landets efterforskningsafdelinger, siger han.

Fogde: En nødvendighed at få ryddet op i bunkerne
Rigspolitichef Thorkild Fogde siger endvidere til DANSK 

POLITI, at han godt kan forstå, at der er frustrationer 

”
Vi har løbende haft 
nedsat task forces, 
fordi vi på femte år 
kører med for få mand 
i forhold til opgaverne, 
men det er som at 
tisse i bukserne for at 
holde varmen, for så 
mangler de hænder jo 
et andet sted.
Kim Thorsen, talsmand i 
Efterforskningsafdelingen for 
Økonomisk Kriminalitet,  
Østjyllands Politi

¦
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i politikredsene over, at der nu udsendes en ordentlig 

bunke forhold fra LCIK på én gang, i stedet for i en mere 

lind strøm som hidtil. Men han forklarer, at det er en 

nødvendighed, hvis LCIK ikke skal sande helt til i sager, 

for centret kan ikke følge med – og det har faktisk været 

en udfordring siden opstarten i december 2018. Hoved-

sageligt fordi den oprindelige præmis om, hvor mange 

anmeldelser LCIK ville kunne henlægge, fordi der ikke var 

grundlag for retsforfølgelse, ikke har vist sig at holde stik. 

- Det er jo grundlæggende positivt, at mere kriminalitet 

end forventet kommer ud af mørketallene og kan straffes, 

set fra borgernes synspunkt, men for politiet kan det være 

anstrengende rent ressourcemæssigt, at der er så mange 

sager, som skal efterforskes og retsforfølges. Det er uhen-

sigtsmæssigt, at LCIK ikke har kunnet følge med, men det 

er et problem, som vi skal løse i fællesskab i politiet, for det 

er jo kredsenes sager, og det har det været hele tiden. Så 

nu går vi i gang, og så følger vi det tæt i chefpolitiinspek-

tørforum og Koncernledelsen for at se, hvor belastende det 

bliver. Politikredsene og de lokale anklagemyndigheder er 

jo heller ikke helt ens stillet i forholdt til sagsophobning på 

tværs af landet, siger Thorkild Fogde. 

”
Vi har flere sager, end 
vi har ressourcer til at 
opklare. Så vi må konstant 
prioritere mellem at have 
mange mindre sager 
under efterforskning 
eller fokusere på at få 
sagsbehandlet de tunge 
sager.
Susanne Kiel Nielsen, sektionsleder i 
Økonomisk og It-relaterede Kriminalitet, 
Midt- og Vestjyllands Politi
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Anmeldelser af økonomisk kriminalitet strømmer 

ind til politiet i takt med, at samfundet opruster 

mod den eksplosive form for kriminalitet.

TEKST

FOTO

KARINA BJØRNHOLDT

UNSPLASH

Oprustning mod økonomisk 
kriminalitet giver travlhed i 
hele strafferetskæden

Mens færre danskere i 2020 blev udsat for tyveri, 

indbrud og vold, ifølge Justitsministeriets se-

neste offerundersøgelse, så er der til gengæld 

flere og flere, der bliver ofre for bedrageri over internet-

tet. 

Det kan for eksempel være Jens, der aldrig modtager 

sin vare i en såkaldt samhandel med en privatperson 

over nettet. Eller Jette, der får stjålet sin identitet, og 

efterfølgende får oprettet flere lån i sit navn. 

Men den økonomiske kriminalitet rammer i stigende 

grad også den danske statskasse, der har mistet milli-

arder af kroner som følge af store økonomiske svindel-

sager. Navne som Britta Nielsen, Stein Bagger, Danske 

Bank-hvidvasksagen og Udbytteskattesagen ringer nok 

en klokke hos de fleste. 

Kriminalitetsbilledet er i fuld færd med at rykke sig 

fra gaden til internettet. Fra personfarlig kriminalitet og 

indbrud til it- og økonomisk kriminalitet.

Flere anmeldelser, sigtelser og domme
SKAT er derfor i disse år i færd med en voldsom oprust-

ning på området for at dæmme op for den betydelige 

stigning i moms- og skattesvindel, samfundet oplever. 

Der er også kommet øget kontrol med hvidvask, ligesom 

toldvæsenet strammer nettet. 

Alt sammen genererer travlhed hos politi og anklage-

myndighed og domstole. I takt med, at antallet af anmel-

delser om økonomisk kriminalitet er steget betydeligt de 

seneste 10 år, er antallet af sigtelser det også. I perioden 

2009 til 2016 var det i gennemsnit lidt over halvdelen 

af alle anmeldelser, der førte til en sigtelse, mens godt 

40 procent af anmeldelserne førte til en dom, ifølge en 

analyse fra FSR – danske revisorer. (Se faktaboks).

Snyd med hjælpepakker
Desuden har politi- og anklagemyndighed på det seneste 

haft ekstra travlt med at behandle sager om svindel med 

de økonomiske hjælpepakker, som staten har stillet til 

rådighed for erhvervsdrivende under corona-pandemien. 

Der har været et stort fokus fra politisk side om, at lovens 

hammer skulle falde hurtigt og hårdt i disse sager. 

Det har især givet sved på panden hos Københavns 

Politi, Københavns Vestegns Politi og Nordsjællands 

Politi, som har haft den største andel af denne type svin-

delsager. 

- Generelt er vi udfordret på at kunne følge med i 

TEMA: ØKONOMISK KRIMINALITET

¦
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Eksplosiv udvikling 
i den økonomiske 
kriminalitet 

•  Antallet af anmeldelser om økono-

misk kriminalitet er mere end fem-

doblet i løbet af de seneste 10 år. Fra 

13.000 anmeldelser i 2009 til næsten 

70.000 i 2019. Det svarer til en fem-

dobling over en periode på bare 10 år.

•  Det er især antallet af anmeldelser 

om bedrageri, der er vokset. På 10 

år er anmeldelserne om bedrageri 

syvdoblet og udgør samlet set over to 

tredjedele af den økonomiske krimi-

nalitet i 2019.

•  Databedrageri, der blandt andet 

omfatter svindel på internettet med 

stjålne kortoplysninger, er over en 

10-årige periode steget fra at udgøre 

14 procent af de samlede bedrage-

rianmeldelser i 2010 til 46 procent i 

2019.

•  Inden for andre former for krimi-

nalitet er den største stigning i 

antallet af anmeldelser sket inden 

for skatte- og momssvig. De er steget 

fra godt 1.600 tilfælde i 2009 til godt 

6.000 i 2019, svarende til næsten en 

firedobling på 10 år. I størstedelen af 

tilfældene drejer sagerne sig om brud 

på afgiftsregler.

•  De mere grove sager om skatte- og 

momssvig er dog også i kraftig 

vækst. Fra 2009 til 2019 steg antallet 

af anmeldelser fra 194 til 1.157. Det er 

en stigning på knap 500 procent.

•  Ligesom antallet af anmeldelser om 

økonomisk kriminalitet er steget 

betydeligt de seneste 10 år, er antal-

let af sigtelser det også. I perioden 

2009 til 2016 er det i gennemsnit lidt 

over halvdelen af alle anmeldelser, 

der førte til en sigtelse, mens godt 

40 procent af anmeldelserne førte til 

en dom. Der er dog stor forskel på, 

hvor mange anmeldelser, der fører 

til en sigtelse inden for de forskellige 

former for økonomisk kriminalitet.

KILDE: FSR – DANSKE REVISORER: ”ØKONOMISK KRI-
MINALITET 2009-2019” OG DANMARKS STATISTIK

forhold til sager om økonomisk kriminalitet, men på det 

seneste har vi haft rigtigt travlt med de her sager om 

snyd med hjælpepakker. Vores kreds har haft landets 

næststørste andel af disse sager, kun overgået af Køben-

havn, som har mange flere efterforskere end os. Det har 

trukket tænder ud, fordi sagerne har skullet efterforskes 

hurtigt på grund af det store politiske fokus, siger Lars 

Wolsgaard, der er formand for Vestegnens Politiforening.

Rabat i retten
Og når nogle sager skal prioriteres frem for andre, så be-

tyder det selvsagt, at nogle sager får lov at ligge i længere 

tid. Flere af de tillidsfolk og ledere, som DANSK POLITI 

har talt med, fortæller, at det ikke sjældent ender med 

”rabat i retten” til gerningsmænd i økonomiske straffesa-

ger, fordi deres sager har været mange år undervejs. En 

kilde fortæller tillige, at i hans kreds, kan det tage op til 

halvandet år at få berammet et retsmøde, når det gælder 

økonomisk kriminalitet, fordi andre sagstyper skal priori-

teres højere. 

”
På det seneste har vi 
haft rigtigt travlt med de 
her sager om snyd med 
hjælpepakker. Vores kreds 
har haft landets næststørste 
andel af disse sager.
Lars Wolsgaard, formand for Vestegnens 
Politiforening
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TEMA: ØKONOMISK KRIMINALITET

Efter- og videreuddannelse har i flere år været en mangelvare i landets 

politikredse, særligt inden for efterforskning af økonomisk kriminalitet. 

Samtidigt sker der i disse år et stort generationsskifte, og flere melder om, 

at det er svært at rekruttere til afdelingerne for økonomisk kriminalitet.

Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender et efterslæb og lægger op til 
en uddannelsesreform.

TEKST

FOTO

KARINA BJØRNHOLDT

UNSPLASH

Kompetencetab truer

-Vi lever i en specialiseret verden, hvor det er 

nødvendigt at være specialister, men det er 

vi langt fra.

Sådan siger Tom Mikael Nørskov, der er tillidsrepræ-

sentant i Sektionen for Økonomisk og It-relateret Krimi-

nalitet i Midt- og Vestjyllands Politi.

I lighed med alle de efterforskere, tillidsfolk og ledere 

fra landets kredse, som DANSK POLITI har talt med, 

efterlyser han efter- og videreuddannelse inden for ef-

terforskning af økonomisk kriminalitet.

Den har været stort set ikkeeksisterende i de seneste 

10 år, lyder det. Dels fordi kredsene ikke har pengene 

eller tiden til at sende deres medarbejdere på skolebæn-

ken, dels fordi der reelt ikke udbydes efter- og videreud-

dannelseskurser inden for området. Ifølge DANSK POLI-

TI’s oplysninger findes der nogle enkelte kurser i regi af 

Rigsadvokaten, men de er ikke målrettet efterforskning, 

og Politiskolen udbyder p.t. ingen af slagsen.

- Jeg har ikke været på et kursus siden 1995. Vi er hjæl-

peløst bagud i forhold til den udvikling, der er sket på 

området. Alt foregår autodidakt, og det er trist, uddyber 

Tom Mikael Nørskov.

Overhales inden om af civile
Han bakkes op af formand for Vestegnens Politiforening, 

Lars Wolsgaard:

- Den manglende efter- og videreuddannelse for efter-

forskere er et kæmpe problem. Til gengæld sender man 

med vold og magt efterforskere, der aldrig mere vil kom-

me til at stå i en skarp situation, afsted en hel dag eller 

to om året på skydebanen, men man prioriterer ikke, at 

de dygtiggør sig inden for det felt, de til dagligt arbejder 

med. Fortsætter det på den her måde, ender politiets 

efterforskere med at blive overhalet inden om af civile 

efterforskere. Men civile efterforskere bliver i min optik 

aldrig lige så dygtige, som hvis man havde prioriteret 

efteruddannelse af politifolk, der har en grundlæggende 

viden og forståelse for efterforskning, siger han.

Generationsskifte udfordrer
Kompetencegabet bliver heller ikke mindre af, at flere 

efterforskningsafdelinger for økonomisk kriminalitet står 

midt i et generationsskifte, som suger erfaring og viden 

ud af afdelingerne. 

I Nordsjællands Politi vinkede man for nyligt farvel til 

hele fire erfarne medarbejdere på samme dag. Tre gik på 

pension, og én var blevet headhuntet til en stilling uden 

for politiet. Samme udfordring har man i Københavns 

Politi, hvor efterforskernes gennemsnitsalder bliver 

lavere og lavere.

- Det er i sig selv et kompetencetab, især når efter- 

og videreuddannelsen er sparket til hjørne for flere år 

siden. I mine øjne er der behov for kurser af for eksem-

pel en uges varighed, hvor man kan bygge ovenpå med 
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”
Vi ville kunne gøre 
mange flere trygge ved at 
vælge efterforskning af 
økonomisk kriminalitet, 
hvis de vidste, at 
de startede med et 
grundlæggende kursus.
Carsten Knudsen, leder af 
Efterforskningsafdelingen for Økonomisk 
Kriminalitet, Vestegnens Politi

kursus 1, 2 og 3 i stigende sværhedsgrader, mener til-

lidsrepræsentant Kim Lundager fra Københavns Politis 

Efterforskningsenhed.

Efterlyser opstartskursus
En bedre mulighed for efter- og videreuddannelse kunne 

måske også hjælpe de kredse, der har svært ved at rekrut-

tere folk til efterforskningen af økonomisk kriminalitet. 

Et opstartskursus kunne dræbe mange myter om, at al 

økonomisk efterforskning er svært, og at det kræver, at 

man sidder begravet i hundredvis af ringbind med regn-

skaber, lyder anbefalingen.

- Mange føler sig ikke rustet til det og tror, det er enormt 

svært. Vi ville kunne gøre mange flere trygge ved at vælge 

efterforskning af økonomisk kriminalitet, hvis de vidste, at 

de startede med et grundlæggende kursus, mener Carsten 

Knudsen, leder af Efterforskningsafdelingen for Økono-

misk Kriminalitet i Københavns Vestegns Politi.

Samme holdning har sektionsleder Susanne Kiel Niel-

sen. Hos Midt- og Vestjyllands Politi går op til to tredje-

dele af afdelingens efterforskere af økonomisk krimina-

litet på pension inden for de næste fem år, plus at man 

har en vakant stilling, som er svær at få genbesat. 

- Lige nu har vi en sektion, der er udfordret på ressour-

cer. Derfor er vi her i kredsen i gang med et projekt, der 

skal se på, hvordan vi fremadrettet skal organisere os, 

herunder sikre kompetenceudvikling. Hos os er vi sam-

tidigt udfordret af de store geografiske afstande, hvilket 

også kan gøre det mindre attraktiv at skifte til vores af-

deling, hvis man bor langt væk fra Holstebro, siger hun. 

Fogde: Vi har et efterslæb
Rigspolitichef Thorkild Fogde medgiver, at der er et ud-

dannelsesmæssigt efterslæb i dansk politi – helt generelt, 

men især på efterforskningsområdet. 

- Derfor har jeg lagt op til en uddannelsesreform i for-

længelse af flerårsaftaleperioden. Vi skal ikke kun blive fle-

re politifolk, vi skal også blive bedre, siger Thorkild Fogde.

Rigspolitichefen ønsker blandt andet at bringe Politisko-

len mere i spil inden for uddannelse og efter- og videreud-

dannelse af efterforskere, og så har han et håb om, at der 

på sigt skabes en synergieffekt mellem den nye nationale 

efterforskningsenhed, de centrale efterforskningsafde-

linger i politikredsene og Politiskolen, så der skabes et 

stærkere uddannelses- og læringsmiljø på efterforsknings-

området med et fælles kompetenceløft til følge.

- Men jeg ser nogle år ud i fremtiden, for det har taget 

lang tid at bygge efterslæbet op, og derfor vil det også 

tage noget tid at få indhentet det igen. Det er bare rigtig 

vigtigt at have et dygtigt politi, også inden for efterforsk-

ning af it-relateret økonomisk kriminalitet, også selvom 

vi nogle gange halter lidt bagefter de kriminelle på det 

her område, fordi udviklingen går så ufattelig stærk, 

siger Thorkild Fogde.
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Man kan hverken organisere eller sagsbehandle sig ud af den enorme 

vækst, der er i sager om økonomisk kriminalitet. Det er den generelle 

holdning i kredsene. Herfra efterlyses – udover flere ressourcer – også et 

større politisk fokus på forebyggelse og en stillingtagen til, om der burde 

være en bagatelgrænse for, hvilke sager politiet skal bruge kræfter på. 

TEKST

FOTO

KARINA BJØRNHOLDT

UNSPLASH

Behov for forebyggelse 
og prioritering

Gør det vanskeligere at snyde 

og bedrage og overvej en 

bagatelgrænse.

Sådan lyder opfordringen til 

politikerne fra flere tillidsfolk og 

ledere fra landets politikredse, som 

DANSK POLITI har talt med. Udover 

flere ressourcer til en generel 

opnormering af kredsenes efter-

forskningsafdelinger for økonomisk 

kriminalitet, er forebyggelse og pri-

oriteringer vejen frem, hvis politiet 

skal have mindre åndenød inden 

for denne kriminalitetstype, er den 

gængse holdning.

- Jeg kunne personligt godt tænke 

mig, at det ikke var så nemt at star-

te et firma. To klik med musen, og 

så kan du groft sagt oprette det ene 

stråmandsselskab efter det andet 

og begynde din momssvindel i mil-

liardklassen, siger tillidsrepræsen-

tant Kim Lundager fra Københavns 

Politis Efterforskningsenhed.

Nogle ønsker en bedre ”bor-

geropdragelse”, så færre lader sig 

snyde, når de eksempelvis handler 

på nettet, mens andre efterlyser 

en bagatelgrænse for, hvad politi-

et skal efterforske. I dag skal alle 

sager i princippet efterforskes, også 

selvom der er tale om bedrageri for 

20 kroner.

- Det ville være fantastisk, hvis 

politikerne tør prioritere på den 

måde, selvom det nok kan stride 

mod befolkningens retsbevidsthed, 

men den knækker også, hvis en sag 

om økonomisk kriminalitet venter 

i fire år på en opklaring. Jeg tror 

desværre ikke, at vi kan opklare 

os ud af den eksplosive vækst i de 

her sager, siger Morten Bramsnæs, 

der er afdelingsleder i Anmeldelse, 

Visitation og Afgørelse i Midt- og 

Vestsjællands Politi.

Politikere ser på prioriteringer
Tilsyneladende er der da også en 

politisk prioritering på vej i nogle 

typer af økonomisk kriminalitet. I 

den seneste flerårsaftale for politi 

og anklagemyndighed hedder det i 

hvert fald, at:

”Aftaleparterne er enige om, at 

politiet og anklagemyndigheden 

skal have nye værktøjer til at prio-

ritere sager om it-relateret økono-

misk kriminalitet”. Det uddybes i 

flerårsaftalen med, at man, for at 

kunne reducere sagsbunkerne og 

sagsbehandlingstiderne i politiet 

og anklagemyndigheden, også må 

se på mulighederne for at prioritere 

ressourcerne og for at begrænse 

tilvæksten af sager.

”Aftaleparterne vil give politiet 

og anklagemyndigheden mulig-

hed for i øget omfang at inddrage 

relevante hensyn ved beslutningen 

af, om en sag efterforskes, herunder 

om anmelder har været udsat for 

tab, og fastsætte retningslinjer for, 

hvilke typer af it-relateret økono-

misk kriminalitet der prioriteres 

efterforskningsmæssigt”, står der i 

aftalen.

Britisk model på dansk jord?
Politikerne har blandt andet kig på 

den såkaldte britiske model, som 

efter DANSK POLITI’s oplysninger 

går ud på, at alle anmeldelser om 

økonomisk kriminalitet anmeldes 

til en særlig elektronisk portal. 

Algoritmer afgør herefter, om en 

anmeldelse skal visiteres til efter-

forskning af politiet eller ej. Det 

afgøres blandt andet af beløbsgræn-

ser, antallet af sager i forbindelse 

med samme mistænkte, samme 

modus eller påvirkning af samfun-

det.

DANSK POLITI har rettet henven-

delse til Justitsministeriet for at få 

uddybet planerne, men herfra lyder 

det korte svar, at: ”Der arbejdes på 

udmøntningen af initiativet, men 

det er endnu for tidligt at sige noget 

nærmere om, hvornår det præcist 

vil være implementeret.” 

TEMA: ØKONOMISK KRIMINALITET
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Det bliver ikke den nye nationale 

efterforskningsafdeling, som er en del af 

flerårsaftalen, der løser kredsenes udfordringer 

med at holde takt med de mange anmeldelser 

om økonomisk kriminalitet. Det forudser flere 
kredse, der tværtimod frygter at miste dyrebare 
økonomiske efterforskere til den ny enhed.
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Ny efterforskningsenhed 
er ikke løsningen på 
kredsenes kvaler

Der er fuld damp på kedlerne 

i Rigspolitiet for at få den 

nye nationale efterforsk-

ningsenhed klar, som er en del af 

den seneste flerårsaftale, og som 

skal ”styrke indsatsen mod den 

komplekse kriminalitet”, som det 

hedder i aftaleteksten. 

Men det bliver ikke dén, der vil 

dæmme op for politikredsenes 

problemer med at følge med inden 

for efterforskningen af den økono-

miske kriminalitet. Det forudser 

flere af de efterforskere, tillidsfolk 

og ledere, som DANSK POLITI har 

talt med.

Som Lars Wolsgaard, formand for 

Vestegnens Politiforening, udtryk-

ker det:

- Måske tager de nogle af de stør-

re og profilerede sager, men vores 

opgavepukkel bliver ikke mindre, 

for den it-relaterede økonomiske 

kriminalitet er en uudtømmelig kil-

de. Da SEØ i sin tid blev oprettet, fik 

vi her i kredsen ikke færre bande- 

eller narkorelaterede sager, der blev 

bare efterforsket flere sager samlet. 

Det er godt for borgerne og samfun-

det, men ikke for vores arbejdsmil-

jø, siger Lars Wolsgaard.

I enheden samles SØIK, SEV, SEØ, 

Grænsecenter Øresund, LCIK samt 

store dele af NEC, NC3 og NKC.

Til årsskiftet skal ledelse og per-

sonalet være på plads, og der arbej-

des i skrivende stund i 11 forskel-

lige projektgrupper for at finde de 

opgavemæssige snitflader mellem 

kredsene og den nye enhed. 

Frygter at miste dyrebare kræfter 
Flere kredse frygter faktisk, at 

de kommer til at miste dyrebare 

økonomiske efterforskningskræfter 

til den nye enhed. I hvert fald i en 

periode. Kredsene kommer godt nok 

ikke til at afgive folk til den nati-

onale efterforskningsenhed, idet 

der bliver tale om turnusstillinger. 

Derfor vil der hele tiden være et flow 

af efterforskere mellem kredsene og 

den nye enhed, og efterforskerne vil 

returnere til kredsene med ny viden 

og flere kompetencer. Men det er 

ikke ensbetydende med, at kredsene 

ikke kommer til at mangle særlige 

efterforskningsmæssige kompeten-

cer inden for økonomisk kriminali-

tet i en periode – hvilket i forvejen er 

en mangelvare flere steder.

- Det tør jeg slet ikke at tænke på, 

når vi i forvejen er udfordret af et 

generationsskifte, siger Lars Jensen, 

der er formand for Nordsjællands 

Politiforening. 
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Dansk politi håndterer i dag langt flere 

anmeldelser om økonomisk kriminalitet, 

oftest it-relateret, end der er ressourcer til. 

Seneste eksempel er LCIK, der er ved at 

drukne i sager. Rigspolitichef Thorkild Fogde 
mener, at der fremadrettet blandt andet er 
behov for flere prioriteringsredskaber, som 

det kendes fra eksempelvis Storbritannien, 

samt nogle værktøjer i lovgivningen, der gør 

det muligt for politiet at gribe mere effektivt 

ind og ”disrupte” servere og hjemmesider, der 

benyttes til organiseret svindel og bedrageri.

TEKST

FOTO

KARINA BJØRNHOLDT

RIGSPOLITIET

Rigspolitichef: 
Brug for en 
realitetsgrænse 
og mere 
vidtgående 
værktøjer

Først skal ”blødningen” stand-

ses. Dernæst er det tid til at 

se på, hvordan politiet frem-

adrettet skal arbejde for at komme 

på omgangshøjde med den økono-

miske kriminalitet. For det er er en 

uudtømmelig kilde til sager i hele 

strafferetskæden, mener rigspoliti-

chef Thorkild Fogde. 

”Blødningen” foregår lige nu i 

Politiets Landsdækkende Center for 

It-relateret Kriminalitet (LCIK) samt 

i landets efterforskningsafdelinger 

for økonomisk kriminalitet. Der er 

flere sager, end der er ressourcer til 

at efterforske. 

Politiets Koncernledelse har efter 

indstilling fra chefpolitiinspek-

tørerne i første omgang besluttet, 

at LCIK’s efterslæb skal løses dels 

ved at sende en stor del af forhol-

dene ud til kredsene, også selvom 

der måske ikke er sket en indle-

dende efterforskning. Dels ved 

midlertidigt at låne flere folk fra 

politikredsene til LCIK, så centret 

har ressourcerne til for eksempel 

at henlægge sager, hvor der ikke 

er grundlag for retsforfølgelse, så 

de ikke unødigt skal sendes ud til 

kredsene.

- Bagudrettet går vi nu i gang 

med at bringe bunken ned i LCIK 

– med fælles hjælp fra politikred-

sene – for det er jo kredsenes sager. 

Men anden del af diskussionen er 

det nok så vigtige spørgsmål om, 

hvordan vi undgår at ende her igen, 

hvor der løbende kommer flere 

sager ind, end der sendes ud, for det 

er ikke holdbart, siger rigspolitichef 

Thorkild Fogde.

 

Prioritering af ressourcer
Rigspolitichefen ser derfor frem til 

efteråret, hvor arbejdet begynder 

med de to initiativer i flerårsaftalen, 

der handler om nye prioriterings-

værktøjer samt nye initiativer til 

forebyggelse og forhindring af øko-

nomisk og it-relateret kriminalitet 

– også kaldet disruption. 

Thorkild Fogde oplyser, at det 

bliver Rigsadvokaten, der skal 

undersøge eventuelle lovændringer 

i forhold til prioriteringsværktøjer, 

da sådanne tiltag sandsynligvis 

skal forankres i Retsplejeloven. 

Forbilledet for partierne bag flerårs-

aftalen er den britiske model, hvor 

man arbejder med nogle forskellige 

kriterier for, hvornår en anmeldel-

ses skal efterforskes eller ej. (Se 

artikel på side 16).

- Det kan godt blive en svær 

politisk diskussion, for det handler i 

bund og grund om, om der er nogle 

sager, som politiet kan få lov til at 

lukke ned, hvis gerningsmanden 

eksempelvis har begået sin krimi-

nalitet fra en udenlandsk server, 

eller en sag, der omhandler såkaldt 

romance-scam, som er sendt til 

500.000 modtagere over hele ver-

den. Altså sager, hvor det ikke er 

særligt realistisk, at dansk politi får 

held med at stille gerningsmanden 

til ansvar. Så skal politiet måske 

hellere bruge sine ressourcer på at 

TEMA: ØKONOMISK KRIMINALITET
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få fanget ham, der laver bedrageri fra sin 

computer i Holstebro. Jeg kalder det en 

realitetsgrænse, og det er en vigtig debat 

at få taget, for der er brug for et priori-

teringsværktøj i sager om it-relateret 

kriminalitet, mener Thorkild Fogde.

 

Disruption – og yderligere værktøjer
Diskussion om såkaldte disruption-mu-

ligheder for politiet kommer til at foregå i 

regi af Rigspolitiet. Det handler om at give 

politiet bedre muligheder for at forebygge 

og forhindre it-relateret økonomisk krimi-

nalitet. For eksempel ved at give politiet 

adgang til at lukke en server, som tusind-

vis af svindelmails sendes gennem, eller 

adgang til at lamme falske hjemmesider, 

der snyder folk, der handler på nettet.

- Men jeg tror desværre ikke, at de her 

initiativer på kort sigt vil være nok i sig 

selv til at lukke hullet med de mange 

sager om it-relateret økonomisk krimina-

litet. Derfor har jeg lagt op til i vores Kon-

cernledelse, at vi skal tale om endnu flere 

løsninger – men præcist hvilke greb, der 

kan komme på tale, er endnu for tidligt at 

sige, da det er et vanskeligt område, hvor 

de lette løsninger desværre ikke står i kø, 

siger Thorkild Fogde. 

”
Jeg kalder 
det en 
realitetsgrænse, 
og det er en 
vigtig debat at 
få taget, for der 
er brug for et 
prioriterings-
værktøj i sager 
om it-relateret 
økonomisk 
kriminalitet.
Thorkild Fogde, 
rigspolitichef

Rigspolitichef Thorkild Fogde ser frem til 
efteråret, hvor arbejdet med to initiativer 
i flerårsaftalen begynder. Dels i forhold til 
et prioriteringsværktøj i sager om it-re-
lateret kriminalitet. Dels en mulighed for 
politiet for at lukke servere, hjemmesider 
eller lignende, der for eksempel benyttes 
til organiseret økonomisk kriminalitet.
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¦ KORT NYT

Stor forskel på, hvordan 
minoriteter oplever mødet 
med politiet i EU-landene

En ny rapport fra EU’s Agentur for Grundlæggen-

de Rettigheder (FRA) viser, at minoriteter som 

mennesker med sort hudfarve, asiater og romaer er 

mere udsatte for at blive standset og kropsvisiteret 

af politiet i EU-landene end andre borgere, og at det 

påvirker minoriteternes tillid til politiet. 

Generelt standser politiet flest mænd, yngre 

mennesker, etniske minoriteter, muslimer samt 

ikke-heteroseksuelle mennesker.

Rapporten viser også, at de, der oplever etnisk 

profilering fra politiets side, har mindre tillid til of-

fentlige myndigheder, end de, der ikke oplever det.

80 procent af de adspurgte borgere mener ge-

nerelt, at politiet behandler dem respektfuld, når 

de bliver standset. Men ser man på svarene fra 

minoriteterne, er det kun 46 procent, der har den 

erfaring. I Sverige, Italien, Holland og Portugal er 

der størst forskel på, hvordan etniske borgere og 

etniske minoriteter oplever det at blive standset af 

politiet.

Hovedparten af befolkningen i EU (65 procent) 

mener, at politiet generelt behandler folk med 

respekt enten ”ofte” eller ”altid”. Men der er stor 

forskel mellem EU-landene, således mener mellem 

86 og 89 procent, at politiet i Danmark, Sverige 

og Finland behandler dem respektfuldt, mens 

procentdelen er nede på 48 i Rumænien og 37 i 

Slovakiet.

Du kan læse hele rapporten her: 
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/ 

fundamental-rights-survey-police-stops 

Norge:  
Vold mod politifolk tredoblet

To ud af tre norske politifolk har været udsat for vold i 

forbindelse med deres arbejde. Det viser en undersøgelse, 

som 3.000 medlemmer af det norske politiforbund, har 

besvaret. 

Det bakkes op af statistik, indsamlet af det norske 

politiblad Politiforum. Således er antallet af anmeldelser, 

hvor politifolk har været udsat for vold, tredoblet over de 

seneste 16 år – på trods af et mørketal, idet omkring én ud 

af fem voldsepisoder ikke bliver anmeldt.

Ni ud af 10 norske politifolk er desuden blevet udsat for 

vold flere gange. Mest almindeligt er slag, spark og spyt, 

men de oplever også grov vold i form af kvælertag, at blive 

nikket en skalle, forsøgt påkørt og stukket med kniv. 

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk fortæller til Politifo-

rum, at politifolk er i farezonen for voldsepisoder.

– Når det opstår en øget mistillid i samfundet mellem 

grupper, som står lidt på kanten, og grupper som er krimi-

nelle, så kan det legalisere deres tanker om at gå til angreb 

på politiet. Altså at politiet er fjenden, sier hun og tilføjer, 

at personer, der udøver vold mod politiet, er personer som 

har et generelt voldsproblem.

KILDE: POLITIFORUM

Svensk politi får strømpistoler
Siden 2018 har politiet i Sverige testet strømpistoler, og nu er det 

afgjort, at de indføres permanent.

Strømpistolen bliver ikke et personligt udleveret magtmiddel, men 

kommer til at ligge i alle patruljebiler.

Svensk politi forventer at kunne påbegynde uddannelsen af medar-

bejderne i første kvartal af 2022 og udrulningen af strømpistolen kort 

derefter.

Under forsøgsperioden med strømpistoler har det blandt andet vist 

sig, at de politifolk, som havde adgang til magtmidlet, oplevede en 

større tryghed, ligesom anvendelsen af peberspray faldt.
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KORT NYT - BØGER/PODCAST ¦

Over alle 
grænser
Smugling er både uskyldigt små-

snyd og skruppelløs kynisme. 

Når vi hører, hvordan nogen har 

fået en karton cigaretter for meget 

eller en ekstra flaske billig spiritus 

gennem tolden, uden at det blev 

opdaget, opfatter vi det nærmest 

som underholdende og harmløst.

Men smugleri er også benhård 

business. Det er jagten på profit, 

der er drivkraften, når det drejer 

sig om narkotika i store mængder, 

våben eller mennesker på flugt. 

”Over alle grænser”, skrevet 

af de to journalister, Kirsten 

Stubbe-Teglbjærg og Preben Lund, 

handler om myndighedernes til 

tider næsten håbløse kamp for at 

dæmme op for smuglernes stadig 

mere opfindsomme og energiske 

indsats for at tjene lette penge. 

Det drejer sig for eksempel om 

cigaretter, spiritus, våben, planter, 

dyr, guld, kunst og mennesker. 

En stor del af historierne er 

baseret på beretninger fra det 

danske toldvæsen, suppleret med 

udblik til den store verden.

Over alle grænser
Af: Kirsten Stubbe-Teglbjærg og 

Preben Lund

Forlag: Kriminalforlaget

Roskildes 
Wallander
Tidligere kriminalkommissær 

Ove Pedersen ser i sin bog tilbage 

på sit politilivs store – og grum-

me – sager. Fra dobbeltdrabet på 

Femøren og mordet på rockerpræ-

sidenten Makrel, som han fulgte 

på første hånd. Til sagen om pigen 

fra Kundby, der ville bombe sin 

skoleklasse i islams navn.

Gennem sin karriere i dansk 

politi har Ove Pedersen set det 

kriminelle Danmark i alle dets 

afskygninger. Han lærte sit fag fra 

bunden i drabsafdelingen i Køben-

havn i 1980’erne. Og takkede af 

som ”Roskildes Wallander” i 2016 

– som chef for personfarlig krimi-

nalitet i sin egen politikreds.

Bogen er en rejse gennem 

tre årtiers efterforskninger og 

opklaringer. Det er historien om 

blodige drab og ubærlige trage-

dier, men også en krønike om en 

svunden tids politi. Ove Pedersen 

tager læseren med tilbage til en 

tid før teleoplysninger og timere-

gistrering. En tid, hvor dedikerede 

efterforskere blev på sagen, til 

forbryderen var i nettet. En tid, 

hvor kommissæren gik forrest – 

og aldrig på kompromis.

Kommissæren  
– mit liv som efterforsker
Af Ove Pedersen,  

i samarbejde med Stine Bolther

Forlag: Lindhardt og Ringhof

Mennesket 
bag en 
seriemorder
Hvorfor bliver et menneske serie-

morder? Og kan man gøre noget for 

at forhindre det? 

Aarhusianske cand.psych. Flo-

rence McLean har i mange år arbej-

det med at forstå andre mennesker. 

Især voksede interessen for at 

forstå, hvornår nogle mennesker 

vælger at tage andre menneskers 

liv. Med udgangspunkt i FBI’s profi-

leringsmetode har hun interviewet 

34 seriemordere med tilsammen 

hundredvis af menneskeliv på 

samvittigheden. Det er blevet til bo-

gen ”Seriemorder – Mennesket bag 

monsteret”, hvori Florence McLean 

fortæller, hvad hun fandt ud af i 

sin undersøgelse, og hvordan hun 

bruger erfaringerne i sit arbejde 

som psykolog. 

- Ofte når vi mennesker møder 

noget, vi ikke forstår, så bliver vi 

bange for det og holder det væk fra 

os, fordi så eksisterer det ikke, siger 

Florence McLean, der sidste år blev 

certificeret i Criminal Profiling fra 

The Forensic Criminolgy Institut 

i USA. På instituttet uddanner 

eksperter i seriemordere politifolk, 

psykologer og advokater i at lave 

en gerningsmandsprofil og blive 

skarpere til at identificere mulige 

mistænkte.

Seriemorder  
– Mennesket bag monsteret
Af Florence McLean

Forlag: Lindhardt og Ringhof
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FØRSTE SAMLEDE OVERBLIK 
OVER VOLDTÆGTSSAGER

Ny fagbog samler seneste viden og gennemgår praksis i forhold til 

behandling af voldtægtssager. Det er en nyskabelse, fordi der faktisk aldrig 

har været et samlet overblik til at uddanne politifolk, klæde anklagere på 

med viden eller hjælpe ofre og gerningspersoner og klæde samfundet på med 

forståelse. Bogen har været tre år undervejs og er bygget op omkring bidrag 

fra forskere, eksperter i politiet og fagspecialister. Den sætter især fokus 

på, at voldtægtssager er en helt særlig kategori, som kræver specialiserede 

kompetencer i afhøring og en ny forståelse af objektive og subjektive beviser.

TEKST NICOLAI SCHARLING

”Voldtægtssagen –  
retssystemets akilleshæl” 
bidrager med ny viden 
om, hvordan retsvæsenet 
kan professionalisere be-
handlingen af disse kom-
plekse sager yderligere. 
Antologien er den første 
af sin slags herhjemme, 
og henvender sig til pro-
fessionelle i retsvæsenet 
og studerende inden for 
politi, jura, kriminologi, 
retspsykologi, sociologi 
samt andre professioner, 
der kommer i kontakt med 
parterne i en voldtægts-
sag. Men antologien er 
også for den interesserede 
læser, der gerne vil vide 
mere om voldtægtssagens 
mange aspekter.

¦
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Politiets håndtering af vold-

tægtssager og straffesyste-

mets behandling af samme 

dukker jævnligt op som en 

varm politisk kartoffel.

Undersøgelse på undersøgelse 

fastslår, at der er kæmpe mørketal af 

voldtægter, som ikke anmeldes.

Der er åbenbart en frygt for at 

anmelde, og nogle steder også en tro 

på, at retfærdigheden ikke vil ske 

alligevel. 

Godt fodret i øvrigt af adskillige 

historier om ofre for voldtægter, 

som føler sig dårligt behandlet af sy-

stemet eller klager over mødet med 

et politi, som ikke gav dem den ople-

velse eller forståelse, de ønskede.

Voldtægter er en utrolig svær 

sagstype, dels fordi det ofte er på-

stand mod påstand, dels fordi de to 

parter ofte er enige om, hvad der er 

sket, men har en forskellig opfattel-

se af, hvorvidt det var et overgreb 

eller ej.

Objektivt set kan man fastslå, 

at ja, der var samleje, ja, de gik 

sammen hjem, ja, de tog tøjet af, ja, 

de var berusede, men den subjek-

tive oplevelse af, hvorvidt det var 

et overgreb eller ej kan være meget 

forskellig.

Der er et meget stort og væsentligt 

subjektivt aspekt i voldtægtssager.

 

Objektive fakta fortæller ikke 
hele historien
Det aspekt er svært at koble sam-

men med almindelig retspraksis og 

politiets arbejdsmetode – nemlig at 

kortlægge objektive fakta.

Kravet til politiet er at kortlæg-

ge fakta som hvor, hvornår, hvem, 

hvad og hvordan.

- Det gør faktisk, at afhøring i 

voldtægtsager er en meget svær og 

specialiseret disciplin. Vi mangler 

altså bedre metoder til at få udfoldet 

”hvorfor”, så man forstår de objekti-

ve spor ud fra parternes subjektive 

oplevelse. Ellers er der risiko for, 

at man misforstår betydningen af 

de objektive fund, fortæller Louise 

Oxenbøll, psykolog med tilknytning 

til politiet og politiuddannelsen 

gennem flere år.

Hun nævner et eksempel på en 

sag, hvor en pige i årevis er ble-

vet voldtaget af sin far mandag og 

torsdag, og i desperation har hun 

forhandlet sig frem til, at han nøjes 

med at gøre det om torsdagen.

- I retten lyder det så som om, 

at hun har accepteret at have sex, 

fordi hun har foreslået, at de skal 

have sex om torsdagen. Hun har 

altså ikke sagt fra, men tværtimod 

opfordret til det. Men hun har i 

virkeligheden 

forhandlet sig 

frem til en min-

dre forfærdelig 

virkelighed. Hun 

har ikke turdet 

anmelde eller 

bede om hjælp, 

men i stedet 

har hun forsøgt 

at minimere 

skaden. Sådan 

er det i mange af 

den type sager. 

Ofrene giver 

måske frivilligt 

oralsex for at 

slippe for et 

samleje, de føler 

sig pressede til, 

og så videre, 

fortsætter psy-

kologen.

Louise Oxen-

bøll har skrevet 

afsnittene om 

afhøring af for-

urettede sammen med dr. psyc. Lot-

te Krag i den nye fagbog om teori og 

praksis i voldtægtsager ”Voldtægts-

sagen – retssystemets akilleshæl”.

 

Eksperter udgiver selv
Hvor utroligt det end lyder, så 

har der aldrig været noget samlet 

vidensgrundlag eller faglitteratur 

til at undervise politifolk, jurister 

og andre faggrupper i håndtering af 

voldtægtssager. 

I stedet har man plukket fra un-

dersøgelser og viden fra andre lande 

og forskellige erfaringer.

Der har aldrig været et samlet 

overblik eller forsøg på at kortlægge 

og forstå sagstypen, ofrene, gernings-

mændene og vejen gennem systemet.

Det er der nu.

En af redaktørerne bag hedder 

Tine Søberg, er specialkonsulent i 

Rigspolitiet, magister i sociologi og 

har været del af undervisningen i 

victimologi, kriminologi og kogni-

tiv afhøring på politiuddannelsen, 

dengang det var en bachelor.

Hun fik ideen til bogen allerede i 

2015, men begyndte først det mål-

rettede arbejde med at få den skre-

vet og indsamlet viden og kapitler 

fra forskellige fageksperter i 2018.

- Der mangler vidensbaseret og 

tværfaglig tilgang og praksisnær 

faglitteratur på området, som passer 

til vores forhold og omfatter alle 

parter – politi, anklagemyndighed 

med flere. Ja, og som faktisk også 

kan læses af ofre og pårørende, for-

tæller Tine Søberg.

Hun har redigeret bogen sammen 

med Trine Baumbach og Linda Kjær 

og kalder den selv for en nyskabelse.

- Det er en bog, som vi ingen 

penge tjener på, og som eksperter 

og forskere har bidraget til gratis 

og ofte i deres fritid. Bortset fra at 

forskere er lønnet, og at skrivning 

er en del af arbejdstiden, så har alle 

”
Jeg har aldrig mødt en 
efterforsker, som ikke 
brænder indædt for 
at få fanget og sigtet 
gerningspersonen i de her 
sager. De vil også gerne 
lære og blive bedre, og det 
er måske hér, vi har brug 
for nytænkning og for at se 
afhøring i voldtægtssager 
som en særlig ekspertise.
Tine Søberg, specialkonsulent i Rigspolitiet 
og redaktør

¦
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bidraget gratis, fordi de også kan se 

værdien og nødvendigheden. Det er 

vi ret stolte af, siger hun.

 

Spadestik dybere
For mange vil det det måske overra-

ske, men forskning og litteratur har 

– bortset fra en kort periode op til og 

under bacheloruddannelsen fra 2014 

til 2018 – fyldt meget lidt i dansk 

politi. Andre sammenlignelige lande 

forsker løbende og inddrager resul-

taterne i undervisning og udvikling 

af politiets metoder. Det har ikke 

haft den store gennemslagskraft i 

dansk politi så vidt, hvor efter- og 

videreuddannelse også har stået ret 

stille i en årrække, bortset fra for 

eksempel kundgørelseskrav om to 

årlige besøg på skydebanen.

På den måde kan den ny fagbog 

om voldtægtssager åbne døren for 

andre lignende fagbøger og videns-

baserede tilgange til uddannelse og 

efteruddannelse, er håbet.

- Vi har samlet viden og forskning 

på området, vi forsøger derved at 

løfte vidennivauet, fortæller Tine 

Søberg.

 

Politifolk gør det, de har lært
Hun og Louise Oxenbøll er beg-

ge enige i, at der er brug for at se 

”
Vi har derfor brug for 
forståelse for en ny 
kontaktetablering hos 
en del efterforskere. 
Altså måden de møder 
ofre på. Vi har brug for, 
at der bliver rejst flere 
sager, og vi har brug 
for, at voldtægter bliver 
anmeldt til politiet.
Louise Oxenbøll, psykolog, Rigspolitiet

behandlingen af voldtægtssager på 

en ny måde, og også skabe en ny 

forståelse hos folk udefra, hvorfor 

politiet gør, som det gør.

- Jeg synes, at kritikken af politi-

folkene i de her sager er urimelig, for 

de gør deres arbejde. De gør faktisk 

det, de har lært, og de gør det godt 

og rigtigt efter den almindelige bog. 

Jeg har aldrig mødt en efterforsker, 

som ikke brænder 

indædt for at få fanget 

og sigtet gerningsper-

sonen i de her sager. De 

vil også gerne lære og 

blive bedre, og det er 

måske hér, vi har brug 

for nytænkning og for at 

se afhøring i voldtægts-

sager som en særlig 

ekspertise. I Norge er 

den specialiseret, siger 

Tine Søberg.

 

Brug for en voksen
Louise Oxenbøll sup-

plerer:

- Mange ofre har en 

oplevelse, som strider 

med politifolkenes ople-

velse af at gøre deres 

bedste og det rigtige. 

Det har noget at gøre 

med det, jeg sagde tid-

ligere, om den objektive arbejdsme-

tode. Politifolkene vil skaffe beviser. 

Det skal de, det er sådan, man gør. 

Hvordan, hvornår og så videre. Men 

ofte vil ofre for  voldtægter faktisk 

allerhelst  have bekræftet, at de har 

været udsat for noget forkert. De har 

brug for en ”voksen”, som siger til 

dem, at det er forkert. Men hvis den 

voksne udspørger dem på en måde, 

så de selv bliver i tvivl om det, for  

objektivt set gik de jo med, de tog 

tøjet af, og de kæmpede ikke fysisk 

imod, siger Louise Oxenbøll.

- Alle sager er selvfølgelig forskel-

lige, men rigtigt mange ofre er ikke 

engang optagede af at få straffet 

gerningspersonen, det er vigtigere 

for dem, at myndighederne giver 

dem ret i, at de er blevet udsat for 

et overgreb. Vi har derfor brug for 

forståelse for en ny kontaktetable-

ring hos en del efterforskere. Altså 

måden de møder ofre på. Vi har brug 

for, at der bliver rejst flere sager, og 

vi har brug for, at voldtægter bliver 

anmeldt, fortsætter hun.

 

Svære og slidsomme sager
Bogen skal som nævnt samle viden 

og give overblik omkring den til-

gængelige viden om voldtægts- 

sager, ofre, gerningspersoner og 

systemets ageren.

Målet med bogen er at gøre alle 

bedre og klogere på en meget svær 

sagstype – hvor debatten i det of-

fentlige rum risikerer at blive skin-

ger, fordi der er så mange følelser og 

mørketal.

Den skal også samle op på viden 

om forebyggelse og de øvrige mu-

ligheder ved siden af straf, som kan 

hjælpe parterne i sagerne videre. 

Herunder konfliktmægling.

- De her sager er utroligt slidsom-

me for politiet og for systemet. Fordi 

de er så svære, og fordi politifolkene 

let risikerer at blive desillusione-

rede, da det kan være meget svært 

at løfte sagerne videre på grund 

af bevisets stilling og almindelig 

retspleje. Derfor skal vi blive bedre, 

siger Tine Søberg. 

Voldtægtssagen  
- retssystemets akilleshæl
Teori og praksis
af Tine Søberg (red.), Trine 

Baumbach (red.), Linda Kjær 

Minke (red.)

Djøf Forlag

¦
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den
Tryghed på den lange bane
Få styr på dit testamente med 
den nye medlemsfordel...

Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48
popermo.dk
CVR 61 67 23 11

Popermo er et dansk forsikringsselskab
og er medlem af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber

Gratis Familietjek!

Ønsker du at give din familie trygge rammer - også for fremtiden?
Det kan være svært at snakke om testamente, ægtepagt eller fremtids-
fuldmagt, men det giver en dejlig ro, når du først har taget stilling til det.
Hvad skal der ske ved f.eks. sygdom, skilsmisse eller dødsfald i din familie? 
Med vores nye medlemsfordel, et gratis Familietjek, kan du få hjælp og 
sparring hos en jurist. Du vil få overblik over dine forhold lige nu, og hvad 
du ønsker dig for fremtiden og for din familie. 
Du bestiller nemt et Familietjek på Min Side, se under Medlemsfordele.
Du kan læse mere om et Familietjek på popermo.dk, men du er også meget 
velkommen til at ringe til os på 66 12 94 48, hvis du har spørgsmål.  



DIGTERPRÆSTENS 

DØD
I slutningen af juni udsender DR en ny serie om drabssager 

udstillet på Politimuseet. En af disse drabssager omhandler 

digterpræsten Kaj Munk, der blev myrdet af den tyske 

besættelsesmagt. Drabet indvarslede en skærpelse af den 
tyske terror i Danmark – og opklaringen af forbrydelsen 

står stadig som en milepæl i dansk kriminalhistorie.

TEKST

FOTO

PH.D. FREDERIK STRAND,  
MUSEUMSLEDER VED POLITIMUSEET

POLITIMUSEET
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et var onsdag den 4. januar 

1944. Klokken var 08.15, og 

murersvend Anton Seithen 

var på cykel af Hørbylund 

Bakke mod Pårup på vej 

til sit arbejde. På vej op ad 

bakken så han i grøften en mand ligge 

på ryggen med ansigtet smurt ind i 

blod. Seithen stod af cyklen og kon-

staterede hurtigt, at den pågældende 

mand var død. På cykel kørte Seithen 

nu, så hurtigt han kunne, de halvanden 

kilometer til Pårup Kro, hvor han vid-

ste, at der var en telefon. Klokken 09.15 

ringede han til læge Mogens Kronholm 

og fortalte om sit fund, hvorefter lægen 

bad Seithen om at køre tilbage til stedet 

og afvente politiets ankomst. 

”Du svin”
Personale fra Rejseholdet, med Otto 

Himmelstrup i spidsen, ankom samme 

dag ved middagstid. Her fik de oplyst, 

at det fundne lig var identisk med den 

berømte digterpræst Kaj Munk fra 

Vedersø. Ved obduktion var det blevet 

konstateret, at Kaj Munk var blevet 

dræbt ved tre pistolskud. På findestedet 

blev der blandt andet fundet en kuffert, 

hvorpå der med håndskrift på en sed-

del var skrevet: ”Du svin har alligevel 

arbejdet for Tyskland”. 

I forbindelse med efterforskningen 

fandt man ud af, at en bil af mærket 

Opel Kaptajn med indregistrerings-

standset.

Efterforskningen genoptages
Under den genoptagne efterforsk-

ning efter besættelsens ophør fandt 

Rejseholdet ud af, at en person havde 

indfundet sig på Vedersø Præstegaard 

allerede den 20. december 1943 for at 

søge oplysninger omkring Kaj Munk. 

To anholdte mænd fra Gestapo fortalte 

dertil, at en af de hidtil ukendte delta-

gere i bilen havde været en mand fra 

det tyske sikkerhedspoliti ved navn 

Wolfgang Söhnlein. Man skyndte sig nu 

at efterlyse denne mand, og det førte 

til, at han blev anholdt i Flensborg og 

transporteret til København, hvor han 

blev afhørt af Himmelstrup personligt, 

og han tilstod meddelagtighed i drabet 

på Kaj Munk. Samtidig forklarede han 

baggrunden for drabet og den måde, 

det var blevet eksekveret på, hvilket 

mildest talt fik den garvede vicekrimi-

nalinspektør Himmelstrup til at spærre 

øjnene op.

En rasende Himmler
Ud fra Söhnleins forklaring, suppleret 

med andre undersøgelser af Rejsehol-

det – blandt andet afhøringerne ved 

Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg 

– kunne man sammenstykke følgende 

begivenhedsforløb vedrørende drabet 

på Kaj Munk:

De tiltagende stikkerlikvideringer og 

drab på tysk personel, der var begyndt 

omkring årsskiftet 1943-44, havde 

efter sigende gjort Himmler rasende. �

D
POLITIHISTORIE

nummeret POL 198-935 havde kørt Kaj 

Munk bort. Ud fra indregistrerings-

nummeret kunne man konstatere, at 

det var en bil, der tilhørte det tyske 

politi, og at bilen var kommet med mid-

dagsfærgen fra Korsør til Nyborg den 

3. januar 1944. Der havde været fem 

mand i bilen.

Pilen peger mod Dagmarhus
Den videre efterforskning viste, at bilen 

nåede frem til Ringkøbing samme aften 

ved 18-tiden. Fra en kiosk på torvet 

blev det oplyst, at en person fra bilen 

havde telefoneret 

til Vedersø Præste-

gaard. Pågældende 

havde talt godt 

dansk, men med 

accent. Han havde 

præsenteret sig som 

stud.theol., der øn-

skede et møde med 

pastor Munk, men 

det havde præsten 

afvist, da han ikke 

kendte ham, fortalte 

hans hustru senere. 

Hun fortalte endvi-

dere, at bilen med 

mændene ankom til 

Vedersø Præstegaard 

ved 19.30-tiden. Tre 

mænd var steget ud af bilen, den fjerde 

var blevet siddende bag rattet, og den 

femte blev stående på gårdspladsen 

bevæbnet med en maskinpistol. 

De tre mænd havde på gebrokkent 

dansk påstået at være fra politiet og 

krævet at tale med Kaj Munk. Hun 

havde derpå henvist dem til hans ar-

bejdsværelse på loftet, hvor han sad og 

skrev. De tre mænd gik derop og havde 

ført en samtale med Kaj Munk om no-

get, hun ikke kunne høre. Derefter var 

de kørt, efter at Munk havde pakket en 

lille kuffert med skiftetøj. 

Vedrørende bilen fra det tyske politi 

foretog Rejseholdet undersøgelser i 

København. Her fandt man ud af, at 

bilen var kørt fra tyskernes hoved-

kvarter i Dagmarhus den 3. januar 

1944. Da Rejseholdet søgte at få oplyst, 

hvem der havde været i bilen, nægtede 

Dagmarhus imidlertid at give dem flere 

oplysninger, og kort efter beordrede 

besættelsesmagten hele undersøgelsen 

Den myrdede Kaj Munk, som han blev fundet af politiet.

Wolfgang Söhnlein, agenten der planlagde 

drabet på Kaj Munk.
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han pralede med, at han skrev og talte 

perfekt dansk”. 

Som sagt, så gjort: Enheden tog 

dagen derpå ud til familien Munks 

præstegård, hentede Kaj Munk og 

kørte ham bort. På vejen gav Schwerdt 

Carstensen tegn til at skrive en seddel, 

der altså kom til at indeholde den tid-

ligere beskrevne, uheldige germanis-

me, ”Du svin” – hvilket jo indikerede, 

at Carstensen havde overdrevet sine 

danskkundskaber noget. 

Efter at have kørt en tid stoppede de 

ved et vejtræ, og under påskud af at 

skulle lade vandet trak de Kaj Munk ud 

af bilen og dræbte ham med flere skud. 

Man fandt aldrig ud af hvem af de fem, 

der præcist havde affyret skuddene, da 

alle gensidigt skød skylden på hinan-

den.

Drabet på Kaj Munk gav absolut ikke 

indtryk af en særlig velkoordineret eller 

intelligent tysk modterror, og Mildners 

afløser som sikkerhedschef i Danmark, 

SS-Standartenführer Otto Bovensiepen, 

var da også mildest talt utilfreds med 

aktionen, som han kaldte den rene 

dumhed, der udelukkende bidrog til at 

kaste et dårligt lys over de tyske besæt-

telsesstyrker. Drabet gjorde samtidig 

Kaj Munk til et af de mest markante 

ofre for en eskalerende tysk terror i 

Danmark. 

Første afsnit af ”Danske mord” sendes på 

DR1 den 28. juni og så de efterfølgende fire 

mandage. Alle afsnit kan ses på DRTV fra 

den 28. juni.

Da der kom en ordre fra Reichssicher-

heitshauptamt (RSHA) om at udføre 

en eller flere aktioner, der en gang for 

alle skulle stoppe modstandsbevægel-

sens likvideringer, besluttede Mildner, 

sikkerhedschef i Danmark, sig for at 

gennemføre en operation, der kunne 

tilfredsstille Himmlers krav om hand-

ling.

Først overvejede han at springe 

Det Kongelige Teater i luften, men da 

han var bange for den danske befolk-

nings reaktion, besluttede han sig for 

at få udarbejdet en liste over danske 

kulturpersonligheder, ud fra hvilken 

der skulle findes to egnede likvide-

ringsemner. Af sine rådgivere fik han 

at vide, ”[at] Kaj Munk var en stor stærk 

Tyskhader og havde Forbindelse til den 

Danske Modstandsbevægelse og Secret 

Service”. Derfor valgte han ham samt 

journalisten og arkivaren Christian 

Hansen Dam, der skulle have forbin-

delser til modstandsbevægelsen. Det 

lykkedes imidlertid kun at likvidere Kaj 

Munk, da Dam på mirakuløs vis overle-

vede skud gennem både hoved og hals 

samt flere skud i kroppen. 

Elitesoldaterne
Mildner gav nu Söhnlein – som talte 

dansk og havde kendskab til danske 

forhold, idet han havde dansk familie – 

ordre til at undersøge området omkring 

Vedersø Præstegaard. Kort efter kom 

den direkte ordre til at likvidere Munk, 

og Söhnlein planlagde derfor sammen 

med SS-elitesoldaten Otte Schwerdt 

gennemførslen af ordren. Schwerdt 

var få dage forinden af Himmler blevet 

beordret til Danmark for at lave en 

terrorenhed, der skulle svare igen på 

modstandsfolkenes aktioner. 

Under den videre planlægning søgte 

Schwerdt at få afblæst aktionen, idet 

han fandt den tåbelig, men ledelsen i 

Dagmarhus var ubøjelig; aktionen skul-

le gennemføres. Da der således ikke 

var noget at gøre, mødtes Söhnlein og 

Schwerdt med tre andre SS-elitesolda-

ter og planlagde det videre forløb. For at 

hylle aktionen i et hemmelighedsfuldt 

skær blev de enige om at udfærdige 

en seddel, der skulle give den danske 

modstandsbevægelse ansvaret for 

drabet. Man besluttede, at SS-soldat 

Carstensen skulle skrive sedlen, ”da 

¦

Sedlen med den afslørende germanisme.

Otto Schwerdt, SS-elitesoldaten der ledte drabet på digterpræsten. 
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Nyt  makkerpar:
Vil have bedre 
uddannet politi

Personaleledelse:
Brug for enkle 
løsninger

Kongres 2021:
Nye tider og nye 
medlemskaber
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TEKST OG FOTO KARINA BJØRNHOLDT

Ingen skal føle sig overset eller glemt af sin ledelse, når man 
som medarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi står i en 

sårbar situation i forbindelse med sit politijob. Eksempelvis 
hvis man har en verserende klage i DUP eller er sigtet i en 

straffesag. Kredsens ledelse og tillidsværk er gået sammen om 
at identificere de svære situationer og finde frem til en fælles 

forståelse af rollen som personaleleder.
- Det handler om at finde enkle løsninger, der virker i 

hverdagen – og måske er der også behov for at klæde vores 
ledere endnu bedre på, når det gælder støtte til medarbejdere, 

der af forskellige årsager befinder sig en i svær situation 
i anledning af tjenestens udøvelse, siger fungerende 

politidirektør Lene Sørensen.

Dialog, støtte og 
forventnings-

afstemning skal 
begrænse følelsen 

af ledelsessvigt
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ovenstående heller ikke en ukendt 

problematik.

- Jeg tror ikke, at vi skiller os ud som 

politikreds på det her område. Jeg an-

ser det som et landsdækkende problem, 

der overordnet handler om mangel på 

ledelsesmæssig opmærksomhed – også 

kaldet personalepleje. På den anden 

side oplever jeg ledere, som synes, 

at det kan være svært at håndtere de 

her situationer. Hvor meget må de for 

eksempel tale om en DUP-sag, der jo 

kører i et andet regi? Og ønsker med-

arbejderen kontakt med sin leder, hvis 

vedkommende er suspenderet? Med-

arbejdere er jo lige så forskellige, som 

ledere er, siger Mogens Heggelund, der 

I Midt- og Vestsjællands Politi er ledelse og tillidsværk gået sammen om at finde frem til de snubletråde, der kan opstå i personaleplejen, når en medarbejder 
står i en svær situation – eksempelvis som sigtet i en straffesag. På billedet ses fungerende politidirektør Lene Sørensen og formand for Midt- og Vestsjællands 
Politiforening, Mogens Heggelund.

gnoreret, uønsket, 

ladt alene uden op-

bakning eller dømt 

skyldig på forhånd.

Det er nogle af de 

følelser, som DANSK 

POLITI på det seneste har beskrevet, at 

politifolk kan stå tilbage med i forhold 

til deres ledelse, når de for eksempel er 

blevet truet, overfaldet eller chikane-

ret, har en verserende klagesag i Den 

Uafhængige Politiklagemyndighed 

(DUP), er blevet sigtet i en straffesag 

eller lignende. Politifolkene efterlyser 

en mere tydelig ledelse, der bakker op 

og hjælper. 

I Midt- og Vestsjællands Politi er 

er formand for Midt- og Vestsjællands 

Politiforening.

Sund fornuft og enkle løsninger
Sammen med kredsens øverste ledelse 

har politiforeningen samt den lokale 

talsmand for Politilederforeningen 

derfor iværksat en række dialogmø-

der mellem ledelse, medarbejdere 

og tillidsværk, der skal være med til 

at kaste lys over, i hvilke situationer 

medarbejderne kan have en forvent-

ning om en særlig opmærksomhed fra 

ledelsen, hvad lederens rolle bør være, 

og om der er behov for nogle tiltag i den 

forbindelse.

Det fortæller Mogens Heggelund og 

I
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fungerende politidirektør Lene Søren-

sen, som DANSK POLITI mødes med på 

politigården i Roskilde.

- Alt det, der foregår systematisk 

– som for eksempel psykologiske 

debriefinger efter voldsomme hæn-

delser – kører, som det skal. Men vi er 

nysgerrige på at få afdækket dét, som 

sker nedenunder. Medarbejdernes op-

levelser af den ledelsesmæssige støtte 

og løbende opmærksomhed i svære 

situationer. Måske er der ”bare” behov 

for dialog og åbenhed omkring dét, 

der kan være svært at håndtere i disse 

sager, og en afklaring og forventnings-

afstemning i forhold til roller, ansvar 

og opgaver for såvel ledere som tillids-

repræsentanter. Dialog og åbenhed er 

vigtige greb i sammenhæng med de 

mere standardiserede værktøjer , siger 

Lene Sørensen.

Mogens Heggelund slår fast, at 

projektet ikke vil munde ud i endnu et 

action card til lederne. 

- Vi er en organisation, der er ved at 

drukne i action cards. Vi skal frigøre os 

fra dem og i stedet bruge vores sunde 

fornuft og finde nogle enkle løsninger, 

der virker i hverdagen, siger forenings-

formanden. 

Individuelle løsninger
En nedsat arbejdsgruppe har udvalgt 

fire typer af situationer, som den sætter 

fokus på for at se, om den ledelsesmæs-

sige støtte kan blive bedre. Det er, når 

polititjenestemanden selv er forurettet, 

når han eller hun er mistænkt, sigtet 

eller tiltalt i en straffesag, i forbindelse 

med en verserende adfærdsklage i DUP, 

og når polititjenestemanden har været 

udsat for en voldsom hændelse.

Lene Sørensen pointerer, at man ikke 

er interesseret i en storstilet, standar-

diseret løsningsmodel, som alle ledere 

skal følge til punkt og prikke. Medar-

bejdernes behov er forskellige, og det 

skal arbejdspladsen være opmærksom 

på og indrette sig efter.

- Det blev meget godt illustreret, da 

chefpolitiinspektøren og jeg i forbindel-

se med en alvorlig hændelse talte med 

de involverede medarbejdere om hæn-

delsen og lyttede til deres oplevelser. 

Nogle ønskede mulighed for at komme 

hurtig på skydeba-

nen igen, nogle øn-

skede mulighed for 

at holde fri i dagene 

efter, mens andre 

ønskede at møde ind 

for at være sammen 

med deres kolleger, 

og nogle ønskede et 

pårørendearrange-

ment, mens andre 

udtrykte behov for 

et uformelt socialt 

arrangement med 

deres kolleger, for-

tæller Lene Søren-

sen. Efterfølgende 

blev der nedsat en 

arbejdsgruppe for at 

drage lære af episo-

den til næste gang.

- Man skal ikke 

undervurdere den 

betydning, det har, at 

øverste ledelse dukker op og anerkender, 

at kollegerne har været udsat for en vold-

som hændelse, og at de har ledelsens 

opbakning, siger Mogens Heggelund. 

Modanmeldelser  
– er procedurerne gode nok?
Den opbakning synes foreningsfor-

manden til gengæld ikke, at man ople-

ver i samme grad, når det kommer til 

kolleger, der er blevet falsk anklaget og 

Om projektet

•  Ledelse og tillids-

værk i Midt- og 

Vestsjællands 

Politi har nedsat en 

arbejdsgruppe, der 

skal sætte lup på 

forventninger til og 

afklaring af lederrol-

len i situationer, hvor 

medarbejderen kan 

have et særligt behov 

for ledelsesmæssig 

opmærksomhed. 

•  Det skal ske gennem 

en række dialogmø-

der med udvalgte, 

relevante deltagere. 

Herunder et særskilt 

lederdialogmøde.

•  Arbejdsgruppen har 

udpeget fire typer af 

situationer, som man 

ønsker afdækket for 

at finde ud af, om der 

er et forbedringspo-

tentiale i forhold til 

mere ledelsesmæssig 

opmærksomhed. Det 

er situationer, hvor:

 •  Polititjenesteman-

den er forurettet 

(f.eks. §119- og § 

121-sager).

 •  Polititjenesteman-

den er mistænkt/

sigtet/tiltalt i en 

straffesag.

 •  Polititjenesteman-

den har en verse-

rende adfærdskla-

ge i DUP.

 •  Polititjenesteman-

den har været ud-

sat for en voldsom 

hændelse.

•  Inden sommerferien 

forventer arbejds-

gruppen at være klar 

med en række kon-

krete anbefalinger.

”
Det handler om en 
anerkendelse af, at 
nogle kolleger ikke føler, 
at de får tilstrækkeligt 
ledelsesmæssig 
opmærksomhed i svære 
situationer samt om at få 
støttet lederne i at blive 
bedre til den dialog, som 
efterspørges.
Mogens Heggelund, formand for Midt-  
og Vestsjællands Politi
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ønsker at lave en modanmeldelse efter 

straffelovens § 164.

Han forklarer, at der over mange år 

er skabt en slags ”forståelse” af, at det 

ikke betaler sig at lave en modanmel-

delse. Den er skabt på baggrund af flere 

ting i forening: 

Advokatens 

oplysning om, 

at det i mange 

tilfælde er 

yderst vanske-

ligt at bevise 

”borgerens 

kriminelle 

hensigt”, poli-

tiforeningens 

forklaring om 

det samme 

som advoka-

ten, anklage-

myndighedens 

vurdering, 

som afspejler 

vanskelighe-

derne i at løfte 

bevisbyrden, 

som oplyst af 

advokaten, og 

endelig afvisning af indgivne modan-

meldelser med samme begrundelse. 

- Jeg har faktisk fuld tillid til, at 

anklagemyndigheden vil vurdere 

modanmeldelserne sagligt og fagligt 

korrekt, men vi står nu i en situation, 

hvor anklagemyndigheden modtager 

meget få – hvis nogen – fra kollegerne, 

og vi kan derfor heller ikke hævde/

dokumentere, hvis der skulle være en 

forskel i vurderingen, siger Mogens 

Heggelund. 

Vanskelig balancegang
Lene Sørensen er lydhør over for 

problematikken, men pointerer dog, at 

sådanne sager meget sjældent kommer 

frem i lyset. Er der tale om åbenlyst 

falske anmeldelser, der for eksempel 

har karakter af chikane, så opfordrer 

hun til, at der foretages en anmeldelse 

af forholdet – og her kan den lokale 

politiforening også støtte den berørte 

medarbejder. 

- Hvis sagerne bliver anmeldt, så 

vil de blive behandlet og vurderet på 

samme måde som alle andre straffe-

sager. Hvis den enkelte medarbejder er 

i tvivl om, hvordan sagens gang er, så 

skal vi selvfølgelig finde en måde, som 

kan skabe mere tydelighed og tryghed 

i processen, siger Lene Sørensen og 

tilføjer, at den præcise balance mellem 

klagesager og modanmeldelser kan 

være vanskelig 

at finde.

- Men der 

skal ikke 

herske nogen 

tvivl om, at 

hensynet til 

den enkelte 

borger, der 

ønsker at klage 

over politiet, 

og hensynet til 

tilliden til et 

klagesystem, 

der virker, 

vejer meget 

tung i denne 

sammenhæng. 

Omvendt bør 

der ved åben-

lyst grundløse 

klager altid ske 

en konkret og 

individuel vurdering af, hvorvidt der er 

grundlag for en modanmeldelse eller 

ej, siger Lene Sørensen.

Forklar beslutningerne i det nære
Såvel Lene Sørensen som Mogens Heg-

gelund er stærke fortalere for, at man 

får ryddet eventuelle misforståelser og 

mytedannelser af vejen ved at tale om 

tingene med dem, der er involveret i 

hændelserne.

- Den enkle tilgang er at rykke 

tættere på hinanden og at få forklaret 

beslutningerne i det nære, og ingen 

standardiserede metoder kan erstatte 

det, mener Lene Sørensen.

Måske er den travle hverdag også 

med til at spænde ben indimellem.

- Tidligere rundede man en vagt af 

med en kop kaffe og en snak på statio-

nen, inden næste hold mødte ind,  og så 

fangede vagtchefen jo ofte, hvis der var 

nogle, der gik rundt og skumlede over 

noget. Det sker desværre ikke rigtigt 

mere, tilføjer Mogens Heggelund.

Fælles ansvar og interesse
Lene Sørensen mener, at det er vigtigt 

med et fælles ansvar og bevidsthed om 

rollefordelingen i de sårbare situatio-

ner, som man kan stå i som medarbej-

der. 

- Vi har en fælles interesse i og 

ansvar for at skabe en god og attrak-

tiv arbejdsplads. Derfor er det vigtigt 

med et godt samspil mellem ledelse, 

tillidsværk og den enkelte medarbejder. 

Vi lytter naturligvis som ledelse, hvis 

en tillidsmand kommer og fortæller, at 

en medarbejder føler sig overset. Det er 

der jo ingen, der ønsker. Omvendt kan 

lederne også have behov for en større 

tydelighed om forventningerne til de-

res rolle og ansvar i disse særlige sager, 

ligesom den øverste ledelse skal skabe 

nogle rammer, som hjælper lederne i 

deres personalelederrolle, siger Lene 

Sørensen og uddyber:

- Selvom lederne ingen holdning kan 

have til en medarbejders DUP-sag, som 

de typisk heller ikke er inde i, fordi den 

kører i et andet regi, så kan de jo godt 

spørge ind til medarbejderens mere 

generelle behov for støtte undervejs, 

hvis han eller hun for eksempel er 

suspenderet. 

Medarbejderen i centrum
Mogens Heggelund slår fast, at arbejdet 

med at få klarlagt forventningerne til 

den ledelsesmæssige rolle ikke er ment 

som en kritik af den enkelte leder, 

men er et ønske om at blive bedre som 

organisation til at tage hånd om med-

arbejderne.

- Det handler om en anerkendelse 

af, at nogle kolleger ikke føler, at de får 

tilstrækkeligt ledelsesmæssig opmærk-

somhed i svære situationer samt om at 

få støttet lederne i at blive bedre til den 

dialog, som efterspørges, siger han.

- Ja, det handler i bund og grund om 

at sætte medarbejderens individuelle 

behov i centrum, tilføjer Lene Søren-

sen.  

Arbejdsgruppe forventer at være klar 

med en række konkrete anbefalinger 

inden sommerferien. 

”
Den enkle tilgang 
er at rykke tættere 
på hinanden og 
at få forklaret 
beslutningerne i 
det nære, og ingen 
standardiserede 
metoder kan 
erstatte det.
Lene Sørensen, fungerende 
politidirektør, Midt- og 
Vestsjællands Politi
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Nyt makkerpar i Politiforbundet:

- Vi skal have  
verdens bedst 

uddannede politifolk

Fællesskab og sammenhold er vigtige værdier, som man bliver introduceret 
for på politiskolen. Sådan var det også dengang Heino Kegel og Michael 
Bergmann Møller selv var under uddannelse for mere end 20 år siden. Men 
ifølge det nye makkerpar, så halter basisuddannelsen bagefter i forhold til at 
opretholde et højt fagligt niveau og forny politifolks viden og kompetencer.
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Ambitionerne hos det nyvalgte formandskab er høje på medlemmernes 
vegne. De vil have verdens bedste politi og verdens bedst uddannede 

politifolk. Det kræver, at politiets basisuddannelse bliver forbedret, og at 
der sættes gang i efter- og videreuddannelsen. Opgaven er stor, men det 

skræmmer ikke det nye makkerpar. - Vi klør på fra en ende af og tager det 
bid for bid, indtil vi er i mål, lyder det. 

et nye formandskab 

med forbundsfor-

mand Heino Kegel 

og næstformand 

Michael Bergmann 

Møller har et klart 

mål om at gøre noget ved politiets 

mangeårige uddannelsesefterslæb. De 

insisterer på, at basisuddannelsen skal 

have et løft, og at der skal sættes gang i 

mere efter- og videreuddannelse. Det er 

den dagsorden, de netop er blevet valgt 

på til Politiforbundets kongres, og som 

de skal levere på.

Analysen er klar. Uddannelsen er gen-

nem en årrække blevet skåret væsent-

ligt ned. Politifolk bliver ikke uddannet 

tilstrækkeligt, og der bliver ikke brugt 

tid på at efteruddanne og videreuddan-

ne. Sådan har det kørt i flere år, og det 

kan ikke fortsætte på den måde, da det 

vil udhule politiuddannelsen og fjerne 

respekt og status, mener de. 

- Vi skal se politiet som et fag, der 

også kræver forskning, refleksion og 

vidensdeling. Og som skal udvikles. 

Den kamp starter allerede i morgen, 

hvis det står til mig, sådan lød det fra 

forbundsformand Heino Kegel i sin tale 

til kongressen.

Nu er det op til det nye makkerpar at 

gøre noget ved situationen. At ændre 

på tingene. Kampen for verdens bedst 

uddannet politi begynder nu. Men 

spørgsmålet er, hvad formand og næst-

formand vil gøre, og om det ikke er en 

sang, man har hørt før? 

Tilbage hvor det hele startede
Fagbladet DANSK POLITI inviterede 

derfor forbundsformand Heino Kegel 

de fortæller, at de er lidt frustrerede 

over, at træningslokalet ikke er åbent 

for dem endnu på grund af coronare-

striktioner.

Sammenhold og samarbejde
Det er præcis 20 år siden, at Heino 

Kegel selv gik på Politiskolen i Brønd-

by. Hans første semester var på den 

daværende politiskole på Artillerivej 

på Amager, inden turen gik videre til 

Brøndby, hvor han gik på PG2. Han 

genkender straks den høje ikoniske 

skorsten over for skolen, men også for-

hindringsbanen og mindes løbeturene 

rundt på området. 

- Jeg husker tydeligt min første dag 

som ung elev. Jeg var både benovet og 

D
og næstformand Michael Bergmann 

Møller med på en tur ned ad Memory 

Lane – til en snak om, hvordan de vil 

gribe opgaven an. Turen går til et sted, 

som alle politifolk er rundet af, og hvor 

formandskabet selv for 20 år siden 

trådte ind ad døren med stolthed og 

store forventninger om at gøre en for-

skel. Nemlig Politiskolen i Brøndby. 

Heino Kegel og 

Michael Berg-

mann Møller 

hilser denne 

formiddag på 

tre-fire unge 

mænd, der er i 

gang med dagens 

selvstudie. De har 

båret vægtskiver 

og vægtstang 

udendørs, og er 

nu i fuld gang 

med bænkpres. 

Et hurtigt kig på 

deres overarme 

vidner om, at det 

har de prøvet før. 

Rundt omkring på 

skolens områ-

de står mindre 

grupper af elever. 

Nogle holder pau-

se, andre er ude som en del af under-

visningen. 

Forbundsformanden er hurtig til at 

gribe chancen, da politieleverne op-

fordrer makkerparret til at tage et par 

runder med vægtstangen. Heino Kegel 

griner, mens han smider jakken og 

løfter vægtstangen uden problemer. Po-

litieleverne ser anerkendende på, mens �

TEKST

FOTO

STINE SVARRE GAARDHØJ

JAKOB BOSERUP

”
Desværre er uddannelsen ikke 
fulgt med samfundsudviklingen 
og de ændringer, der er sket 
i kriminalitetsbilledet. Det er 
vigtigt, at politifolk får den 
relevante uddannelse og hele 
tiden er opdateret blandt 
andet inden for it, økonomisk 
kriminalitet og terror, som har 
ændret sig meget de seneste år.
Heino Kegel, forbundsformand
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stolt over at være startet, men jeg hu-

sker især tilbage på det særlige fælles-

skab, som var et bærende element. Jeg 

havde også en følelse af at være noget 

helt specielt. Og jeg har stadig samme 

følelse i dag, fortæller Heino Kegel.

Michael Bergmann Møller husker 

også sin tid på Politiskolen, som foregik 

dels på Artillerivej og dels på Slotsher-

rensvej. 

- Det var en fed tid med et godt 

læringsmiljø, og hvor sammenholdet 

og fællesskabet betød meget – og stadig 

gør. Det var ikke en drengedrøm for 

mig at blive politibetjent, men jeg blev 

dog hurtigt bidt af det under selve op-

tagelsesprøven. Og jeg har været bidt af 

det lige siden, siger Michael Bergmann 

Møller.

De er enige om, at tiden som poli-

tielev er vigtig, for det er hér funda-

mentet lægges for det videre arbejdsliv. 

- Det er hér, du lærer, hvad makker-

skab betyder, og hvad det vil sige at 

kunne stole på hinanden og have din 

makkers ryg, supplerer Michael.

- Sammenholdet og samarbejdet er 

nogle af de vigtigste værdier og egen-

skaber, man lærer og tilegner sig på  

Politiskolen. Det er helt afgørende, at 

man spiller hinanden gode, hjælper og 

løfter hinanden op. Det er, hvad fælles-

skabet går ud på, siger Heino Kegel. 

Fællesskabet og sammenholdet er 

stadig intakt, men når det kommer til 

at opretholde et højt fagligt niveau og 

forny politifolks viden og kompetencer, 

så er uddannelsen ikke som den har 

været, ifølge formand og næstformand.   

Den største udfordring er 
uddannelsen
Uddannelse har været Michael Berg-

mann Møllers og Heino Kegels vigtigste 

mærkesag i deres valgkamp for at blive 

valgt som forbundsmand og næstfor-

mand. De vil have meget større fokus 

på kvalitet og politifaglighed i debatten 

om politiet. Det starter på skolebænken 

og i auditoriet. 

På spørgsmålet 

om, hvad der er 

dansk politis største 

udfordring netop nu, 

falder svaret resolut 

på uddannelsesga-

bet og manglende 

efter- og videreud-

dannelse. 

Men hvorfor er det 

så vigtigt for Heino 

Kegel og Michael 

Bergmann Møller 

at gøre politiets 

uddannelse bedre, 

og hvorfor insisterer 

de på mere og bedre 

efter- og videreud-

dannelse? Er det 

ikke godt nok, som 

det er i dag? 

- Desværre er ud-

dannelsen ikke fulgt med samfundsud-

viklingen og de ændringer, der er sket i 

kriminalitetsbilledet. Det er vigtigt, at 

politifolk får den relevante uddannelse 

og hele tiden er opdateret blandt andet 

inden for it, økonomisk kriminalitet 

og terror, som har ændret sig meget de 

seneste år. Og her skal politifolk kunne 

følge med samfundsudviklingen, ellers 

kan de ganske simpelt ikke opklare 

sagerne, forklarer Heino Kegel. 

- Politiarbejdet kræver specialisering. 

Når læringsfundamentet er etableret 

under basisuddannelsen, og kollegerne 

har fået nogle års erfaring i politiarbej-

det, skal efter- og videreuddannelsen 

prioriteres benhårdt. Vi kan ikke være 

bekendt, at turnuspersonale først kom-

mer på det relevante fagkursus, efter 

Heino 
Kegel

Ansat den 1.  

december 1999 ved 

Roskilde Politi.

Politifaglig 
erfaring:
Aarhus Politi, 

Beredskabet 2002-

2005, Aarhus Vest 

2005-2007, hunde- 

fører 2007-2011, 

Lokal efterforskning 

2011-2014, sagsleder  

i vagtcentralen 

2014-2017.

Tillidsposter:
Talsmand Aarhus 

Vest 2005, suppleant 

til tillidsrepræsen-

tant i lokal efter-

forskning 2012-2014, 

tillidsrepræsentant i 

lokalpolitiet Aarhus 

2014, lokalstations-

tillidsrepræsentant 

2015, formand 

for Østjyllands 

Politiforening siden 

januar 2017.

Medlem af Politifor-

bundets Forhand-

lingsudvalg siden 

august 2019.

Valgt som forbunds-

formand første gang 

ved en ekstraordi-

nær kongres den 21. 

januar 2021. Gen-

valgt til Politifor-

bundets ordinære 

kongres den 27. maj 

2021. 

Privat: 44 år, bor i 

Aarhus, gift med 

Henriette og har tre 

børn på 15, 18, og 

22 år.

”
Politiarbejdet kræver 
specialisering. Når 
læringsfundamentet 
er etableret under 
basisuddannelsen, 
og kollegerne har fået 
nogle års erfaring i 
politiarbejdet, skal efter- 
og videreuddannelsen 
prioriteres benhårdt.
Michael Bergmann Møller, næstformand
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Forbundsformanden er meget enig 

med sin næstformand.

- Der skal leveres mere og bedre 

efter- og videreuddannelse til kolleger-

ne. Vi kan ikke have et politi, der halter 

bagefter og ikke er uddannet godt nok. 

Det er ikke kun for vores eller kolleger-

nes skyld, men det er også for samfun-

dets skyld. Og det er noget, vi vil holde 

politikere og Rigspolitiet op på. Der er 

ingen anden udvej, men det kræver 

også, at man politisk anerkender, at vi 

mangler politifolk, hvis det skal gå op, 

siger Heino Kegel. 

15.000 politifolk 
Helst så formandskabet, at der over de 

næste 10-12 år bliver 15.000 politifolk. 

- Ressourcer og kvalitet hænger sam-

men, og 15.000 politifolk er dét antal, 

der kræves, hvis vi skal kunne løse 

alle de opgaver, der bliver stadig mere 

komplicerede, og som kræver eksperti-

se og uddannelse. Vi skal have tid til at 

få sagsbunkerne ned, og der skal også 

være tid til at sende politifolk på efter- 

og videreuddannelse, så det kræver, at 

vi er 15.000 politifolk og ikke de 11.300, 

som vi er i dag, forklarer Heino Kegel.

Reel indflydelse  
– ikke flere følgegrupper
Gennem de seneste par måneder har 

Politiforbundets politiske ledelse 

arbejdet målrettet med problematik-

ken om stigende chikane af politifolk 

og for at få sat retssikkerhed højt på 

politikernes dagsorden. Det er lykke-

des at sætte fokus på nogle af udfor-

bredere, da den er meritgivende til 

andre uddannelser. Desuden er der 

hele spørgsmålet 

omkring lønniveau, 

som spiller en vigtig 

rolle, når det handler 

om grundlaget for 

politiets løn. Det 

ville stille politiet 

bedre at have en 

mellemlang ud-

dannelse, vurderer 

Michael Bergmann 

Møller.

Heino og Mi-

chael mener, at den 

nuværende basis-

uddannelse i det 

mindste bør højnes 

og forlænges for at 

få faglighed og kvalitet tilbage. De er 

meget bevidste om, hvad der blev lovet, 

da uddannelsen blev gjort kortere i 

slutningen af 2015. 

- Som konsekvens af en kortere 

uddannelse lovede politikerne og Rigs-

politiet, at der skulle være langt mere 

efter- og videreuddannelse. Men det er 

et løfte, de ikke har holdt. Det er meget 

skuffende og helt uacceptabelt at for-

ringe vores uddannelse så markant og 

så ovenikøbet løbe fra løfterne bagefter, 

siger Michael Bergmann Møller. �

Heino Kegel (tv) og Michael Bergmann Møller er blevet valgt som henholdsvis 
forbundsformand og ny næstformand i Politiforbundet blandt andet på en dags-
orden om, at basisuddannelsen skal have et løft, og at der skal sættes gang i 
mere efter- og videreuddannelse. De så allerhelst, at bacheloren blev genindført 
i stedet for basisuddannelsen, men erkender også, at det bliver mere end svært.

de er startet i en ny afdeling. Jeg tænker 

her på afhøring- og observationskurser, 

ligesom uddannelse i it-programmer 

og ny lovgivning også skal prioriteres. 

På samme måde må vi erkende, at 

kriminalitetsudviklingen går forry-

gende stærkt, og det kræver en massiv 

uddannelsesindsats at holde kollegerne 

opdateret på udviklingen inden for 

økonomisk kriminalitet, Pol-intel,  

cypercrime med videre. Endelig må 

vi ikke glemme, at de beredskabsfag-

lige kompetencer skal vedligeholdes i 

forhold til den gældende vurdering af 

terrortruslen mod Danmark, supplerer 

Michael Bergmann Møller.

Så gerne bacheloren genindført
Michael Bergmann Møller forklarer, at 

formandskabet helst så, at bacheloren 

blev genindført i stedet for basisuddan-

nelsen, men han erkender også, at det 

bliver mere end svært. Det er en kamp, 

hvor økonomi overskygger kvalitet, 

og hvor hurtige gevinster vinder på 

bekostning af at lave en langsigtet plan 

for dansk politi.  

- Det var enormt ærgerligt, at man 

droppede bacheloruddannelsen, og 

at man dermed pludselig stod med et 

uddannelsesgab, som ikke er blevet 

udfyldt. Derudover kan bachelor-

uddannelse bruges til at rekruttere 

”
Ressourcer og kvalitet hænger 
sammen, og 15.000 politifolk 
er dét antal, der kræves, hvis 
vi skal kunne løse alle de 
opgaver, der bliver stadig mere 
komplicerede, og som kræver 
ekspertise og uddannelse.
Heino Kegel, forbundsformand
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dringerne, så de er blevet behandlet i 

Folketingets Retsudvalg. Derudover fik 

Heino Kegel presset på hos justits-

ministeren, så bekendtgørelsen for 

udrykningskørsel blev taget ud af 

syltekrukken og op til behandling. Nu 

gælder det for formandskabet om at 

arbejde videre i samme kadence, når 

det kommer til uddannelse. Ram-

merne for politiet skal være så gode, 

at politifolk kan løse deres opgaver 

tilfredsstillende, mener de. 

Det nye formandskab har også en 

forventning om, at de bliver inddra-

get mere af Rigspolitiet i udviklingen 

af dansk politi. De mener, der er rum 

til forbedring, når det kommer til at 

samarbejde om de store forandringer, 

der kommer til at ske de kommende 

år med implementeringen af den nye 

flerårsaftale. 

- Tiden er kommet til, at Politifor-

bundet inddrages mere reelt i arbejdet, 

når tingene skal udvikles. Vi ønsker at 

søge optimal indflydelse og er klar til at 

stå på mål for beslutninger truffet sam-

men med Rigspolitiet, forklarer Michael 

Bergmann Møller. 

Mere brugerinddragelse og tættere 
på medlemmerne 
Tilbage til rundturen på Politiskolen 

i Brøndby er formandskabet kommet 

forbi et lokale, hvor elever prøver uni-

former og uniformsgenstande for at se, 

hvilke størrelser der passer dem bedst. 

De nye uniformer og uniformsgenstan-

de er efter sigende blevet modtaget 

rigtig godt af alle.   

Næstformand Michael Bergmann 

Møller konstaterer med et skævt smil, 

at grunden til, at elever og kolleger er 

glade for tøjet blandt andet er, at bru-

gerne selv har været med til at udvikle 

og tilpasse det. 

- Vi skal fortsat have høj fokus på bru-

gerinddragelse. Uniformerne er et godt 

eksempel på, hvor meget bedre et slut-

produkt bliver, når det er hverdagens 

eksperter, der kan give deres mening til 

kende undervejs i processen. Det skal 

vi benytte os af endnu mere fremover, 

også når det kommer til at forbedre 

uddannelsen, spørgsmålet omkring 

arbejdstid, problemer med det psykiske 

arbejdsmiljø eller andre forhold. Det er 

vigtigt at inddrage brugerne, konstate-

rer Michael Bergmann Møller.

Forbundsformand Heino Kegel og 
næstformand Michael Bergmann 
Møller er inviteret med på en tur 
ned ad Memory Lane til en snak 
om, hvordan de vil gribe opgaven 
an med at få verdens bedst 
uddannede politifolk. Turen går til 
Politiskolen, hvor det hele starter 
for alle politifolk, og hvor de selv 
trådte ind ad døren til deres første 
dag med stolthed og store forvent-
ninger om at gøre en forskel.  

Formandskabets fire-års plan  
for Politiforbundet:

•  Styrke og forbedre Politiforbundets tillidsrepræsentantuddannelse.

•  Styrke samarbejdet med Politilederforeningen centralt og lokalt.

•  Være mere synlig og tilgængelig over for medlemmerne.

•  Styrke samarbejdet med de lokale arbejdsmiljøorganisationer.

•  Styrke samarbejdet i de lokale og det centrale samarbejdsudvalg.

•  Opmærksomhed på de små medlemsgrupper i Politiforbundet. 

Politiets uddannelse:
I efteråret 2015 blev bacheloruddannelsen nedlagt, og politiets basisud-

dannelse blev oprettet. Den var på to år. Siden er den blevet forlænget til 

at vare to år og fire måneder, heraf er der 11 måneder på skolen, 11 måne-

der i praktik i en politikreds og til sidst seks måneder på skolen.
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lederforeningen skal også udbygges, 

mener formandskabet. 

- Vi mener, det vil være gavnligt og 

en styrkelse for det daglige samarbej-

de at trække lederforeningen endnu 

tættere på, så kollegerne forsat kan 

udbygge et godt og sundt samarbejde 

med deres ledere. Det vil være godt for 

både Politiforbundet, politiforeninger-

ne og tillidsfolkenes fælles samarbejde, 

siger Heino Kegel.

Vi skylder at kæmpe for kvaliteten
I Brøndby er rundturen ved at være 

slut. Formandskabet har haft tid til at 

se frem, men også vende blikket bagud 

til da de selv var unge og forvent-

ningsfulde politielever. En gruppe på 

syv-otte politielever står i en rund-

kreds og spiller med en bold, som ikke 

må ramme jorden. De griner højlydt, 

mens de kaster sig for at holde bolden 

i luften. 

- Selvom det er længe siden, vi selv 

gik på Politiskolen, så sætter det gode 

minder i gang om kammeratskaber, 

venskaber og et fantastisk arbejdsfæl-

lesskab. Men det minder os også om, 

hvor afgørende det er, at vi i Politifor-

bundet gør alt, hvad vi kan for at værne 

om uddannelse, kvalitet og faglighed. 

Det synes jeg faktisk, vi skylder de 

kommende generationer, afslutter 

Heino Kegel. 

Styrk TR-funktionen og 
samarbejdet med lederne
Udover at politiets basisuddannelse 

og efter- og videreuddannelse skal 

styrkes, så er det også det nye for-

mandskabs ambition at styrke forbun-

dets egen uddannelse af tillidsrepræ-

sentanter og talsfolk. Den nuværende 

TR-uddannelse har kørt i fire moduler 

gennem en årrække, men nu er det på 

tide at få den opgraderet. 

- Det er vigtigt, at vores tillidsfolk 

har de rette kompetencer og den rigtige 

uddannelse til at kunne løse udfor-

dringer på det rette niveau, hvor det 

hører hjemme. Vores ambition om at 

have medlemmerne tættere på handler 

i høj grad om at gøre vores tillidsfolk 

dygtigere. Igen handler det om at spille 

hinanden gode. Det er sammen, vi er 

stærkest, siger Heino Kegel. 

Samarbejdet med lederne og Politi-

Michael 
Bergmann 
Møller

Ansat 1987. Star-

tede sit praktik-

ophold på Station 

City, Københavns 

Politi. 

Politifaglig 
erfaring:
Beredskabs-

afdelingen, 

City-patruljen, 

Fællesgruppen, 

Bevillingsafdelin-

gen, Lokalpolitiet 

Vesterbro.

Uddannet og god-

kendt som livvagt 

i 1994. Ansat ved 

PET 2003-2005. 

Ansat ved Køben-

havns Lufthavn 

i 2005 og i 2006 i 

lokalpolitiet på 

Station City.

Tillidsposter: 
Fællestillidsmand 

i 2007 for Station 

City. Formand for 

Københavns Po-

litiforening siden 

2013. Medlem af 

Politiforbundets 

Forhandlingsud-

valg siden 2017.

Valgt som næst-

formand ved 

Politiforbundets 

ordinære kongres 

den 27. maj 2021.

Privat: 56 år. Har 

to voksne børn. 

Bor i Vallensbæk 

og er gift med 

Gitte.

”
Det var enormt 
ærgerligt, at 
man droppede 
bachelor-
uddannelsen, og 
at man dermed 
pludselig 
stod med et 
uddannelsesgab, 
som ikke er 
blevet udfyldt.
Michael Bergmann Møller, 
næstformand

03/JUNI 2021 DANSK POLITI     39



Nye foreningsformænd i 
København og Sydsjælland
44-årige Ole Sønder er blevet valgt til ny formand for Københavns Politifor-

ening på en ekstraordinær generalforsamling den 1. juni. Han afløser Mi-

chael Bergmann Møller, der fratrådte posten i forbindelse med, at han blev 

valgt som Politiforbundets næstformand på forbundets kongres den 27. maj. 

Ole Sønder har været næstformand i den københavnske politiforening i 

halvandet år, og frem til da var han faglig sekretær i politiforeningen. 

Som ny næstformand i Københavns Politiforening valgtes bestyrelses-

medlem Jesper Bach, 46 år, der er tidligere centertillidsmand for beredska-

bet i Københavns Politi.

I Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening har medlemmerne også 

fået ny formand. På generalforsamlingen den 9. juni valgtes 47-årige Anders 

Koefoed. Han overtager posten efter John Hansen, foreningsformand gen-

nem fire år, som går på pension. Anders har været næstformand i politifor-

eningen i fire år, og forinden var han kontaktperson i beredskabet. 

Bestyrelsesmedlem Claus 

Kærholm Valentin, 40 år, 

blev på generalforsamlingen 

valgt som linjetillidsmand 

i beredskabssøjlen, og ef-

terfølgende har bestyrelsen 

konstitueret sig med Peter 

Autrup som næstformand. 

Politiforbundet takker John 

Hansen for et godt samarbej-

de og ønsker et stort tillykke 

til de nyvalgte.

Politi-
forbundets 
originale 
fane er blevet 
restaureret
Den gamle og originale fane fra 

1902 er blevet restaureret og er nu 

kommet tilbage til Politiforbundet 

i fin stand, hvor den kommer til at 

hænge i forbundshuset sammen 

med den nye og ”aktive” fane fra 

1952.

Den originale fane dukkede 

pludselig frem ved en oprydning 

i forbundets kælder, hvor den 

tilsyneladende havde ligget gemt 

i mange år. Fanen var i en meget 

ringe tilstand, og det blev derfor 

besluttet at sende den til konserve-

ring hos professionelle fagfolk.  

- Fanen er i tre lag, to dannebrogs 

silkesider med et stort håndbroderi 

samt et forstof imellem. Silken er 

i en ringe stand og på store dele 

nedbrudt, særligt i de hvide partier, 

hvilket er forværret ved en del uføl-

somme zigzag maskinreparationer 

gennem tiden, der har forværret 

fanens tilstand når den blev rullet 

sammen, fortæller tekstilkonserva-

tor Maj Ringgaard, der har konser-

veret den originale fane.

- Konservering af fanen starter 

med, at de tre lag adskilles og et 

støttestof af silkecrepeline lamine-

res under de hvide felter. Silken er 

blevet sat på plads som i et pusle-

spil. De steder hvor den hvide silke 

er helt nedbrudt, er små stykker 

silke blevet tilpasset i farven og 

sat ind som erstatning. Der er i alt 

nænsomt fjernet 29 zigzagsømme 

fra fanen, uddyber Maj Ringgard.

KORT NYT

Anders Koefoed (th) er valgt til ny 
foreningsformand i Sydsjællands og 
Lolland-Falsters Politiforening, da 
formand gennem fire år, John Hansen 
(tv), gik af på foreningens generalfor-
samling, fordi pensionen venter forude.

Forbundsformand Heino Kegel får her over-
leveret den restaurerede fane af Majbritt 
Kildebæk Raun, indehaver af Design Flag, 
Københavns fanebrik. 

Ole Sønder (tv) og Jesper Bach udgør det ny formandskab i Københavns Politiforening.
Billede: Henrik Eskildsen
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Få masser af 
rabatter med 
PlusKort
Politiforbundets medlemmer får 

nu adgang til adskillige rabatter 

via Fagbevægelsens Fordelspro-

gram. 

Her er der indgået rabataftaler 

med 3.000 unikke handelspart-

nere.

PlusKort kan benyttes i mere 

end 1.300 butikker og webshops 

landet over. Det kan gælde alt fra 

køb af sko og tøj, mærkevarer, 

tankstationer, rejser, forlyster og 

til billeje.

Medlemmer kan tilmelde sig 

via en app, som kan downloades 

i App Store eller til Android og 

tilmelde sig via NemId.

Det betyder, at PlusKort kan 

bruges som et personligt kort på 

mobilen og overalt.

Du kan også læse mere på  

websiden pluskort.dk eller politi-

forbundet.dk.

Den gennemsnitlige årlige 

besparelse ved at bruge PlusKort 

lyder på omkring 5.000 kroner for 

en bruger. 

PlusKort er personligt og inde-

holder dine faglige medlemsdata.

Lars Wolsgaard skal passe 
på arbejdsmiljøet

53-årige Lars Wolsgaard er blevet valgt til Politifor-

bundets daglige politiske ledelse i forhandlingsudval-

get. Forhandlingsudvalgets medlemmer tager sig af de 

politiske forhandlinger med arbejdsgivere og samar-

bejdspartnere inden for områder som blandt andet 

personalepolitik, arbejdstid, arbejdsmiljø, udstyr og 

løn. Forhandlingsudvalget består af Politiforbundets formandskab og tre 

medlemmer, som vælges fra og af Politiforbundets Hovedstyrelse. 

Wolsgaard overtager området med arbejdsmiljø efter Michael Berg-

mann Møller, som 27. maj blev valgt til ny næstformand i Politiforbundet. 

Lars Wolsgaard har været formand for Vestegnens Politiforening siden 

august sidste år og næstformand samme sted siden 2007. Han kom ind i 

politiet i 1989 efter en karriere i hæren og har blandt andet arbejdet som 

gruppefører, livvagt og er også tilknyttet forhandlerteamet. 

- Jeg kom ind i tillidsarbejdet ved et tilfælde, fordi jeg havde en mening 

om forholdene og sagde det højt, og så fik jeg muligheden for at blive tals-

mand. Det var dér, det gik op for mig, hvor store og vigtige fingeraftryk 

man kan sætte for kollegerne og for trivslen, og derfor har jeg holdt ved 

lige siden, samtidig med at jeg har fået muligheden for at prøve mig selv 

af i forskellige dele af politikarrieren, fortæller Lars Wolsgaard. 

Work-life-balance er en mærkesag
- Arbejdsmiljø og hele kravet til sund work-life-balance er mærkesager 

for mig, og der vil jeg kæmpe hårdt for endnu bedre og sundere forhold til 

kollegerne. Det har mange udløbere, som også handler om, at der mang-

ler timer og efteruddannelse. Samt af politifolk er mere pressede i dag af 

både krav og sagsbunker, samt fra den forråelse og stigende chikane, vi 

desværre oplever. Så der er nok at tage fat på, fortsætter Lars Wolsgaard.

- En anden væsentlig indsats bliver i forhold til at få løftet lønnen og 

skabt nogle lønforhold, som står mål med kravene, siger han.
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ANTALLET AF POLITIFOLK I 2020/2021
Kilde: Rigspolitiet, Koncern HR

Polititjenestemænd i alt, inklusiv Grønland og Færøerne.
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Politiforbundets kongres blev afviklet virtuelt den 27. maj, hvor forhandlingsudvalget, som er Politiforbundets daglige ledelse, sad samlet i et tv-studie i 
Odense Congress Center, mens de 178 delegerede fulgte med via skærmen i deres respektive foreninger i hele landet.
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TEKST NICOLAI SCHARLING

Politiforbundet afviklede den 27. maj kongres i corona-restriktionernes tegn. 
De 178 delegerede måtte følge med, debattere og afgive stemmer via Zoom, 
mens Politiforbundets Forhandlingsudvalg sad samlet i et studie i Odense 

Congress Center. Kongressen genvalgte Heino Kegel som forbundsformand 
for de kommende fire år og valgte Michael Bergmann Møller fra København 
som ny næstformand. Samtidig blev der åbnet op for særligt medlemskab til 

pensionerede politifolk og gratis ulykkesforsikring til studerende.

et gik da, og det gik 

også fint.

Sådan lød kom-

mentaren fra den 

genvalgte forbunds-

formand Heino 

Kegel, da han skulle evaluere Politi-

forbundets kongres 2021. En kongres 

er Politiforbundets højeste myndig-

hed, hvor alle tillidsfolk mødes hvert 

fjerde år for at udstikke den kom-

mende kurs og visioner samt vælge 

formandskab. 

- Når det er sagt, så håber jeg, at det 

er første, sidste og eneste gang, vi skal 

gøre det på dén måde. Der mangler bare 

noget, når man ikke kan være samlet 

og må haste et tredages program igen-

nem på én dag i et virtuelt møderum, 

fortsatte han.

Politiforbundets kongres blev nemlig 

afviklet virtuelt den 27. maj, hvor 

forhandlingsudvalget, som er Politifor-

bundets daglige ledelse, sad samlet i 

et tv-studie i Odense Congress Center, 

mens de 178 delegerede tillidsfolk måt-

te følge med via skærmen i deres re-

spektive foreninger rundt om i landet.

Oprindeligt var planen, at kongres-

sen skulle have fundet sted i Aarhus, 

have varet tre dage med lange debatter, 

fremtidsværksteder, workshops og 

D

KONGRES ’21  
– nyt formandskab og nye tider

og fagligheden, og at vi skal være på 

forkant og se fremad. Vi skal passe på 

en faggruppe, som alle hiver og flår i 

fra alle sider. Alle er klar til at hugge en 

politihæl og klippe en politi-tå for at få 

enderne til at mødes. Om det så er med 

målkrav, særlove, udhuling af uddan-

nelsen, tidsfrister eller outsourcing. De 

glemmer mennesket bag og værdierne 

nedenunder. Vi skal stå vagt om begge 

dele og passe på politiet, slog Heino 

Kegel fast i sin tale på kongressen.

Hele talen kan læses på politiforbun-

det.dk. 

Nyt fokus og 15.000 politifolk i 2033
Heino Kegel fortsatte med at efterlyse 

langsigtede planer og en forståelse 

for politifaglighed og fornyet fokus på 

kvalitet:

- Jeg kunne godt ønske mig, at poli-

tikerne spillede lidt mindre på odds og 

de ansattes velvilje og lidt mere på ret-

tidig omhu, når det handler om politiet.

Han henviste blandt andet til, at 

antallet af sager om økonomisk kri-

minalitet er mangedoblet på få år, og 

at cybercrime stiller voksende krav til 

politiets indsats og timeforbrug. Det 

kræver, ifølge Heino Kegel, en langsig-

tet plan med flere politifolk:

- Der burde være 15.000 politifolk i 

grundigt fokus på kravene til politiets 

faglighed fremover.

Det blev i stedet for til en light-udga-

ve over det Zoom-mødested, som har 

erstattet alt for meget fysisk samvær 

siden marts 2020. Aarhus må vente til 

2025, hvor det er hjemsted for næste 

ordinære kongres. 

Nyt formandskab
Kongressen blev trods de virtuelle 

bespænd en skelsættende én af slagsen. 

Dels blev der valgt et nyt formandskab, 

med genvalg til Heino Kegel, som trådte 

ekstraordinært til i januar, da hans for-

gænger, Claus Oxfeldt, stoppede i utide. 

Og dels ved at vælge Michael Bergmann 

Møller fra Københavns Politiforening 

som ny næstformand. Sidstnævnte, for-

di Claus Hartmann efter 12 år på posten 

har valgt at gå på pension. 

Det nye makkerpar har varslet en 

modernisering af Politiforbundet, 

som betyder, at man blandt andet skal 

tættere på medlemmerne, ligesom de 

ønsker at styrke uddannelsen, få sat 

gang i efter- og videreuddannelse samt 

sætte et helt nyt og markant fokus på 

politifaglighed. 

(Se også portrætinterview på side 30)

- For mig er overskriften på denne 

kongres, at vi skal styrke fællesskabet 
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Danmark, når vi kigger 10-12 år frem i 

kalenderen. Det er realistisk i forhold 

til optag, opgaver, samfundsudvikling, 

krav – det er også nødvendigt. I den 

forstand har intet ændret sig – vi er for 

få politifolk. Det skal og bør der rettes 

op på. Men den kamp skal ikke sluge al 

vores energi. For kampen for faglighed, 

uddannelse og kompetencer er mindst 

lige så vigtig. 15.000 politifolk i 2033 vil 

til den tid svare til lidt under 2,5 politi-

folk pr. 1.000 indbyggere – og husk at vi 

regner alle elever og hele rigsfællesska-

bet med, sagde forbundsformanden.

Justitsminister:  
Chikane uacceptabelt
Justitsminister Nick Hækkerup (S) 

deltog i kongressen med en optaget 

videotale. Han takkede blandt andet for 

politiets store indsats under Covid-19 

og fortalte om de politiske hensigter 

bag flerårsaftalen, hvor der både er 

fokus på at styrke ”det nære” i form af 

21 nye nærpolitienheder og 100 ekstra 

nærpolitibetjente samt ”det svære” i 

form af en ny national efterforsknings-

enhed.

Han lovede blandt andet at have 

kontinuerligt fokus på, om der kan gø-

res mere for at beskytte politifolk mod 

chikane, trusler og vold.

- Det er komplet uacceptabelt, at 

de, der er ansat til at passe på os alle 

sammen, udsættes for dette. På det 

seneste har vi derfor skærpet straf-

fen med en tredjedel for angreb med 

fyrværkeri eller andet mod ansatte i 

offentlig tjeneste, ligesom Rigspolitiet 

nu styrker sin psykologtjeneste for at 

tage godt hånd om sine ansatte, sagde 

Nick Hækkerup.

Styrket psykologtjeneste
Rigspolitichef Thorkild Fogde var 

med via et videolink på den virtuelle 

kongres. Også han indledte med at 

takke for politiets store indsats under 

Covid-19.

- Det klare indtryk, jeg står tilbage 

med efter et rigtigt hårdt år, er, at den 

danske befolkning har et politi, der er 

dér for dem, når det virkelig gælder – 

som i 2020. I skal alle sammen have 

en stor tak for at have gjort en kæmpe 

forskel, sagde Thorkild Fogde.

Rigspolitichefen slog fast, at det 

ikke kun er Politiforbundets opgave 

at passe på politiet, men at det også 

er arbejdsgiverens. Derfor var han 

glad for, at det netop er lykkedes at få 

styrket psykologtjenesten med blandt 

andet en døgnåben vagtordning og et 

psykologisk statustjek af især de yngre 

politifolk i beredskaberne.

- Hver politiansat, der knækker 

under sit arbejde, er én for mange. Men 

det kan være vanskeligt at vurdere, 

hvor forskellen ligger i forhold til, om 

man klarer den eller ej. Om det er en 

enkelt begivenhed, der vælter læsset, 

eller det er en rygsæk, der fyldes op, 

sagde Thorkild Fogde.

Fogde: Brug for en opkvalificering
Rigspolitichefen var desuden enig i 

Politiforbundets holdning om, at der 

skal ske en styrkelse af 

politiets basisuddannel-

se og efter- og videreud-

dannelse.

- Ikke kun fordi vi nu 

har de fysiske rammer 

på plads med den nye 

politiskole i Vejle, men 

også fordi det ikke er 

blevet lettere at være 

ansat i dansk politi, og 

der er derfor brug for en 

opkvalificering af blandt 

andet uddannelse inden 

for efterforskning og 

en nødvendig efter- og 

videreuddannelse til 

at supplere politiets 

basisuddannelse, sagde 

Thorkild Fogde.

Gratis 
ulykkesforsikring til 
elever
På kongressen blev 

det også besluttet, at 

pensionerede med-

lemmer fremover skal 

have muligheden for et 

særligt medlemskab, 

som blandt andet giver 

forsikringsfordele og en 

fortsat tilknytning til 

det faglige arbejde og 

debatten i politiet. Med-

lemsformerne er beskre-

vet på næste side.

Ligeså vedtog kongressen, at poli-

tielever og politikadetelever under de 

ulønnede perioder af uddannelsen skal 

have gratis ulykkesforsikring, som en 

del af medlemskabet. Det er besluttet, 

fordi risikoen for arbejdsskader på 

uddannelsen er uforholdsmæssig stor, 

og Politiforbundet ønsker at spænde 

et sikkerhedsnet ud under de grupper, 

som måske af økonomiske årsager vil 

fravælge en forsikring, som ellers er 

specifikt skræddersyet til at passe på 

politiet.

Du kan læse mere om kongressen, læse 

talerne eller se forbundsfilmen ”Sammen 

passer vi på medlemmerne” på www.politi-

forbundet.dk. 

Behov for flere politifolk: 

Dansk politi bør om 10-12 år tælle 15.000 

politifolk, mener Politiforbundet. 

Det vil frigøre tiltrængte polititimer til:

•  Efterforskning af cybercrime og økono-

misk kriminalitet.

•  Forebyggelse og troværdige, lokale ind-

satser.

•  Bandeindsatser.

•  Løbende nødvendig efter- videreuddan-

nelse.

•  Lige behandling af borgere i hele landet 

(kriminalitet er ikke et spørgsmål om 

økonomi og evnen til at købe vagtværn, 

overvågning m.m.).

Og forhindre: 

•  Ophobning af afspadsering, som skal 

udbetales.

•  Nedslidning.

•  Trenden med at flytte rundt på politi-

folk efter de mest akutte sagsbunker, 

så man hele tiden udhuler og udsulter 

afdelinger på skift.
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TEKST KARINA BJØRNHOLDT

Politiforbundets kongres vedtog to forslag, der dels gør det muligt at være 
medlem af Politiforbundet med adgang til forsikringsordninger og andre 
medlemsfordele, selvom man er pensioneret eller på orlov. Dels gør det 

obligatorisk for politi- og politikadetelever at have en ulykkes- og en 
livsforsikring som en del af medlemskabet af Politiforbundet.

Nye medlemsformer  
og obligatorisk ulykkes- 

og livsforsikring

assiv+ hedder Po-

litiforbundets nye 

medlemsform. Det 

er et særligt med-

lemskab, der giver 

medlemmer, der er 

pensioneret på grund af alder, sygdom 

eller tilskadekomst og medlemmer på 

tjenestefri orlov, adgang til flere af for-

bundets medlemsfordele. Herunder en 

obligatorisk ulykkesforsikring, der er 

tilpasset de pågældende medlemmers 

livssituation. Der vil også være adgang 

til andre attraktive gruppeforsikringer 

og til Politiforbundets feriehuse på lige 

fod med ordinære medlemmer. 

Det koster 200 kroner om måneden 

i kontingent at være Passiv+ medlem. 

Til sammenligning betaler et ordinært 

medlem 422 kroner om måneden. 

Symbolsk kontingent for passive 
medlemmer
Et passivt medlemskab af Politiforbun-

det har hidtil været gratis og har givet 

adgang til at booke Politiforbundets fe-

P
rieboliger, når de ordinære medlemmer 

har fået deres leje-ønsker opfyldt, lige-

som passive medlemmer har modtaget 

fagbladet DANSK POLITI uden bereg-

ning. Men i forbindelse med indførel-

sen af Passiv+, besluttede kongressen, 

at medlemsformen Passiv kommer til 

at koste 422 kroner om året. 

De medlemmer, der går på pension 

efter den 30. juni 2021, vil automatisk 

blive overflyttet til Passiv+, og man skal 

derfor kun tage fat i Politiforbundet, 

hvis man ikke ønsker denne ordning, 

men ”blot” vil være passivt medlem. 

Fra den 1. oktober 2021 vil der blive 

åbnet op for, at nuværende pensioni-

ster kan indmelde sig som Passiv+ eller 

Passiv-medlem.

Sikkerhedsnet under elever
Politiforbundets kongres vedtog også, 

at politielever og kadetter under 

uddannelse, og som er medlemmer af 

Politiforbundet, vil få en obligatorisk 

ulykkesforsikring og en tilpasset obli-

gatorisk gruppelivsforsikring tilknyttet 

deres medlemskab. Det sker, uden at 

deres kontingent stiger, og de vil også 

fortsat være kontingentfrie, når de er 

på skole og ikke modtager løn.

Baggrunden er, at mindre end halv-

delen af eleverne på Politiskolen har 

tegnet en ulykkesforsikring på trods af, 

at Politiforbundet fra første færd slår 

fast over for dem, at det ofte ikke er et 

spørgsmål, om de kommer til skade i 

deres politi- eller kadetkarriere – men 

hvornår, fordi jobbet desværre ikke er 

ufarligt.

Fra den 1. juli 2021 vil alle elever 

automatisk overgå til en obligatorisk 

ulykkes- og livsforsikring. De, der i 

forvejen har tegnet én eller begge af 

disse forsikringer gennem Politiforbun-

dets samarbejdspartnere Popermo eller 

FG, vil ikke længere blive opkrævet for 

dem.

Læs mere om de nye medlemsformer og den 

obligatoriske ulykkes- og en livsforsikring 

på politiforbundet.dk 
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SVAR UDBEDES !

- Man skal ikke være 
bange for at tale med DUP
I 2020 rejste Den Uafhængige Politiklagemyndighed kritik af 2,4 procent af 379 

afgjorte adfærdsklagesager modsat 3,4 procent året før. Det svarer til ni sager, 

og det er historisk lavt, fortæller forbundssekretær Jan Hempel, der er ansvarlig 

for klagesager i Politiforbundet. Han roser samarbejdet med DUP, som er blevet 

markant bedre gennem tiden, og han anbefaler altid kolleger at samarbejde.  

– Ifølge tallene er det ikke så ”farligt” at få en klage, så jeg anbefaler altid, at man 

taler med Politiklagemyndigheden stille og roligt, lyder det fra forbundssekretæren.

Hvordan har udviklingen været i 

det seneste år i DUP’s årsrapport?  

- Vi kan se, at antallet af klager 

stiger hvert år, og meget tyder på, 

at det vil fortsætte. Det samlede 

antal af klager over politiet er ste-

get, siden DUP blev etableret i 2012. 

Man kan ikke udlede nogle klare 

tendenser eller rød tråd i typen af 

klager, der fordeler sig bredt. Det 

har DUP desværre ingen stati-

stik på, selvom det kunne være 

brugbart, hvis man kunne udlede 

tendenser og bruge det præventivt, 

eksempelvis ved at sætte ind med 

uddannelse. 

Hvilken type klager  

er der flest af? 

- I 2020 var der flest klagesager 

omkring færdselslovsovertrædel-

ser – det var 41 procent af de i alt 

2.268 registrerede politiklagesager. 

Dernæst er 35 procent af klager-

ne over politipersonalets adfærd, 

23 procent er anmeldelser om et 

strafbart forhold og en procent er 

undersøgelser efter retsplejelo-

ven § 1020a, stk. 2, hvilket vil sige 

efterforskning, når en person er 

afgået ved døden eller er kommet 

alvorligt til skade som følge af 

politiets indgriben, eller mens den 

pågældende var i politiets vare-

tægt.

Der er rejst kritik i 2,4 procent af 

adfærdsklagerne, hvorfor tror du, 

det er faldet siden sidste år?

- Man kan desværre ikke udle-

de tendenser, og DUP har heller 

ikke selv et svar på, hvorfor det 

er faldet, men det er da en positiv 

udvikling. 

Er der nogle bestemte personale-

grupper, der får flest klager?

- Der er ikke noget, der peger i en 

bestemt retning, men det er klart, 

at frontpersonalet, dem med mest 

borgerkontakt, naturligt også er 

dem, der får flest klager. 

Hvad er din bedste anbefaling, 

hvis man får en klage?

- For det første er det ikke ”farligt” 

at få en klage. Det er selvfølgelig 

ubehageligt for den enkelte, men 

det er generelt ikke noget, kolleger-

ne skal frygte i deres daglige arbej-

de. Det er vigtigt, at man altid taler 

med sin nærmeste tillidsrepræsen-

tant eller sin politiforening, hvis 

man får en klage. Jeg anbefaler 

også altid, at man har en bisidder 

med til afhøringerne i DUP. Nogle 

foreninger har en tillidsrepræsen-

tant med som bisidder, og andre 

foreninger har advokater med til 

afhøringerne. Begge dele er fint. 

Det vigtigste er, at kollegaen følger 

sig tryg. 

Hvordan er samarbejdet med 

DUP?

- Samarbejdet med DUP er rigtig 

godt – det er også det, jeg hører 

fra politiforeningerne. DUP’s 

efterforskere er blevet gode til at 

orientere løbende, og det er noget, 

kollegerne sætter stor pris på. 

Tidligere har der måske været en 

del modstand over for DUP, men 

de gør jo ”bare” deres arbejde, og 

det er kollegerne også gode til at 

respektere. Desværre oplever vi til 

tider lange sagsbehandlingstider, 

som kan være en belastning, men 

der er ingen rød tråd i problemet, 

og flaskehalsene er spredt ud over 

mange instanser. 

Færøerne overgik til DUP-ordning fra 

1. januar 2021, og det forventes at 

Grønland gør det samme i 2022.

TEKST STINE SVARRE GAARDHØJ
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Kom i kontakt med dit forbund

Politiforbundet

Gl. Kongevej 60 

1850 Frederiksberg

Telefon: 33 45 59 00

Mail: mail@politiforbundet.dk

Åbningstider: 9.00-15.00

Forbundsformand:

Heino Kegel

Mobil: 61155525

Næstformand:

Michael Bergmann Møller

Mobil: 24 63 97 10

Formand for Københavns 

Politiforening: 

Ole Sønder

Mobil: 20 96 27 79

Formand for Nordjyllands 

Politiforening:

Poul Buus

Mobil: 21 46 15 58

Formand for Østjyllands 

Politiforening:

Anita Frank

Mobil: 23 95 68 01

Formand for Midt- og 

Vestjyllands Politiforening:

Henrik Skriver Jensen

Mobil: 51 79 17 81

Formand for Sydøstjyllands 

Politiforening: 

Carsten Weber Hansen

Mobil: 42 77 05 55

Formand for  

Syd- og Sønderjyllands 

Politiforening:

Ole Stenshøj

Mobil: 27 79 99 58

Formand for Fyns 

Politiforening:  

Per Svanegaard Nielsen

Mobil: 25 55 58 61

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 Vestegnens

Politiforening:

Lars Wolsgaard

Mobil: 51288418

Formand for Sydsjællands 

og Lolland-Falsters 

Politiforening: 

Anders Koefoed

Mobil: 20786068

Formand for Bornholms 

Politiforening: 

Nicolai Bebe Jensen

Mobil: 29 37 14 48

Formand for 

Rigspolitiforeningen: 

René Reimann Jensen

Mobil: 40 23 41 35

Formand for 

Politilederforeningen: 

Michael Agerbæk

Mobil: 30 62 91 75

Formand for Domstolenes 

Tjenestemandsforening:

Pia Brostrøm

Mobil: 23 74 54 06

Formand for Grønlands 

Politiforening:  

Bjørn Bjerregaard 

Mobil:  00299 56 72 07

Formand for Færøernes 

Politiforening:

Absalon Áargarð

Mobil: 00298 28 48 82



3% i rente* på din lønkonto 
Ud over de økonomiske fordele er vi en 
bank som alle andre. Du kan bruge os  
til det hele – fra lønkonto til investering.  
Alt fra opsparing til realkredit og råd givning 
om boligkøb.

Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i  
vores DNA. Lån & Spar tager klima,  
bæredygtighed og etik alvorligt. Godt hjul-
pet på vej af en engageret bestyrelse, som 
også ønsker at give medlemmer af  
Politiforbundet særligt favorable vilkår 

Giver det mening?  
Ring 3378 1966 – eller gå på lsb.dk/politi  
og book et møde.

Lån & Spar er ejet af  
bl.a. Politiforbundet.  
Det betyder jo ikke, at  
du absolut skal vælge os. 
Bare at det er en god ide 
lige at tjekke de fordele,  
du får som medejer.

Hvad har  
Politiforbundet 
med dit valg af 
bank at gøre?

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

* 3% i rente på op til 50.000 kr. kræver medlemskab af 
Politiforbundet og afsluttet uddannelse. Indestående over 
50.000 kr. forrentes med 0%. Du skal betale negative ren-
ter, hvis dit samlede indlån overstiger 250.000 kr. Du skal 
samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat er  
en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). Rente satserne er variable 
og gælder pr. 9. maj 2019. Du behøver ikke flytte dine 
realkreditlån. Men evt. ændringer og nye real kreditlån skal 
gå gennem Lån & Spar og Totalkredit  
– se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar. 
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Af Søren Karlsen, 

pensioneret politiassistent  

fra Nordjyllands Politi

Retfærdigheden vil 
aldrig ske fyldest, når 
det er politiet, det drejer 
sig om

Jeg læste med stor interesse 

artiklen i DANSK POLITI 2/21 

om uretfærdige og falske 

anmeldelser.

Jeg har om nogen været 

udsat for falske anmeldelser 

og har også forsøgt at følge 

dem til dørs, men stort set 

forgæves.

Kun i et enkelt tilfælde 

blev en person dømt for falsk 

anmeldelse, men det var 

kun, fordi han selv erkendte, 

at anmeldelsen var falsk. 

Efter anmeldelsen om vold 

gik jeg uden om systemet og 

fik en kriminalassistent til at 

indkalde klageren til afhø-

ring, og han erkendte herun-

der, at det var pure opspind 

samt for at spille smart 

over for sine kammerater. 

Jeg forsøgte at kræve 3.000 

kroner i torts-erstatning til 

en spejderorganisation, men 

da jeg ikke havde været an-

holdt, var jeg ikke berettiget 

til noget. Sagen blev sendt i 

retten, og anmelderen blev 

senere idømt 30 dages betin-

get fængsel.

Uanset om man vil erken-

de det eller ej, så bevirker 

de falske anmeldelser og 

efterfølgende undersøgelser 

i første omgang en berø-

ringsangst og tilbagehol-

denhed. På længere sigt en 

ligegyldighed, som naturlig-

vis går ud over ens arbejds-

liv og glæden ved at møde på 

arbejde og passe sit job.

I mange år var jeg næst-

formand i Nordjyllands Po-

litiforening, og stort set alle 

klager kom forbi mig (jeg 

havde personlig erfaring, 

mente vores formand Børge 

K Nielsen). En stor del af 

sagerne var under Statsad-

vokatens regi (SA), og på et 

tidspunkt var der en jurist 

ved SA i Aalborg, der nær-

mest pr. definition mente, at 

når der var en klage, var det, 

fordi politiet havde handlet 

forkert, ellers var der jo ikke 

indgivet en anmeldelse/

klage, som han udtrykte det. 

Efter få afhøringer af denne 

person, besluttede vi derfor, 

i samråd med vores advokat 

Torben Koch, at nægte at 

lade os afhøre ved SA. Det 

resulterede efterfølgende 

i, at Rigsadvokaten rettede 

henvendelse til SA i Aalborg, 

idet Nordjylland tilsynela-

dende var eneste politikreds 

i landet, der anvendte den 

praksis, og jeg blev kort efter 

indkaldt til et ”afklarende” 

møde over en kop kaffe hos 

SA – dog uden resultat. 

En afhøring i retten var 

faktisk meget positivt, idet 

mange af klagerne undlod 

at møde op i retten for at af-

give deres falske og urigtige 

forklaringer. Samtidig med 

vi måtte kæmpe mod de 

falske og urigtige anmeldel-

ser, måtte vi også tage os i 

agt for sagsbehandlerne i 

klagesystemet, og vores le-

delse ville ikke røre sagerne 

med en ildtang og kunne 

dårligt kende forskel på en 

anmeldelse om et strafbart 

forhold, adfærdsklage eller 

en dispositionsklage, så der 

var der heller ikke meget 

hjælp at hente. I retten fik vi 

en fair behandling, og når 

anmelderen ikke mødte op, 

faldt sagen jo til jorden, men 

efterfølgende kunne vi ikke 

komme igennem med an-

meldelser, som kollegaerne 

også i dag klager over. Først 

indgav vi anmeldelse til SA 

og senere til Rigsadvokaten, 

men de kom hver gang til 

den konklusion, at det var 

klagerens subjektive opfat-

telse af tingene, han havde 

været udsat for, og som han 

indgav klage på. Jeg mener, 

mange klager bliver taget alt 

for alvorlige og fejlkategori-

seret og kun er til gene for 

os. Eksempelvis vil jeg næv-

ne en anmeldelse fra lederen 

af Den Internationale Klub, 

DEBATINDLÆG 
I FAGBLADET 
DANSK POLITI 

DANSK POLITI  

modtager meget  

gerne dit indlæg.  

Send det til  

blad@politiforbundet.dk 

sammen med et 

portrætbillede af dig selv. 

Redaktionen forbeholder 

sig retten til at redigere 

og forkorte modtagne 

indlæg, naturligvis 

uden at ændre i de 

holdninger, indlægget 

giver udtryk for. De 

debatindlæg, der bringes, 

tegner udelukkende 

skribenternes egne 

holdninger, og er 

altså ikke et udtryk 

for Politiforbundets 

fagpolitiske retning eller 

ståsted.

DEBAT
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Danny Abdalla, der havde 

anmeldt en kollega og mig 

for, under en transport fra 

Aarhus Arresthus til retten 

i Aalborg, at have holdt ind 

på en rasteplads og sniffet 

kokain fra en CD. Klagen er 

kun til at grine af, men den 

er alligevel pisseirriterende 

og har ingen konsekvenser 

for klageren, selvom en 

større undersøgelse blev 

iværksat, og vi blev afhørt i 

retten.

Førnævnte SA blev senere 

min politidirektør, og på et 

tidspunkt blev jeg kaldt op 

på hendes kontor i en ad-

færdsklage, hvor jeg skulle 

have tiltalt en butikstyv som 

en ”skide narkoman”. Det var 

faktisk med opløftet stem-

ning, jeg gik op på kontoret, 

idet jeg kunne bekræfte, at 

det var fuldstændig korrekt. 

Ikke at det var rigtigt af mig, 

men blot det, at der endelig 

var kommet en klage, som 

der var hold i, var oprejsende 

for mig. 

Jeg er gået på fuldtidspen-

sion den 1. maj 2021 efter 

43 år i politiet, og det, jeg vil 

fortælle med ovenstående, 

er, at vores retsstilling som 

indklagede er den samme, 

som da jeg startede i politiet 

og har ikke ændret sig igen-

nem hele min tjenestetid 

med forskellige klagesyste-

mer. 

Københavns 
Politipensionister

afholder ORDNINÆR 

GENERALFORSAMLING 

tirsdag den 28. september 2021 kl. 

15.00 i Valby, Færdselshuset, Gl. Køge 

Landevej 1, 2500 Valby.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Evt. forslag, der ønskes behandlet, skal 

være formanden Søren D. Sørensen i 

hænde senest den 14. september på 

mail: soerend@hotmail.com.

Seniorklubben i København afholder 

generalforsamling samme dag og sted  

– kl. 16.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Evt. forslag, der ønskes behandlet, skal 

været formanden, Hans Agerbo Jensen, 

i hænde senest den 14. september på 

mail: hans.agerbo.jensen@gmail.com.

Tilmelding nødvendig til begge 

generalforsamlinger på grund af 

adgangskontrol. 

Tilmelding på mail: flygge@gmail.com
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25 ÅRS POLITI- OG 
STATSJUBILÆUM

1. AUGUST 2021

Pa. Ghita Jeanette Pedersen, 

Københavns Vestegns Politi

Pa. Charlotte Holmgaard, 

Østjyllands Politi

25 ÅRS STATSJUBILÆUM

1. AUGUST 2021

Ktfm./T. Mette Hansen, 

Rigsadvokaten

Pa. Peter Aamann Jessen, 

Københavns Vestegns Politi

Pa. Kenneth André Zacho Bang, 

Nordsjællands Politi

Pa. Rene Bladt, Østjyllands Politi

15. AUGUST 2021

Kons. Søren Bøge Larsen, 

Københavns Politi

40 ÅRS POLITI- OG 
STATSJUBILÆUM

1. JULI 2021

Ktfm./T. Henriette Ravn 

Nørrevang, Nordsjællands Politi

1. AUGUST 2021

Spec.kons. Mikael Schollert 

Stougaard, Bornholms Politi

Pa. Bjarne Mejer,  

Københavns Politi

Pa. Finn Petersen,  

Københavns Politi

Vpi. Henrik Blandebjerg, 

Københavns Politi

Ktfm./T. Tina Birgit Frandsen, 

Københavns Politi

Pa. Vagn Volhardt,  

Københavns Politi

Pa. Torben Holm,  

Københavns Vestegns Politi

Pa. Carsten Hvidtfeldt 

Andersen,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Spec.kons. Gert Østergård,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Ka. Jan Lindbjerg Sørensen, 

Midt- og Vestjyllands Politi

Pa. Jens Aage Boesen,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Afdl.leder Stella Dalsgaard 

Østerhaab, Midt- og 

Vestjyllands Politi

Pk. John Jensen,  

Midt- og Vestsjællands Politi

Pa. Søren Nielsen,  

Midt- og Vestsjællands Politi

Pa. Tom Keldskov,  

Midt- og Vestsjællands Politi

Ka. Erik Mark Nielsen, 

Nordjyllands Politi

Pk. Henrik Beck Nielsen, 

Nordjyllands Politi

Køreprøvesagkyndig.  

Kjeld Mejlvang Christensen, 

Nordjyllands Politi

Kons. Jesper Olsen, 

Nordsjællands Politi

Spec.kons. Jan Hempel, 

Politiforbundet

Vpi./fmd. Michael Agerbæk, 

Politilederforeningen

Spec.kons. Hans-Jørgen Hansen 

Lythje, Rigspolitiet

Pi. Lau Brun Thygesen, 

Rigspolitiet

Kons. Peter Reinholdt Eriksen, 

Rigspolitiet

Kons. Søren Lindhardt, SØIK

Pa. Jan Kromann,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ka. Jens Erik Bendixen,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

Pa. Martin Scharff Ravn,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ktfm./T. Dorthe Jensen, 

Østjyllands Politi

6. AUGUST 2021

Spec.kons. Lars Flemming Kjær, 

Rigspolitiet

40 ÅRS POLITIJUBILÆUM

1. AUGUST 2021

Kons. Kenn Hartvig Nielsen, 

Rigspolitiet

Spec.kons. Torkil Allan Hattel, 

Rigspolitiet

Ka. Søren Henrik Christensen, 

Midt- og Vestsjællands Politi

Pa. Allan Risager,  

Nordsjællands Politi

Pa. Ib Jørgen Schjerning, 

Nordsjællands Politi

Spec.kons. Jesper Smith, 

Nordsjællands Politi

Spec.kons. Frank Kjær Liechti, 

Rigspolitiet

Pa. Jimmy Ove Hartmann, 

Rigspolitiet

Spec.kons. Valdemar Mikhael 

Andersen, Østjyllands Politi

40 ÅRS STATSJUBILÆUM

1. JULI 2021

Pi. Gert Sejbak,  

Københavns Politi

Pk. Rolf Elvang Clausen, 

Københavns Politi

Pa. Lars Henrik Jensen,  

Midt- og Vestsjællands Politi

Pa. Niels-Bo Hansen, 

Rigspolitiet

Spec.kons. Peer Toft, 

Rigspolitiet

Pa. Ken Glavind,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

Pa. Bjarne Baagø,  

Østjyllands Politi

1. AUGUST 2021

Pa. Leif Christian Jensen,  

Fyns Politi

Cpi. Knud Stadsgaard, 

Københavns Vestegns Politi

Pa. Claus Abildgaard Andersen, 

Midt- og Vestsjællands Politi

Kons. Jan Poulsen,  

Østjyllands Politi

15. AUGUST 2021

Kons. Niels Erik Jensen,  

Fyns Politi

Pk. Lars Larsen Krabbe, 

Københavns Politi

50 ÅRS POLITIJUBILÆUM

1. AUGUST 2021

Kons. Palle Døssing Lyngsø, 

Københavns Politi

En særlig  
lykønskning til:

Specialkonsulent Ove Christian 

Sørensen, Rigspolitiet, 

der havde 40 års politi- og 

statsjubilæum den 1. juni 2021, 

men som vi fejlagtigt ikke fik 

medtaget i forrige blad. 

Redaktionen beklager.

VÆRD AT VIDE

VI GRATULERER
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Nye muligheder for politipensionister
Den 27. maj 2021 afholdte Politiforbundet 

sin ordinære kongres, og i den forbindelse 

oprettede Politiforbundet nye muligheder 

for både nuværende og for kommende 

politipensionister.

Det initiativ kan vi alle være glade og 

tilfredse med.

Politipensionister har fremadrettet to 

muligheder for et passivt medlemskab 

af Politiforbundet. Det ene medlemskab, 

benævnt som Passiv+ medlemskab, 

kommer – udover hvad det passive 

medlemskab tilbyder – til at give mulighed 

for: 

•  Ret til faglig rådgivning om 

tjenestemandspension og 

arbejdsmarkedspension. 

•  En obligatorisk ulykkesforsikring med 

en dødsdækning på 0,2 mio. kr. og 

invaliditet på 0,5 mio. kr.

•  Mulighed for at tilkøbe Politiforbundets 

livsforsikring og helbredssikring til 

de fordelagtige priser og dækning, 

der gælder for forbundets ordinære 

medlemmer. 

•  Adgang til at benytte Politiforbundets 

læringsplatforme.

Passiv+ medlemskab koster 200 

kr. pr. måned, inkl. den obligatoriske 

gruppeulykkesforsikring.

Det passive medlemskab kommer til at 

indeholde: 

•  Mulighed for leje af Politiforbundets 

attraktive ferieboliger.*

•  Adgang til rabatter på tværs af landet 

vha. Politiforbundets PlusKort-app.

•  Mulighed for at gøre brug 

af Politiforbundets øvrige 

samarbejdspartnere, herunder som 

medlem af Forbrugsforeningen, 

fordelskunde i Lån & Spar, medlem af 

Politiets Sprogforbund og låntager i 

Tjenestemændenes Låneforening.

•  Adgang til Politiforbundets 

kommunikationsplatforme og til at 

modtage fagbladet DANSK POLITI.

Det passive medlemskab  

koster 422 kr. pr. år.

Politiforbundet har oplyst, at ændringerne 

er sket efter talrige henvendelser gennem 

årene fra medlemmer i Politiforbundet, som 

står umiddelbart foran pensionering, samt 

fra medlemmer, der søger tjenestefrihed. 

Politipensionisternes Landsforening har 

forud for kongressen været i dialog med 

Politiforbundet. 

I den forbindelse har Politipensionisternes 

Landsforening efterspurgt et tættere 

samarbejde med Politiforbundet – og 

det er nu aftalt. I Politipensionisternes 

Landsforening kan vi se fordele i Passiv+ 

medlemskabet og mulighederne for at 

benytte forbundets gruppeforsikringer, og 

vi vil anbefale alle under 70 år at undersøge 

mulighederne heri. 

Samtidig har vi over for Politiforbundet 

foreslået, at det passive medlemskab 

fortsat er kontingentfrit. 

Vi anerkender, at Politiforbundet har 

haft udgifter forbundet med at tilbyde 

passive medlemmer de eksisterende 

medlemsfordelene – og vi håber, at mange 

vil blive glade for at benytte Politiforbundets 

nye PlusKort-app og rabatmulighederne 

heri.

Forslagene til nye medlemsformer har været 

forelagt bestyrelsen i Politipensionisternes 

Landsforening, og et meget stort flertal af 

bestyrelsesmedlemmerne har svaret tilbage, 

at man ikke ser nogen medlemsfordele for 

pensionister over 70 år.

Politipensionisterne ønsker at sige 

Politiforbundet tillykke med kongressen og 

samtidig sige tusind tak til næstformand 

Claus Hartmann for et super godt 

samarbejde gennem mange år. Vi ønsker 

dig alt godt i fremtiden og ser med glæde 

frem til at mødes med dig som medlem i 

pensionisternes rækker.

Hans Agerbo Jensen, næstformand

*Note: Som Passiv+ har du mulighed for 

at deltage i de årlige lodtrækninger om 

ferieboligerne. Som Passiv kan du først 

booke efter de årlige lodtrækninger.
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Skal PFA passe 
godt på dig og 
din familie?

I PFA går pension og sundhed hånd i hånd. Derfor kan vi hjælpe dig, 

hvis du bliver syg, kommer til skade eller eksempelvis har symptomer 

på stress. PFA Helbredssikring giver dig mulighed for at komme hurtigt 

til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos 

speciallæger. Dine børn er automatisk dækket, og din ægtefælle kan 

købe forsikringen til en fordelagtig pris. 

Læs mere på politiforbundet.dk/helbredssikring

PFA_Helbredssikring_politiforbundet_2_210x297.indd   1PFA_Helbredssikring_politiforbundet_2_210x297.indd   1 05/02/2020   10.3505/02/2020   10.35



LÆNGES DU EFTER AT 
KOMME PÅ SKI IGEN?
Så byder muligheden sig snart i forbindelse med 
Politiforbundets vinterlodtrækning om vores populære 
lejlighed i Wagrain i Østrig. 

I samme lodtrækning er det også muligt at lægge billet 
ind på lejlighederne i Berlin og på Frederiksberg.
Lodtrækningen gælder for vinterperioden fra den 27. 
november 2021 til den 30. april 2022. 

Du kan indmelde dine ønsker i vores bookingsystem fra 
den 23. august til den 5. september. 

Mandag den 6. september trækker vi lod. Alle deltagere 
i lodtrækningen får besked, om de har vundet eller ej, og 
klokken 12 frigives de resterende perioder.
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Politiforbundet er flyttet til Codanhus 

Politiforbundet har solgt forbundshuset på H.C. Andersens Boulevard 38 i København V. 

og er pr. 28. juni flyttet til Codanhus på Gl. Kongevej 60 på Frederiksberg.

Vi er flyttet sammen med organisationerne Dansk Told & Skatteforbund, Sprogforbundet 

og Tjenestemændenes Låneforening. 

Sigtet er at kunne servicere vores medlemmer endnu bedre gennem synergierne ved et 

samboskab og samtidigt tilbyde gode arbejdsbetingelser for de ansatte i Politiforbundet.

Vi glæder os til at yde en god service til vores medlemmer fra vores nye omgivelser.

Hilsen Politiforbundet

Politiforbundets nye adresse er i Codanhus på Frederiksberg.


