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CLAUS OXFELDT
FORBUNDSFORMAND

Nogle gange er det tid til at stoppe op.
Tid til at huske, hvad der er vigtigt, hvad der tæl-

ler, og hvad der har værdi.
Denne december har mindet os om, hvor skrøbe-

ligt livet er.
En politiassistent kommer ikke hjem til jul.
En god kollega, en ven og en familiefar er blevet 

stille.
Jesper Jul betalte den højeste pris for at passe på 

andre.
Han blev skudt og dræbt, fordi han var politimand.
Han efterlader et tomt hul inden i os alle, og et 

ubærligt savn hos sine kære og nærmeste.
Jespers død minder os om, at arbejdet i politiet er 

farligt. At politifolk er udsatte.

ÆRET  
VÆRE  
JESPERS  
MINDE
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At vi har været ekstraordinært heldige i de 21 år, 
der er gået siden Morten Mortensen blev skudt 
og dræbt, fordi han bar politiuniformen og kom, 
når samfundet kaldte.

Det er dygtighed, men også held.
Jesper Jul var dygtig, en fantastisk kollega, en 

politimand af den slags, som samfundet og alle 
andre skal være så taknemmelige for. En af de 
mange, som altid stiller op og har hjertet med. 
Som hver dag gjorde en forskel for borgere i nød 
og unge i krise. Som turde gå forrest.

Alligevel betalte han prisen, fordi det uventede 
ikke kan ventes. 

Politiarbejde er udsat. Det er farligt. Og uanset, 
hvor meget vi tænker på egen sikkerhed og ud-
danner os, så kan vi ikke gardere os 100 procent.

Det skal vi altid huske, og samtidigt holde fast 
i værdierne. 

Politifolk skal kunne færdes blandt borgerne 
og i samfundet. Vi skal ikke gemme os bag skud-
sikkert glas, veste, visirer og automatvåben. Det 
vil blot optrappe faren.

Egen sikkerhed handler også om signaler og 
tillid. Det handler om signaler fra hele samfun-
det om, at politiet hører til og skal være ude hos 
borgerne. Nærværende og til stede.

Den lære håber jeg, at både politikere og ar-
bejdsgiver husker.

Politifolk er mennesker og autoriteter, som 
passer på samfund og borgere. Politifolk skal 
have tillid og respekt. Politifolk er mennesker, 
som skal komme hjem i god stand hjemme hos 
deres kære, hver dag. Politifolk er også mor, far, 
ægtefolk, sønner og døtre. De er mennesker, vi 
skal passe på. 

Politifolk bliver i disse dage presset ekstra af 
deres kære. Af frygten fra de nærmeste for, at 
de også skal miste, eller at prisen for politiarbej-
det er for stor.

Der bliver kigget dybt i øjnene over spisebordet og 
ringet bekymret fra familien. Fire skudepisoder 
med ramte og sårede politifolk på bare to år. Én 
af dem død. Der er grund til, at familierne føler sig 
skræmte, og til at de tænker, om det måske er det 
hele værd?

Ja, det er det værd. Politiet skal være det værd.
Vi skal stå sammen om at passe på politiet. 
Lige så flot, varmt og ærligt, som vi har mærket 
det efter Jespers død. Med fakkeloptog, politisk 
opbakning, borgere der så varmt viste deres sorg 
og medfølelse. Tak for det. Borgerne viste, at de er 
stolte af og føler med deres politi. 

Vi er også selv rykket sammen internt i politiet. 
Fra politielev til arbejdsgiver. Vi er blevet mindet 
om, at vi alle er i samme båd, i samme fag og i 
samme samfund. 

Det skal vi huske i det nye år. Vi skal stå sam-
men og passe på hinanden og på politiet.

Huske at nærvær og tillid er grundstenen – sam-
men med kollegialitet. 

Og vi skal mindes Jesper Jul.

ÆRET VÆRE HANS MINDE.

Jeg ønsker en god jul og et godt nytår til alle vore 
medlemmer og til alle jeres kære.

Vi vil gøre alt for at passe på jer og politifaget.

Tak for indsatsen. Tak fordi, I er de bedste.
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ER DE STORE 
FØLELSER, DER 
RAMMES”.
FORBUNDSFORMAND  
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PÅ POLITIKADETORDNINGEN
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Sådan plejede Jesper Jul at underskrive 
sine sms ér. 

Dem sendte han tidligt og sent, gerne 
når kollegerne lå og sov efter en nattevagt.

DANSK POLITI var med, da Hundeafde-
lingen hos Vestegnens Politi tog afsked 
med en kær kollega.

Det var en dag med sorg, grin og anek-
doter bag røde øjne i Albertslund den 16. 
december.

De første kolleger mødte ind klokken 
9.00 i barakken bag Albertslund Politigård, 
hvor hundeførerne i Københavns Vestegns 
Politi holder til. Det var dagen for Jesper 

Juls begravelse, og flere af dem skulle om 
få timer bære hans kiste ud af Roskilde 
Domkirke. En dag i sorg.

Sorte sløjfer blev hæftet på lyseblå 
uniformsskjorter. Blomsterbuketter 
fyldte reolen. I vagtplanen var Jesper Juls 
vagtplaner blevet slettet. Billeder af ham 
og hunden Basse han side om side med 
billeder af kollegerne og deres hunde. 

210 hundefører fra hele landet tog til be-
gravelse i Roskilde – en  statsbegravelsen 
som satte punktum for 10 dage fyldt med 
mindehøjtideligheder efter en mand, der 
var savnet, elsket og beundret. 

”Alt det bedste”
Jesper Juls bisættelse den 16. december i Roskilde:



POLITIKADETTERNE
KOMMER
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AF NICOLAI SCHARLING

125 politikadetter starter 
på Politiskolen til marts. De 
får et halvt års uddannelse, 
og en alternativ indgang til 
politiet. Fremover skal de 
overenskomstansatte kadetter 
lave grænsekontrol og bevogte i 
uniform. Sådan lød resultatet af 
finanslovsforliget i slutningen af 
november. Det er konsekvensen 
af, at politiets timeregnskab er 
kuldsejlet de seneste år med et 
ekstra forbrug på over 10 procent 
af politifolkene til grænsekontrol 
og bevogtning. Politikerne har 
besluttet sig for, at politiet  
skal aflastes på den ene eller 
anden måde. 
Politiforbundet valgte at bakke 
op om kadetterne. Ikke med 
glæde, men for at bevare én 
indgang til politiet. Dertil kommer 
frygten for, at private selskaber 
ellers kan sætte tænderne i 
politiets magtmonopol. 
Detaljerne om kadetuddannelsen 
forhandles i disse dage mellem 
Politiforbundet og Rigspolitiet.
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Den 18. november le-
verede et forligsflertal, 
bestående af Venstre, 
Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det konser-
vative Folkeparti, noget, 
som ved første øjekast 

lignede en mavepuster. Lige dér, hvor 
identiteten og det faglige solar plexus 
sidder på alle politifolk. 

I finanslovsforliget stod nemlig:
”Der etableres en ny uniformeret 

medarbejdergruppe – såkaldte politi- 
kadetter – som skal udføre opgaver 
forbundet med bl.a. bevogtning af 
potentielle terrormål, grænsekontrol, 
transport og udsendelse. Politikadetter 
skal gennemgå en fokuseret uddannel-
se af ca. 6 måneders varighed i regi af 
Politiskolen, og de første kadetter kan 
dermed stå klar allerede fra september 
2017. Politikadetterne vil målrettet 

kunne løse opgaver blandt andet ved 
grænsen.”

Kort sagt: Politiet skal altså frem-
over suppleres med en ny, kortuddan-
net del af styrken – i uniform, overens-
komstansat og med titlen kadetter. 

Første fortolkning lå lige til højre-
benet:

Var det ikke b-politiet, som alle 
havde forsvoret?

Også politikerne?
Og nu stod de samme politikere 

og smilede, som om de havde gjort 
politiet og samfundet en tjeneste. De 
rullede kadetterne ud, som var de en 
rød løber. 

Og hvor var Politiforbundet henne?
 

Toiletsprog, stoleleg og politisk 
uenighed
Haglbyger af spørgsmål væltede ind 
fra alle landets stationer. 

Særligt til Politiforbundet.
Forurettelsen var stor.
Ingen kunne være i tvivl om, at 

der først og fremmest blev læst og 
opfattet med den del af kroppen, som 
spytter adrenalin og krigsmaling ud i 
fingerspidserne.

”Hvordan skal borgerne kunne kende 
forskel på kadetter og almindeligt 
politi?”

”Skal vi så køre patrulje sammen og 
lave sagsbehandling for dem?”

Blot for et nævne nogle af de mere 
konkrete spørgsmål.

Andre tog toiletsproget fra sociale 
medier til sig og sendte hilsner, som 
rimede på den midterste finger. 

Mistilliden rettede sig mod politiker-
ne, samt undren over, at Politiforbun-
det ikke havde tegnet en skarp streg i 
sandet og stillet sig med armene over 
kors på nej-siden.
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Kunne man snart stole på nogen? Var 
det ikke de samme politikere, som 
året forinden med politiforliget havde 
lovet, at nu ville politiet snart kunne 
gabe over deres opgaver igen?

Eller som rigspolitichefen formu-
lerede det dengang: Tænderne skulle 
blot bides sammen i to år, så ville der 
igen blive tid til familien. 

Hvordan var det nu, forliget var 
skruet sammen?

Uddannelsen skrumpede fra tre til 
to år – således, at et historisk stort 
optag i 2016 og 2017 og fremover ville 
kunne mærkes relativt hurtigt på 
gadeplan og i vagtplanerne. 

Optaget på Politiskolen i Brøndby er 
ganske rigtigt historisk stort. Så stort, 
at booking af træningslokaler næsten 
er blevet til en stoleleg.

Men de 600 nye elever er alli-
gevel kun en lille nettotilgang til 

styrketallet, da mange flere, end man 
havde regnet med, da forliget blev la-
vet, har valgt at forlade politiet i 2016. 

På bundlinjen betyder det et plus på 
godt 50 kolleger – altså en del færre, 
end tiltænkt.

Og så er der den ny politiskole i 
Vestdanmark. Den skal stå klar til 
indtagelse den 1. januar 2018. Det står 
i politiforliget.

Et år senere kommer kadetterne så 
på banen, og det står samtidig klart, 
at politiskolen i Herning er udskudt 
til 2019. Ja faktisk er intet afgjort, for 
i skrivende stund sidder skolen fast 
i en hårdknude mellem Regeringen 
på den ene side og Dansk Folkeparti 
og Socialdemokratiet på den anden.  
Placering og prisen for nybyg skiller 
parterne.  

 
Et kaotisk 2016
Hvis politifolkene ude i landet var ble-
vet en anelse mistroiske og konspira-
tionsteoretiske, så var det måske ikke 
så mærkeligt.

Hvad blev det næste dårlige nyt?
En kadetordning!
I Politiforbundet var frustrationen 

ligeledes stor. 
Her sad man tilbage med Sorteper 

og skulle besvare og forsvare en ord-
ning, man ikke selv havde opfundet.

Politikadetterne var politikernes – og  
måske også Rigspolitiets – opfindelse. 

Justitsministeren orienterede 
forbundet løst om planerne en uge 
inden forliget den 18. november. De 
blev båret frem på bovbølge af trusler 
om yderligere opgaveglidning. Det 
handlede om private, som måske 
ville æde sig så langt ind på politiets 
opgaver, at tandsættet også fik fat i 
magtmonopolet. Som et reelt b-politi 
i en gråzone.

Den del var utænkelig, men en risiko 
efter et kaotisk år. 

Et år, hvor 1.200 politifolk ud af 
næsten 10.500 er trukket væk fra den 
almindelige drift til grænsekontrol og 
bevogtning. Og hvor tallet 10.500 i 
øvrigt omfatter alle politielever samt 
kollegerne på Færøerne og i Grønland. 
Inkluderet er også folk på orlov og 
sygemeldte. 
Timer til politiarbejde skulle på bordet. 

�

Til og med var tvangsudbetaling af 
afspadsering allerede blevet brugt 
mindst én gang for meget til, at nogen 
kunne overskue konsekvenserne ved 
en gentagelse. 

Ikke med mindre man ønskede et 
politikorps af enlige og fraskilte.

Noget tydede på, at selv unge po-
litifolk for alvor begyndte at overveje 
deres fremtid i politiet. Man behøver 
blot at kaste et blik mod Sverige i 
nord, her siger gennemsnitligt tre poli-
tifolk op om dagen som konsekvens af 
utilfredshed. Der er altid en grænse. 

Måske var grænsen nået? 
Ledelsen havde lovet at prioritere, 

og prioritere benhårdt, men det betød 
til gengæld, at fagligheden mange 
steder røg i knæ, og at politiassisten-
ten på gaden fik sværere og sværere 
ved at løfte blikket og møde borgerne 
i øjenhøjde.

Og for at gøre ondt værre, så er en 
række opgaver allerede gledet væk fra 
politiet – og de har efterladt lukkede 
døre dér, hvor man før kunne tilby-
de nedslidte politifolk en mere rolig 
tjeneste.

Ligningen var simpel: Jo flere opga-
ver, der forsvinder, desto større bliver 
kravet til beredskabsparathed for alle 
politifolk.

ATK var pist væk. De køreprøvesag-
kyndige ligeså. 

Politiforbundet havde gennem 2016 
set med voksende bekymring på ud-
viklingen. Pludselig kom der eksempler 
på, at arbejdsgiveren afskedigede 
politifolk, der altid havde passet deres 
arbejde. Folk, der ellers stadig passede 
et fuldtidsjob til punkt og prikke, bare 
ikke i beredskabet.

 
En rekrutteringsmodel til politiet
Ovennævnte er en opremsning af 
status. Den opremsning som Politi-
forbundets formandskab tog med til 
Hovedbestyrelsen, da kadetuddannel-
sen blev diskuteret og vejet.

Alle var enige om, at det gik den 
forkerte vej. Alle var også enige om, at 
privatisering og fortsat salg af blødere 
opgaver er en ond spiral, som politiet 
skal væk fra.

Vurderingen i Politiforbundet var, 
at politikerne følte sig nødsaget til at 

Der bliver trængsel på 
Politiskolen i Brøndby, når 
de første 125 kadetelever 
starter til marts. I forvejen 
er lokalerne fuldt bookede 
op på grund af et historisk 
stort optag i 2016. Et 
optag, som også betød 
lærermangel og stort 
pres på kvadratmeterne, 
da ekstra mange elever 
startede i november.  
Sandsynligvis må skolen 
ud og finde ekstra lokaler 
i nærheden, men intet er 
endeligt meldt ud.



handle. De ville komme med en eller 
anden lynmodel, fordi det var erkendt, 
at politiet IKKE kunne klare sig gen-
nem de kommende år uden.

Den almindelige uddannelse ville 
ikke kunne følge trop med manglen 
på hænder og timer. Politikerne ville 
igen og igen blive banket op af væg-
gen i Folketinget, og – bag en skov 
af mikrofoner – på spørgsmålet om 
tilstedeværelse og alt for lang sagsbe-
handling i politiet. 

De havde jo lovet flere politifolk. 
Politikerne ville handle. Hovsaløs-

ninger og endnu større slitage på de 
ansatte risikerede at blive prisen.

Gennem tæt dialog med justitsmi-
nister og en række centrale politikere, 
var det lykkedes forbundet at skabe 
en forståelse for, at krisen skulle 
løses uden at bryde magtmonopolet 
og uden at skade enhedspolitiet og 
arbejdsmiljøet.

Der var politisk velvilje for forbun-
dets krav.

Der skulle – og skal kun være – én 
indgang til politiet, og kadetterne 
skulle være trin på den vej, som førte 
videre til politiuddannelsen. En rekrut-
teringsmodel til politiet. 

Helst midlertidig.
På den måde ville man undgå det 

egentlige b-politi. 
Kadetterne ville få afgrænsede op-

gaver, de ville blive hvervet til politiet 
ud fra samme krav som andre, deres 
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uddannelse skulle foregå i politiets 
regi og have samme indhold, som den 
politistuderende har været igennem, 
inden de første gang kommer ud i 
kredsene. Ydermere skulle ansættel-
sen være midlertidig, og kadetterne 
evalueres. 

Allervigtigst var dog et krav om, 
at kadetordningen blev forhandlet 
og aftalt mellem Politiforbundet og 
Rigspolitiet.

Således blev lodderne lagt på den 
vægtskål, Hovedbestyrelsen sad 
med – for og imod. Indflydelse eller 
ingen indflydelse. Skræmmespor fra 
nabolandene, eller en bjærgning af 
enhedspolitiet. 

 
Midlertidig er det centrale ord
Politiforbundets formandskab 
medgav, at det var med ryggen mod 
muren. At ingen jublede. At det sådan 
set ville være lettest at melde hårdt 
fra, men at prisen samtidig kunne 
blive stor og uoprettelig. Alt, hvad 
man havde set og oplevet fra udlandet 
i lignende situationer, havde undergra-
vet enhedspolitiet – og var ikke rullet 
tilbage.

Civile efterforskere i et dybt 
kriseramte svensk politi har eksem-
pelvis skabt interne skyttegravs- og 
lønkrige.

Kadetordningen var en mulighed, 
hvor Politiforbundet kunne få hånden 
på rattet og styre uden om alle de 

faldgruber, der splittede politiet op i a 
og b. Det var endda en mulighed for at 
stoppe den opgaveglidning, som dræ-
nede arbejdspladsen for jobfunktioner 
til slidte politifolk.

Hovedbestyrelsen valgte enigt at gå 
positivt ind i forhandlingerne, så læn-
ge at politikere og rigspoliti indfriede 
ovennævnte krav. 

Her er ordene ”midlertidig ansæt-
telse” og ”midlertidig ordning” meget 
centrale.

Alle var helt på det rene med, at 
kadetordningen ville svare til at bore 
en negl ind i den faglige stolthed hos 
mange politifolk. At det ville gøre ondt 
på følelserne, og at saglige argumen-
ter og bevæggrunde i den forbindelse 
er spildt krudt. 

 
Forhandlinger lækket til pressen
Den 15. november – tre dage før 
forliget – udsendte Politiforbundet 
et nyhedsbrev, hvor der blandt andet 
stod følgende:

Brede smil og tilfredshed 
prægede mødet med pressen, da 
partierne bag Finanslovsforliget 
præsenteterede resultatet af 
deres forhandlinger. Især den 
ny Politikadetordning vakte 
opsigt. 375 politikadetter skal 
over de kommende år, efter et 
halvt års uddannelse, tage sig 
af grænsekontrol og bevogtning 
og måske også andre opgaver. 
Kadetuddannelsen bliver 
en alternativ indgang til 
politiuddannelsen. Foto: Scanpix
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”Politiforbundet kender endnu ikke 
detaljerne i forhold til de borgerlige 
partiers udspil om en politikadetuddan-
nelse. Derfor har Politiforbundet valgt 
så vidt ikke at tage konkret stilling. En 
kadetuddannelse kan frigive polititimer 
og give mening, hvis det handler om en 
overgangsordning, indtil politiet igen 
er kommet på et tåleligt niveau, efter 
flere års misligholdelse og uansvarlig 
nedslidning. Men KUN under klare 
forudsætninger. Samt med en klar 
understregning af: DET ER IKKE EN 
LØSNING, SOM POLITIFORBUNDET 
HAR MEDVIRKET TIL ELLER ØNSKET”.

Fra ukendt side var forligspartier-
nes forhandlinger om kadetordningen 
nemlig blevet lækket til pressen i en 
detaljegrad, så kun parterne ved for-
handlingsbordet reelt har kendt den.

Måske en prøveballon. Men ikke 
noget, der gavnede Politiforbundet.

Stadig var der dog tale om rygter.
Først den 18. november kom det un-

derskrevne forlig omkring kadetterne 
som en realitet, forbund og Rigspoliti-
et kunne forholde sig til.

 
Kendte faldgruberne
På Politiforbundets hjemmeside 
havde forbundsformand Claus Oxfeldt 
følgende kommentar:

”Det er ikke oprettelsen af et b-politi. 
Det vil vi ikke være med til. Og det har vi 
fået løfte om. Dernæst står det stadig 
klart, at målet med politikadetuddan-
nelsen er, at kadetterne med tiden skal 
tage den fulde og eneste politiuddan-
nelse. Altså bliver kravet om et ens 
uddannet politi imødekommet. Sidst 
men ikke mindst så bliver det, som jeg 
forstår det, Politiforbundet og Rigspoli-
tiet, der skal tilrettelægge uddannelsen, 
så den lever op til kravene og ønsket om 
et ens uddannet politi”. 

Forbundsformanden kendte alle 
faldgruberne og måske’erne i forbin-
delse med aftalen:

”Men vi er nødt til at tro på det  
bedste. Nemlig at det er en overgangs- 
ordning, som giver politiet luft til 
almindelige drift igen, i en tid hvor 1.200 
årsværk forvinder i grænsekontrol og be-
vogtning. Yderligere betyder det, at op-
gaver ikke bare glider politiet af hænde 
og over til private udbydere. Hvilket ville 

være retssikkerhedsmæssigt uaccepta-
belt, men som uden kadetuddannelsen 
kunne blive en konsekvens af politiets 
krise. Jeg vil godt pointere, at det kræver, 
at politikerne lever op til deres løfter om, 
at det ikke er starten på at oprette et 
b-politi, men en midlertidig løsning på 
en akut krise”, fastslog formanden.

Forbundet i et dilemma
Som nævnt var frustrationerne i Po-
litiforbundet større, end det umiddel-
bart så ud til. 

Der var en følelse af, at man nu skul-
le ud og forklare og forsvare en model, 
som man reelt ikke havde nogen aktie 
i, men som tværtimod var resulta-
tet af, at hverken arbejdsgivere eller 
politikere havde lyttet til de seneste 
års mange og højlydte advarsler fra 
forbundet.

Nu stod man så i et dilemma og med 
ryggen op mod muren. 

På den ene side en – sikkert 
upopulær – mulighed for at deltage 

i forhandlingerne om uddannelsen, 
og sikre at den levede op til en række 
krav. På den anden side, at sige klart 
fra og risikere en ordning, der løb væk 
fra enhedspolitiet og måske ligefrem 
splittede politiet op i flere dele. I sid-
ste instans handlede det for politiker-
ne og embedsværket om bundlinjen, 
lød vurderingen fra forbundet.

Politiforbundet valgte det første. 
Med klare krav om en midlertidig ord-
ning. Med sikring af optagelseskrav og 
videre uddannelse i politiet – som en 
rekrutteringskanal for politiet. 

Samt at det skulle fremgå af teksten 
og udmeldinger fra politikerne, at 
kadetuddannelsen skulle forhandles på 
plads af Politiforbundet og Rigspolitiet.

På den måde kunne samme forbund 
trække sig ud, hvis væsentlige ele-
menter ikke overholdes. 

Alt blev imødekommet.
Også forventningerne om, at Politi-

forbundet skulle tage tæskene for en 
aftalen ude i medlemskredsen. �

Spørgelysten til og interessen for den ny kadetuddannelse har været voldsom. De 
første 125 elever skal møde på Politiskolen den 1. marts. Rigspolitiet har forsøgt at 
besvare spørgsmål så godt som muligt, blandt andet via chat og info-sider. Dog er 
meget endnu ikke endeligt forhandlet på plads. Herunder lønnen, som kommer til 
at lægge mellem 20.000-23.000 kroner om måneden for de overenskomstansatte 
kadetter.  Rigspolitiet og Politiforbundet forhandler i øjeblikket vilkår og 
sammensætning af uddannelsen.
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At følelserne i kog ville rette sig mod 
deres egen organisation.

Mistroen til politikere, embedsværk 
og øverste ledelse var stor. Det be-
gravede ikke konspirationsteorierne, 
at Rigspolitiet hurtigt var ude med 
informationer omkring optag og vilkår 
– på trods af, at intet på det tidspunkt 
var forhandlet på plads med Politifor-
bundet. Det lugtede af aftalt spil. 

Hvilket Politiforbundet var hurtig til 
at beklage, og som justitsministeren 
også straks påtalte.

Rigspolitiet har siden undskyldt og 
trukket oplysningerne tilbage.

Men skaden var sket. 
- Vi vidste godt, at vi ville tage en 

masse tæv, og skulle forklare os ad 
mange omgange, og at det kan være 
svært at forklare sig, når følelser er 
i spil. Men vi fik heller ingen hjælp af 
Rigspolitiets kommunikation. Vi skal 
faktisk også forklare deres fejl, siger 
Claus Oxfeldt, forbundsformand.

 
Streger i sandet
På Facebook og i forbundets indbakke 
stod det da også hurtigt klart, at man-
ge medlemmer var rasende og helst 
så en klar afvisning. De oplevede det 
som en faglig ørefigen og undergrav-
ning af deres professionalisme. Som 
et nyt hold b-politifolk, arbejdsgiveren 
stille og roligt ville læsse stadig flere 
opgaver over på, fordi de er billigere i 
drift end ”rigtige politifolk”.

- Jeg forstår godt reaktionerne. Og 
jeg forstår godt, at det virkelig gør 
ondt i den faglige stolthed. Og at det 
opfattes negativt og som udsalg. Det 
er de store følelser, der rammes. Der 
er mange afvejninger og nuancer, og 
det balancerer på en knivsæg. Men 
vurderingen er, at vi, såfremt vi får 
landet en god aftale med Rigspolitiet, 
også redder politiet som enhedspoliti. 
At det endda er noget, vi har kunnet 
kæmpe os til, fordi det faktisk er en 
mere besværlig løsning for politikerne, 
Finansministeriet og arbejdsgiveren. 
Ordningen ville nemlig stensikkert 
være kommet alligevel, men uden 
garantier for faglighed eller for politiet 
i øvrigt, siger forbundsformanden.

Han henviser til, at der er streger i 
sandet, altså krav som skal opfyldes, 

i de forhandlinger, som først lige er 
startet.

 
Politikerne skifter kurs
Irritationen og frustrationerne i Poli-
tiforbundet skal ifølge samme også 
forklares med, at vejen til politikadet-
uddannelsen startede med indførslen 
af det flydende normativ ved politifor-
liget i 2011. Det skete efter ønske fra 
Rigspolitiet, som manglede penge til 
drift og havde brug for mere fleksibili-
tet for at kunne styre økonomien. Det 
var lettere uden krav til, hvor mange 
politifolk dansk politi skulle bestå af. 
Det betød, at lønninger kunne bruges 
til drift – eller til at ansætte nye 
faggrupper, konsulenter og så videre. 
Problemet var, med Politiforbundets 
øjne, ikke de nye faggrupper – men at 
de kom til på bekostning af politistil-
linger. 

Politiforbundet kæmpede dengang, 
og i årene efter, for at undgå skade-
virkningerne.  Men forgæves. Det ske-
te trods alt på bagkanten af finanskri-
sens to værste år, og økonomisk 
tale var fornuftig tale. Ikke snak om 
nærhed og om at rykke ud til borgerne 
eller om faglig stolthed.

Fra 2011 og de kommende år faldt 
antallet af politifolk, alle inklusive, fra 
11.100 og til 10.400. Altså 700 færre 
politifolk, hvilket er mere, end der 
er ansat i gennemsnitlig politikreds. 
Sådan var status, da Omar Hussein 
angreb Krudttønden og Synagogen 
i februar 2015, og grænsekontrollen 
blev indført et lille år senere.

Politiet var i knæ inden og derfor 

ikke gearet til to store opgaver, som 
drænede timetallet for 1.200 politifolk. 

Først i 2015 skiftede politikerne og 
Justitsministeriet kurs og indrømme-
de, at politistyrken skulle udvides. 
Det skete med politiforliget samme 
efterår. Men vejen er for lang til, at der 
er lys for enden af tunnelen.

Sådan lyder Politiforbundets versi-
on.

Og sammen med ærgrelsen over, 
at man på H.C. Andersens Boulevard 
nu skal tage alle tæsk, samtidig med 
at man prøver at tage ansvar for at 
bjærge resterne i tide.

Andre steder har de nok en anden 
udlægning.

 
Kadetter kommer til marts
Faktum er dog, at kadetterne kom-
mer. Det ved vi i skrivende stund: Til 
marts vil 125 kadetter blive optaget på 
Politiskolen i Brøndby, og de vil være 
færdiguddannede til september. Altså 
efter et halvt års uddannelse, der 
svarer til de politistuderendes PG-I. 
De skal overtage grænsekontrol og 
bevogtning, og måske også transport-
opgaver. De bliver overenskomst- 
ansatte og rekrutteret som politifolk. 
Politiforbundet får overenskomsten. 
De bliver sandsynligvis uniformeret 
i noget, der ligger tæt op af politiets 
uniformer. De vil blive medlemmer af 
de lokale politiforeninger og behandlet 
som det, de efter forbundets opfattel-
se er, fremtidige politifolk, som tager 
uddannelsen i to etaper. 

Alle detaljer skal dog forhandles helt 
på plads, før det er sikkert. 

”Vi vidste godt, at vi ville tage en masse tæv, 
og skulle forklare os ad mange omgange, 
og at det kan være svært at forklare sig, 
når følelser er i spil. Men vi fik heller ingen 
hjælp af Rigspolitiets kommunikation. Vi 
skal faktisk også forklare deres fejl”.

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet
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Politikadetterne bliver uniformerede, og uniformen kommer 
sandsynligvis til at læne sig op ad den kendte politiuniform. Præcist 
hvordan er endnu ikke afgjort. Netop uniformdelen har vakt mange 
følelser, da uddannede politifolk mener, at det vil blive umuligt for 
borgerne at kende forskel på ”rigtige” politifolk og kadetter. 

Foto: Jakob B
oserup INDLÆG: DEN NYE 

POLITIKADETUDDANNELSE 
AF JUSTITSMINISTER SØREN PAPE POULSEN

Dansk politi har gennem de sidste år været udsat for 
et massivt pres, og jeg kan kun erklære min ubetinge-
de stolthed og respekt for den store opgave, som I har 
løst, og de afsavn jeres familier har lidt.

 Vi har i Danmark et dybt professionelt politikorps 
– et af verdens bedste – der trods mange prøvelser 
arbejder benhårdt for at værne om borgernes tryghed 
og sikkerhed. 

 I leverer en indsats, der efterlader et stort indtryk. 
I har håndteret flygtninge- og migrantsituationen. I 
bevogter terrormål, og I håndterer en ulmende rocker- 
og bandekonflikt.

 I min tid som retsordfører – og nu som justitsmini-
ster – er jeg flere gange blevet kontaktet af betjente, 
som har fortalt om en hverdag med overarbejde, 
inddragede weekendvagter og udstationering langt 
fra familien.

 Et så massivt arbejdspres har konsekvenser. Situa-
tionen var uholdbar. Der måtte findes en løsning. 

 Med den nye finanslov øger vi optaget på Poli-
tiskolen i Brøndby, så der også i 2017 optages 600 
studerende. Men for at løse det akutte behov for 
flere medarbejdere og skabe en ny rekrutteringskanal 
til politiuddannelsen, har vi valgt at etablere en ny, 
uniformeret medarbejdergruppe i politiet: Politika-
detterne.

 Politikadetternes kortere uddannelse betyder, at 
de hurtigt vil kunne være med til at løse det akutte 
behov for flere medarbejdere. 

 Politikadetterne skal løse opgaver forbundet 
med grænsekontrol, bevogtning samt transport- og 
udsendelse, og de kan dermed frigøre politifolk fra 
nogle af de opgaver, der i øjeblikket bruges mange 
ressourcer på. 

 Det vil betyde, at flere politifolk kan komme tilbage 
til politikredsene, og det vil styrke politiet som hel-
hed. Og dermed styrke den tryghed, der er så vigtig 
for vores samfund.

 Den ny politikadetuddannelse ændrer ikke ved, at 
vi har et enhedspoliti. Tværtimod skaber vi en ny re-
krutteringskanal til politiet. Ansøgerne til politikadet-
uddannelsen skal i al væsentlighed opfylde de samme 
høje krav, som gælder for optagelse på politiets 
basisuddannelse. Hvis en politikadet efterfølgende får 
interesse for at fortsætte sin karriere som politibe-
tjent, vil politikadetuddannelsen være meritgivende 
på politiets basisuddannelse. Den mulighed håber jeg, 
at mange politikadetter vil benytte sig af.

Jeg glæder mig rigtig meget til at byde det første 
hold politikadetter velkommen i dansk politi. 



Ny justitsminister  
– hvad vil Søren Pape?

En ny mand er i stolen som øverste chef for 
politiet. Men hvad vil Søren Pape, og hvad står 
han for? Fagbladet DANSK POLITI har stillet 
spørgsmål til ministeren.

Du har sagt ja til at være justitsmini-
ster i en tid, hvor politiet er under pres 
og forandring, hvilke tanker gør du 
dig om øjeblikkets situation?
- Dansk politi har længe været under 
pres. Lange vagter, inddragede 
friweekender og udstationeringer har 
haft store konsekvenser for de enkelte 
betjente og for deres familier. 

- Grænsekontrol, bevogtning af 
potentielle terrormål og skyderier i ga-
derne har krævet, og kræver fortsat, 
mange ressourcer. Det er jeg meget 
opmærksom på, og jeg kan love, at jeg 
vil arbejde hårdt på, at vi får forbedret 
situationen for betjentene. 

- Samtidig er vi alle på den værst 
tænkelige måde blevet mindet om, 
hvilken barsk virkelighed politiet må 
agere i. Det var således med stor sorg, 
at jeg modtog den triste meddelel-
se om, at vi har mistet en af vores 
politibetjente. Mine tanker og dybe 
medfølelse går til de pårørende og 
til kollegerne på Vestegnen. Det er 
vigtigt for mig at slå fast, at vi under 
ingen omstændigheder skal acceptere 
en tilstand, hvor dem, der passer på 
os, bliver angrebet.
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Har du særlige mærkesager i forhold 
til ministerposten? 
- Som justitsminister vil jeg føre en 
politik, der sikrer tryghed for borger-
ne. I Danmark skal man trygt kunne 
færdes på gader og stræder.

- Derfor vil jeg også sætte hårdt 
og kontant ind over for rocker- og 
bandekriminaliteten. Regeringen vil 
skærpe straffene for skydevåben, og 
lige i øjeblikket arbejder vi med en ny 
rocker- og bandepakke. 

- Samtidig vil jeg reformere indsat-
sen mod ungdomskriminalitet, for 
det er meget vigtigt for mig, at vi får 
bremset de unge, der er på vej ned ad 
en forkert sti. 

- Sidst – men ikke mindst – vil jeg 
værne om et stærkt dansk politi. Vi 
skal også i fremtiden have et af ver-
dens bedste politikorps.

Du starter stort set samtidig med ved-
tagelsen af en politikadet-ordning, 
som ikke bliver modtaget med kærlige 
følelser af alle politifolk. De føler 
måske, at noget af deres identitet 
går tabt, når politikadetter i uniform, 
og et halvt års uddannelse i ryggen, 
bliver synlige på gaden og grænsen 
fra efteråret 2017. Hvad er dit forhold 
til den nye kadetuddannelse? 
- Som jeg var inde på tidligere, har 
landets politibetjente og familier 
længe været under et massivt pres. Vi 
har lyttet til jer og har mærket, at den 
situation, som vi står i, ikke er holdbar. 

- For at løse det akutte behov for 
flere medarbejdere og skabe en ny 
rekrutteringskanal til politiet, har vi 
valgt at etablere politikadetuddannel-
sen. Den nye, uniformerede medarbej-
dergruppe i politiet vil betyde, at flere 
betjente hurtigt kan komme tilbage til 
deres politikredse. Det, synes jeg, er 
en rigtig god løsning.

For Politiforbundet er det afgørende, 
at der er tale om en rekrutterings- 
kanal til politiet, og at der stadig kun 
er ET politi, med fagligt højt niveau. 
Deler du den holdning?
- Dansk politi skal fortsat være et en-
hedspoliti med høj faglig kompetence. 

Men hvis vi skal sikre os, at politiet 
fortsat er et af verdens bedste, må vi 
tage højde for, at politiet bruger man-
ge ressourcer på indsatsen mod terror 
og grænseindsatsen. 

- Politikadetterne får en række 
vigtige opgaver med bevogtning af 
terrormål, grænsekontrol, transport 
og udsendelse. 

- Men det er bestemt min forvent-
ning –  og mit håb –  at mange af de 
nye politikadetter vil få blod på tanden 
og vil fortsætte deres karriere som 
fuldt uddannede politibetjente. Så, 
svaret er ja; jeg ser bestemt politika-
detterne som en ekstra rekrutterings-
kanal til politiets basisuddannelse.

Hvad er vigtigt, set fra din stol, når 
det handler om politiet i de kommen-
de år?
- Den vigtigste opgave, som politiet 
overhovedet har, er at hjælpe borgere 
og virksomheder, der udsættes for 
kriminalitet.

- Vi skal i Danmark have et stærkt 
politi, som skaber tryghed for borger-
ne. Et politi, som kan øge presset på 
rockere og bander. Et politi, som er 
tæt på borgerne, men som også kan 
imødegå nye kriminalitetsformer som 
it-kriminalitet, økonomisk kriminalitet 
og grænseoverskridende kriminalitet.  

Vil dit kendskab fra den kommunale 
verden spille ind i forhold til blandt 
andet detailstyring og tiden efter 
New Public Management?
- Vi politikere på Christiansborg skal 
have tiltro til, at politiet selv er de 
bedste til at udføre og planlægge po-
litiarbejdet. Vi skal ikke detailstyre. I 
stedet skal vi have fokus på at opstille 
få mål, som sætter den overordnede 
retning for dansk politi. 

Sikkerhedsbranchen og andre 
faggrupper byder i disse år ind på 
politiets arbejde. Hvordan stiller du 
dig i forhold til opgaveglidning fra 
politiuddannede?
- I en presset tid skal vi sørge for, at 
betjentene friholdes til politiarbejde. 
Derfor ansætter vi for eksempel civile 

til at løse nogle af de opgaver, der 
ikke kræver politiuddannelse. Det, 
synes jeg, giver god fornuft. 

De sidste to år har været barske for 
mange politifamilier, fordi vagt-
planerne har været så pressede, og 
mange fridage er blevet inddraget. 
Hvordan forholder du dig til det?
- Når vagtplaner bliver ændret, og 
friweekender inddraget, så betaler 
betjentene og familierne en høj 
pris for vores andres tryghed. 
Derfor har jeg også stort fokus 
på at aflaste politiet fra det store 
arbejdspres, som I har været udsat 
for.

Hvad er din holdning til måltal i 
politiet? Officielt burde de være 
afskaffet, men spørger man poli-
tifolk, så fylder de mindst ligeså 
meget som tidligere, blot under 
nye navne som resultatmål og 
pejlemærker. Skal politiet fortsat 
arbejde efter faste, udstukne mål?
- De mål, som vi sætter for politiet, 
skal sætte retning for politiets 
arbejde. Målene skal have fokus på 
effekten af det arbejde, som poli-
tiet leverer til borgerne. Samtidig 
er det vigtigt for mig, at politikred-
sene får det nødvendige frirum til 
selv at tilrettelægge indsatsen, så 
den er så tæt på borgerne som mu-
ligt. Derfor er jeg også glad for, at 
vi nu på færdselsområdet er gået 
væk fra ufleksible måltal.

Politiforbundet havde et tæt 
samarbejde med din forgænger, vil 
man også se dig som minister i tæt 
dialog og samarbejde med politi-
ets egen medlemsorganisation?
- Ja, det vil man bestemt. Jeg ken-
der Claus Oxfeldt fra mit tidligere 
virke som retsordfører, og jeg har 
stor respekt for hans holdninger og 
hans arbejde. Jeg mødtes da også 
med ham i min første uge som 
minister, og jeg regner med, at vi 
kommer til at holde tæt kontakt. 
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KORT NYT

Det virker,  
når familien 
inddrages
Forældrerådslagning og familienet-
værk har en positiv effekt, når unge 
er ude i alvorlige problemer, og måske 
er på vej ud i kriminalitet. Det viser en 
kortlægning, som KORA har foretaget 
for Det Kriminalpræventive Råd og 
TrygFonden. Det er især i SSP-regi, 
metoderne kan benyttes. 
 Forældrerådslagningen består i, at 
forældrene inddrages i at komme med 
løsninger for den unge med problemer. 
 Familienetværket dannes ud fra en 
gruppe af seks – otte forældre, hvis 
børn hænger ud sammen, og har ud-
viklet dårlige vaner i gruppen. Foræl-
drene mødes med en SSP-konsulent 
over en periode på godt et halvt år. På 
møderne fortæller de hinanden om, 
hvad der optager dem her og nu, og 
de giver hinanden gode råd om, hvad 
de kan gøre i forhold til deres børns 
problemer. Forældregruppen etablerer 
for eksempel en fælles kontrol og et 
fælles regelsæt for deres børn.

Du kan læse mere om konklusionerne i  
kortlægningen på kora.dk

MENS POLITIET STOD VED GRÆNSEN
Flere røverier, flere indbrud og flere tilfælde af vold. 2016 var ikke et kønt år på statistikfron-
ten. Samtidig med, at politiet brugte 10 procent af sine ansatte til nye opgaver som bevogt-
ning og grænsekontrol, var året et produktivt et af slagsen i de kriminelle miljøer. 
 På landsplan er der sket en stigning inden for vold på 27 procent i første kvartal 2016 i for-
hold til første kvartal 2015. Tilsvarende er der sket en stigning på 13 procent for indbrud og 12 
procent for røverier. Samtidig er politiets produktivitet tilsvarende faldet. 
 I første halvdel af 2016 blev der sigtet en gerningsmand i 75,5 procent af anmeldelserne 
om vold. I samme periode i 2015 var tallet 90,9 procent. I årene før har sigtelsesprocenten i 
gennemsnit ligget på 97 procent.

Kemiske spor 
på telefonen afslører 
hvem du er

En gruppe amerikanske og 
tyske forskere går i Sherlock 
Holmes fodspor, og mener 
at kunne afsløre en persons 
vaner inden for en række 
felter gennem kemiske spor på 
telefonskærmen. Skærmens 
overflade gemmer nemlig på 
oplysninger om for eksempel 
dit forbrug af plejeproduk-
ter, mad og medicin. Og de 
oplysninger kan blandt andet 
bruges af politiet til at opbygge 
personprofiler i forbindelse med 
forbrydelser, mener forskerne. 

Forsøget er baseret på prøver fra 39 telefoner, og de kemiske 
spor er analyseret ved hjælp af den meget følsomme teknik 
massespektrometri. Nogle kemikalier, såsom myggespray, 
blev fundet på telefoner hele fire måneder efter, at ejerne sidst 
havde brugt produktet.

Kilde: Videnskab.dk
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Løb er sundt  
– også i trafikken
Hører du til dem, der dropper løbeturen, fordi det 
er usundt at løbe i bilos? Så er den undskyldning 
nu afvist af forskningen. En løbetur i byen er lige 
så sund for lungerne, som hvis du befandt dig i en 
skov, konkluderer et dansk forsøg baseret på 16 års 
opfølgning af mere end 57.000 personer.
 - Vores nye, store forskningsprojekt viser, at mo-
tion, også midt i storbyen, mindsker risikoen for at 
blive indlagt på hospital med cirka 15 procent for ast-
ma og op til 19 procent med KOL, forklarer Charlotte 
Suppli Ulrik, der er professor på Hvidovre Hospitals 
lungemedicinske afdeling, i pressemeddelelsen.
 Ifølge forskerne bag studiet gør det endegyldigt 
op med myten om, at motion i storbyen er usundt.
 - Mange tror, at det er direkte usundt eksempel-
vis at løbe rundt om søerne eller ned ad Jagtvej i 
København, fordi der er så meget bilos. Men det er 
altså ikke rigtigt, tværtimod. Man lever længere og 
har mindre risiko for astma og KOL, når man dyrker 
motion, siger Charlotte Suppli Ulrik.

Kilde: Videnskab.dk

KORT NYT

Det kan have betydning for 
såvel huspriser, økonomisk 
velstand og social ulighed, 
hvordan politiet fordeler sine 
ressourcer/stationer. Det viser 
en amerikansk undersøgelse fra 
Indiana University og University 
of Maryland.
 Undersøgelsen studerede 
to scenarier: Ét, hvor politiets 
tilstedeværelse var koncentreret 
til særlige områder i en by, og ét 

hvor politiets tilstedeværelse var 
fordelt ligeligt rundt om i byen.
 Tendensen var, at en koncen-
tration af politiressourcer over-
ordnet fører til generel velstand 
i det pågældende område, fordi 
folk, der i forvejen klarer sig godt, 
flytter herhen. På den måde 
beskytter de deres velstand, 
ligesom husenes værdi stiger.
 Mindre bemidlede folk, med 
mindre incitament til at holde 

sig på den rigtige side af loven, 
risikerer at ”sidde fast” i kvar-
terer med høj kriminalitet. Hvis 
politiet så rykker ind med stærk 
tilstedeværelse i en periode, ryk-
ker de kriminelle blot til et andet 
område.
 Hvis man vil undgå det, er sva-
ret at fordele politiets ressourcer 
mere ligeligt i en by/politikreds, 
lyder det fra økonomerne bag 
undersøgelsen.

POLITIETS tilstedeværelse - eller mangel på 
samme - påvirker også økonomisk

Skov og strand eller 
trafik og bilos – det 
betyder ikke så 
meget, hvor du løber, 
men at du løber.



DEN DIGITALE 
KRYSTALKUGLE SKAL 
STYRE POLITIET

KRIMINALITETSPROGNOSE

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
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e har store forventninger i 
Chicago. Endelig har politiet 
fundet et hjælpemiddel, 
som måske kan vende den 
negative spiral af hård 
kriminalitet, der mere eller 
mindre er løbet løbsk.

Det meste er ellers prøvet. Byen, 
med over 2,5 millioner indbyggere, har 
i de senere år gravet dybt i værktøjs-
kassen med politiindsatser. Alt fra 
udvidet nærpoliti, nultolerance og til 
proaktive kommunikationsindsatser. 
Tilsat analytisk og udadvendt arbejde i 
de værst udsatte områder. 

Intet har dog for alvor brudt den 
negative udvikling. 

Chicago har oplevet en stigning i 
voldelige overfald og skuddrab i de 
senere år, og 2016 kan meget vel blive 
det mest dødbringende i byens nyere 
historie.

Derfor kastede politiet sig for lidt 
over et år siden ud i et af de mange 
pioner-projekter, som sandsynligvis 
bliver udgangspunktet for det meste 
politiarbejde i den vestlige verden i 
nær fremtid. Brugen af big data til at 
forudsige adfærd og kriminalitet. Og 
med en analytisk og statistisk tilgang 
til politiarbejdet.

Begrebet har et navn – nemlig pre-
dictive policing. Hold godt øje med det. 
Det er allerede et buzzword i politiske 
kredse og blandt politichefer. Ja, vel 
nærmest fremtidens religion til frelse 
af offentlig indsats.

Predictive policing kombineres 
typisk med paletten af eksisterende 
arbejdsformer og teknologi, samt som 
analytisk værktøj. 

Eksempelvis i forening med de 
sensorer, som politiet i USA sætter op 
i flere kvarterer. De genkender lyden 
af skud, og kan sende besked om lo-
kaliteten til politiet. De kaldes for shot 

D
AF NICOLAI SCHARLING

Politinæsen bliver i stigende grad afløst 
af computere, der analyserer på big 
data. Det kaldes predictive policing, 
og er blevet den krystalkugle, som 
politichefer og politikere allerede i dag 
forventer sig store ting af. Programmer 
skal forudsige, hvor og hvornår 
kriminaliteten finder sted. Såkaldte 
algoritmer udregner, hvordan politiet 
bruger patruljetiden bedst. De forudsiger 
tilmed, om visse personer vil begå 
kriminalitet i fremtiden eller blive ofre.

Det lyder næsten for sci-fi-agtigt til 
at være sandt. Og er det måske også. 
Endnu er det kun på forsøgsstadiet og 
uden de store dokumenterede succeser. 
Blandt andet fordi myndighederne har 
svært ved at levere alle de data, som er 
forudsætning for en brugbar bundlinje. 
Skepsis er på det seneste vokset blandt 
kritikere, som påpeger, at det ligefrem 
kan være skadeligt, da det risikerer 
at give politiet tunnelsyn i forhold til 
minoriteter og socialt udsatte.

�
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forudsigelige mønstre. Derfor kan den 
også forudsiges nogenlunde præcist 
ved hjælp af de rette oplysninger.

På to år er begejstringen og forvent-
ningerne dog kølet noget af i Kansas 
City. 

Så vidt har 2016 budt på 107 mord i 
løbet af årets første 10 måneder. Det 
er en voldsom stigning fra de 82 i hele 
2014. Til trods for, at man ellers er ble-
vet stadig bedre til at fodre program-
met med brugbare data.

Fem-ti procent bedre end næsen
Sådan en udvikling kræver en und-
skyldning eller forklaring. I dag und-
skylder folkene i KC NoVa-gruppen sig 
med, at det ikke er så simpelt endda. 
Måske ved politi og myndigheder slet 
ikke nok om sine borgere til at få de 
rigtige resultater ud af de digitale 
regnemaskiner.

En algoritme er trods alt ikke bedre 
end den kostpyramide, den fodres 
med. 

Dog er der stadig fremskridt.
Så vidt anslår eksperter i USA, at 

gevinsten ved brug af big data er fem-
ti procents bedre forudsigelser end 
ved almindelige politimetoder. Ikke 
ligefrem en revolution.

Men det drukner hverken ånden eller 
lysten.

Det tog trods alt flere år for compu-
teren at slå verdensmesteren i skak. 
Men det skete og var uundgåeligt. 
Programmerne har måske bare tygget 
sig gennem for meget junk food. Der 
vil komme flere og flere vitaminer og 
grovfoder i form af valide data. Som 
PR- og reklamefolk allerede ved, så er 
vi mennesker utroligt forudsigelige og 
kan sættes på få formler.

Der er dog endnu et stykke op til 
koncerner som Google og Facebook, 
der tjener mange, mange milliarder af 
dollars på de digitale profiler, hu-
mørsvingninger og inderste tanker, 
som alle brugere så ubekymret giver 
dem adgang til og ejerskab af. Resten 
ordner algoritmerne, som skaffer milli-
oner af psykologiske- og forbrugerpro-
filer til selskaberne bag. Dine cookies, 
likes og rejsefotos er måske den 
højeste pris, der nogen sinde er blevet 
betalt for noget, der er gratis.  

spottere og bruges i mange bandeom-
råder i USA. 

Du vil begå kriminalitet
Politiet i Chicago er således hoppet 
ombord i samme båd som en lang 
række af øvrige amerikanske poli-
tikorps. Faktisk 20 ud af de 50 største. 
De har indgået partnerskaber med en 
hær af forskere, private firmaer og 
computernørder ved universiteterne. 

De udvikler programmer, såkaldte 
algoritmer, der gennemgnasker og 
fordøjer kolossale mængder af sociale, 
kriminelle og demografiske oplysnin-
ger. Resultatet skal udstyre politiet 
med en digital næse, som udpeger de 
steder, hvor den værste kriminalitet 
opstår, eller oplister personer, som 
potentielt vil begå den eller blive ofre. 
Gerne i god tid. 

Programmerne udpeger hot persons 
og hot spots, altså kriminelle, som 
kræver særlig opmærksomhed, kvar-
terer i farezonen og tidspunkter, hvor 
borgere er i fare i specifikke gader eller 
husblokke.

Vi holder øje med dig
I Chicago nikkede politichef og borg-
mesterkontor for to år siden ja til en 
ny, udvidet måde at gøre brug af den 
digitale politinæse.  

Til formålet fik myndigheden be-
vilget godt 15 millioner kroner fra en 
fond. 

Programmet forsyner politi og 
sociale myndigheder i byen med en 
heat list, det vil sige navnene på de 
personer, som mest sandsynligt vil 
begå kriminalitet eller blive ofre.  På 
sæt og vis en slags pulsmåling, der 
afslører, hvornår ulmende områder 
og personer risikerer at koge over. 
For at nå frem til resultatet fodres 
algoritmen med en bred vifte af 
oplysninger omkring skudepisoder, 
skudofre og vidner. Heat listen foku-
serer politiets indsats i vanskelige 
områder. Det er som nævnt navne på 
potentielle gerningsmænd eller ofre. 
De får besøg af politifolk og bliver 
gjort klart, at de bliver holdt godt 
øje med. Sociale myndigheder skal 
tilmed kobles på, når advarselslam-
perne blinker hedt.  

Mere end 1.000 navne står p.t. på 
listen. Og ifølge politiet har den fak-
tisk omfattet, og dermed forudsagt, 
navne på tre af fire skuddræbte i 2016.    

Algoritmernes tyranni
Det lyder som en succes. Alligevel 
betyder det langtfra, at Chicagos politi 
kan juble over at have fundet den vise 
algoritme. Faktisk sætter en ny, større 
evaluering spørgsmålstegn ved, om 
heat listen, og politiets opfølgning og 
fokus på personerne på listen, overho-
vedet bidrager positivt. 

Forskerne bag evalueringen advarer 
ligefrem om, at politiet risikerer at 
få tunnelsyn og stigmatisere socialt 
udsatte borgere og minoriteter ekstra. 
Folk bliver mistænkeliggjort alene på 
deres profil og potentielle fremtid.

- Blot fordi du bor i et bestemt kvar-
ter og omgås bestemte personer, risi-
kerer du at blive mistænkeliggjort og 
komme i fokus, uden at have begået 
en forbrydelse. Blot fordi et program 
siger, at du vil begå kriminalitet på et 
tidspunkt, lyder det fra en bekymret 
forsker til New York Times. 

Advarsler om algoritmernes tyranni 
dukker stadig oftere op blandt krimi-
nologer.

Ned og op igen
Den målbare effekt er så vidt entydigt 
udeblevet. Som i Kansas City, hvor 
programmet KC NoVa blev indført i 
2014 og bidrog til voldsom jubel, da 
antallet af mord i forlængelse heraf 
faldt til det laveste i over 40 år. Nem-
lig 82.

KC NoVa blev lovprist, fordi det, i 
sammenkobling med allerede øget 
fokus på prøveløsladte og hot spots, 
hjalp politiet med at forudse krimina-
litet. 

Takket være et netværk af ressour-
cepersoner fra gadeplan, tidligere kri-
minelle og politiet bliver programmet 
løbende opdateret med aktuel viden 
om kriminelle personer, lokale forhold, 
kriminalitetstyper og andet. 

Tankesættet bag og forventnin-
gerne er de samme, som gælder alle 
andre steder, hvor formler gennem- 
pløjer big data: Nemlig at krimina-
litet og kriminelle generelt følger �



”Mange politifolk har døbt arbejdsformen policing by 
dots, altså politiarbejde efter prikker, med henvisning til 
de kort, som dirigerer politifolkene rundt, og hvor røde 
prikker indikerer, hvor kriminalitet er mest sandsynlig.”

Forsker

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
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Men ét er salg af personlige data til 
kommercielt formål, noget andet offi-
cielle data til kriminalitetsforebyggelse.

Mord i Memphis
Det gælder også Memphis, der efter 
godt ti års intensiv brug af predictive 
policing stadig har nogle af USA’s 
farligste og mest voldsplagede kvarte-
rer. Her har man i årevis, i samarbejde 
med Memphis Universitet, forsøgt at 
forudsige kriminalitet ved at indsamle 
data om tidspunkter, steder og vidner 
ved alle kriminelle forhold, og brugt re-
sultaterne til at sende store politistyr-
ker ind i områder på givne tidspunkter. 
Også civilklædte. Samt til at opsætte 
stoplys i trafikken.

Allerede i 2010 lovpriste de lokale 
politichefer værktøjet. 

- Det er et meget mere proaktivt 
redskab for politifolkene. Nu er vi til 
stede, når kriminaliteten begås og ikke 
bagefter, konstaterede ledende analy-
tiker hos politienheden dengang. 

Han henviste yderlige til en markant 
reduktion i kriminaliteten, som kunne 
kapitaliseres til en besparelse på syv 
millioner dollars.

Siden 2010 er der dog blevet mere 
stille omkring programmet. Modsat en 
ophedet debat om uopklarede mord-
sager og den stigende utryghed.

Mørketal og manglende viden
Der er overordnet set to former for 
brug af big data til predicitive policing.

Den første og mest udbredte er 
forsøget på at forudsige og udpege 
steder, hvor kriminalitet vil foregå.

Det er i princippet en model, hvor 
alle registrerede kriminelle forhold og 
eksempelvis opkald til politiet stykker 
et kort sammen over, hvor politiet bør 
være til stede.

Afhængig af programmet bag 
fyldes ekstra oplysninger på. Men 
generelt er politiets viden og registre-
ringer kernen.

Resultatet er på mange måder 
at sammenligne med en kriminali-
tets-vejrudsigt.

Eller et risikobillede over, hvor 
folk mest sandsynligt udsættes for 
kriminalitet i forskellige områder i de 
kommende døgn. 

Mange politifolk har døbt arbejdsfor-
men policing by dots, altså politiarbej-
de efter prikker, med henvisning til de 
kort, som dirigerer politifolkene rundt, 
og hvor røde prikker indikerer, hvor 
kriminalitet er mest sandsynlig.

Denne model roses mange steder, 
blandt andet i byer som Los Angeles 
og Atlanta, for at være årsag til store 
fald inden for visse former for krimina-
litet – indbrud og tyveri eksempelvis. 
Dog mangler det store gennembrud. 
Der er nemlig missink links. 

Meget kriminalitet anmeldes og 
registreres ikke. Der er mørketal, 
skjulte overfald, en dunkel undergrund 
af organiseret kriminalitet, hustruvold 
og andet, som ikke er en del af data-
grundlaget, fordi oplysningerne ikke 
findes. Hvis ikke politiet har fingeren 
på pulsen i forvejen, så er det svært 
for selv den bedste algoritme at spyt-
te fantastiske forudsigelser ud.

Principielt er det svært af forestille 
sig en velfungerende forudsigelse 
uden brug af lokal- og nærpoliti!

Din profil
Den anden form for brug af big data er 
personlig profilering og udpegning af 
potentielle ofre. 

Som med Chicagos heat list, hvor 
politiet fokuserer særligt på grupper, 
ud fra en række oplysninger om-
kring deres fortid, omgangskreds og 
personlige forhold. Det bruges til at 
kontakte dem, advare dem og i det 
hele taget vise opmærksomhed. Den 
del er blevet kritiseret af forskere og 
kriminologer.

Blandt andet – som tidligere nævnt 
– fordi det begrænser myndigheder-
nes fokus på en snæver gruppe af 
personer og socialt udsatte. Indtil 
videre er antallet af skud og dræbte 
heller ikke faldet bemærkelsesværdigt 
til trods for, at det ofte er systemets 
fokus. Faktisk næsten tværtimod i 
disse år. 

Bred buffet af data
Der er derfor stigende skepsis i forhold 
til værdien af predictive policing så 
vidt. 

Alligevel er USA et gunstigt labo-
ratorium for programmører, der vil 

PREDPOL
Et af de mest benyttede 
programmer til predictive po-
licing både i USA og i England. 
Programmet benytter sig af 
tre kernedata fra politiets 
registre: Kriminalitetstype, 
kriminalitetssted og tidsrum 
for kriminaliteten. Det bruges 
til udpege og forudsige områ-
der på helt ned til 150 meter, 
hvor bestemte typer af krimi-
nalitet mest sandsynligt vil 
foregå og hvornår på døgnet. 
Mange politifolk har døbt 
arbejdsformen policing by 
dots, altså politiarbejde efter 
prikker, med henvisning til de 
kort, som dirigerer politifolke-
ne rundt, og hvor røde prikker 
indikerer, hvor kriminalitet er 
mest sandsynlig.

Ifølge PredPol’s egen hjem-
meside skal programmet:
•  Hjælpe politiet med at 

forhindre kriminalitet.
•  Forudsige hvor og hvornår 

en bestemt type af krimi-
nalitet mest sandsynligt vil 
ske.

•  Effektivisere politiets brug 
af ressourcer og patruljetid.

Programmet kan bruges på 
alle former for lovbrud, er 
let at kommunikere med og 
sender oplysningerne direkte 
ud i patruljebilerne. 

PredPol benyttes I mange 
større amerikanske byer, 
herunder Los Angeles og 
Atlanta, hvor det ifølge 
selskabet bag har resulteret i 
markante fald inden for om-
råder som tyveri og indbrud. 
Op mod 25-30 procent i nogle 
områder. Det koster omkring 
halvanden million kroner at få 
adgang til PredPol’s soft-
ware.
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styre politiets indsatser.  20 af de 50 
største politikorps i USA er i gang med 
deres forsøg på området, og yderligere 
11 overvejer det. 

En bølge af vold og kriminalitet skyl-
ler i disse år ind over flere amerikanske 
storbyer efter en lang periode med 
stabilt fald. 

Mange steder føler myndigheder 
og borgere sig magtesløse, og den 
normale værktøjskasse virker måske 
slidt og opbrugt. Tilmed har flere års 
besparelser og effektiviseringer gjort 
det svært at skaffe polititimer til at 
sætte ind. 

Derfor er en række amerikanske 
politikorps klar til at fungere som prø-
veklude for programmørers krystal-
kugler. Det er billigere og måske også 
bedre.

Algoritmerne bliver bedre og bedre 
og omfatter stadig flere oplysnin-
ger. Alt kan hældes i gryden. Både 
tænkeligt og utænkeligt, så som brug 
af meteorologiske data, trafikale 
strømme, shopping-mønstre, socio-
økonomiske oplysninger, demografi, 
gadebelysning, kriminalitetsregistre, 
statistikker for kriminalitet, kriminel-
les Facebook-profiler, åbningstider 

for barer og restauranter med meget 
mere. Udregningerne spyttes direkte 
ud til bærbare computere i politiets 
patruljebiler og udpeger områder 
og tidspunkter, hvor politiet bedst 
kan forebygge og sætte ind over for 
kriminalitet – faktisk helt ned på 
gadeniveau. 

Pittsburg måske længst fremme
Forsøgene findes i mange afskygnin-
ger og med forskellige programmører 
– og kobles sammen med overvågning 
og vagtplaner. 

Det er også tilfældet i Pittsburg i 
staten Pennsylvania, hvor krimina-
liteten følger samme mønster som i 
Chicago og en række andre amerikan-
ske storbyer. 

Efter flere års fald, er der de sene-
ste år sket en pludselig og markant 
stigning i antallet af skudepisoder 
og skuddræbte samt overfald. Ofte i 
bydele præget af minoriteter og med 
social slagside. Hvilket tilmed har ført 
til øgede spændinger mellem politi og 
minoritetsgrupper som afroamerika-
nere. 

Politiet har sat massivt og hård-
hændet ind i netop disse områder og 

er under anklage for racisme og brug 
af vold. 

Derfor har politi og bystyre i Pitts-
burg kastet sig ud i et nyt forsøg. 

Nu skal politifolk i de udsatte om-
råder frem over have besked om, hvor 
de skal køre hen, og hvor kriminalitet 
er mest sandsynlig i dette øjeblik. 
Politifolkene dirigeres via en compu-
terskærm i bilen. Synlighed på rette 
tid og sted skal også gavne politiets 
image. Herunder opbygge en proaktiv 
profil, så politifolk kan komme krimi-
naliteten i forkøbet.

Algoritmen bag indsatsen i Pitts-
burg er udviklet af forskere på byens 
universitet. Forventningerne er store, 
fordi datamængden, som behandles 
og styrer politifolkenes patruljer, er 
enormt omfattende og bred.

Om politinæsen møder sin digitale 
overmand i Pittsburg er endnu uvist. 
Men det er den vej, det går. 

Virtual reality på norsk
Forskere og universiteter inddrages i 
stigende grad i udviklingen af værktø-
jer og strategier. 

Fri forskning har i det hele taget 
stor værdi for måden at drive politi på 

Flere amerikanske 
politikorps har 
meldt ud, at takket 
deres brug af 
predictive policing 
er kriminalitetstyper 
faldet op til 30 procent. 
Forskere påpeger dog, 
at der ikke findes valide 
belæg for de påstande, 
og anslår selv, at faldet 
i bedste fald vil være 
fem-ti procent.  

�



i mange lande. Det er blevet svaret på 
optimering og effektivisering af poli-
tiets arbejde. Tilmed inddrages virtual 
reality på forsøgsplan flere steder i 
uddannelsen af politifolk.

Her kan elever sendes ud på svære 
opgaver, hvor fare, psykologisk over-
tag og rette handlinger er en del af 
udfordringen – uden at være i rigtig 
fare. Og tilmed kan deres handlinger 
evalueres effektivt. 

Det sker også tæt på os. I Norge 
kører der således et lokalt pilotprojekt 
med brug af virtual reality til at træne 
politifolk i indsats.

Europa er med – også DK
Det er ikke bare i USA, at predictive 
policing stormer frem i disse år. Også 
i Europa har tanken og systemer så 
småt fået fodfæste. I Kent i England 
takker politiet deres tre år gamle  
PredPol-teknologi for et fald i antallet 
af kriminalsager – fra cirka 140.000 til 
100.000. 

PredPol bruger tid, sted og per-
sondata fra politiets registre til at 
forudsige kriminalitet. Ved hjælp af 
et Google-kort blinkes politiet hen 
til områder, som skal have særligt 
fokus. Største og mest mediedækkede 
succes var, da en af de røde firkanter 
ledte politiet hen til et barn, der var 
blevet seksuelt misbrugt.

Også i Tyskland har man gode resul-
tater. I Oberhausen har et målrettet 
system således nedbragt antallet af 
indbrud. Systemet sendte patruljer i 
retning af områder, hvor der inden for 
en radius af 250 meter skønnedes at 
ske indbrudsbølger inden for de kom-
mende 24 timer til syv dage.

I byer som Lyon i Frankrig har 

programmet Map Revelation i flere år 
hjulpet politiet med at sætte ind over 
for indbrud og anden mindre krimina-
litet. Systemet er i dag rullet ud i flere 
franske byer. 

I Danmark ruller Rigspolitiet efter 
planen en analysedatabase, POL-Intel, 
ud i pilotkredse næste år. Ved hjælp af 
garvede programmører fra et Silicon 
Valley firma lægges de første digitale 
spor hermed til et landsdækkende, 
analysebaseret og predictive policing 
rettet it-system (se artikel side 26).

Efter år med besparelser
Langt henad vejen handler troen på 

predictive policing og lysten til at 
forsøge sig med systemerne om, at 
politiet generelt har stadig færre res-
sourcer at gøre godt med på gadeplan, 
og derfor skal udnytte og prioritere 
dem bedre. 

I USA og Europa har politiet i årevis 
været genstand for store effektivise-
ringer og besparelser. Økonomisk og i 
forhold til timetal bliver det vanskeligt 
at rulle besparelserne baglæns. Fokus 
på terror og sikkerhed har desuden 
snuppet sin del af bevillingerne til 
”almindelig” politiindsats. 

Det betyder fremadrettet, at poli-
tifolk nok skal indrette sig på helt nye 

HUNCHLAB
Står bag de nyeste algoritmer til at forudsige kriminalitet. Kriminalitetsoplysninger analyseres og bruges til at 
identificere mønstre, som vil gentage sig i fremtiden. Kernen er oplysninger omkring allerede registreret kriminali-
tet, men HunchLab fodres også med forskellige oplysninger som befolkningstæthed, offentlig transport, place-
ringer af barer, skoler, arrangementer, ja sågar månefaser. Meteorologiske data er også brugbare, da der begås 
mindre kriminalitet på kolde og blæsende dage. Programmet koster mindre end PredPol og benyttes blandt andet 
i Philadelphia og St. Louis. 

Blot fordi du bor i et bestemt kvarter og omgås bestemte 
personer, risikerer du at blive mistænkeliggjort og komme i fokus, 
uden at have begået en forbrydelse. Alene fordi et program siger, 
at du vil begå kriminalitet på et tidspunkt.
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PERSONLIG 
PROFILING
– DU VIL BEGÅ KRIMINALITET

Generelt handler predictive 
policing om at udpege områder 
og tidspunkter, hvor sandsynlig-
heden for kriminalitet er størst. 
Derefter dirigerer man politifolk 
derhen efter forskellige indsats-
koncepter og den type af krimi-
nalitet, som forudsiges. Enkelte 
politikorps benytter sig dog også 
af programmer, som finder frem 
til personer, der mest sandsyn-
ligt vil begå kriminalitet eller 
blive ofre. I Chicago og Baltimore 
arbejder man med forskellige va-
rianter af den slags. I Chicago har 
politiet således over 1.000 navne 
på en heat list, som skal opsø-
ges og holdes særligt øje med. 
Predictive policing møder stadig 
større kritik, fordi den risikerer at 
stigmatisere minoriteter og folk 
i byområder for noget, de faktisk 
ikke har begået eller været udsat 
for – endnu. 

SHOT SPOTTER
Sensorer, der registrerer og loka-
liserer lyden af skud. Politikorps 
i mere end 90 byer benytter sig 
på verdensplan af teknologien. 
Typisk er sensorerne sat op i 
udsatte bydele og områder, hvor 
politiet er udfordret af bander og 
narkokrig og sjældent kommer 
på almindelig patrulje. Sensorer 
dirigerer politifolkene præcist der-
hen, hvor skud er blevet affyret.

Shot spottere hænger i mange 
amerikanske storbyer, og områ-
derne, hvor de benyttes, udvides 
jævnligt.

arbejdsmetoder og tilgang til udad-
vendt arbejde. Patruljebilerne bliver 
kontoret, og programmer på skærmen 
og tablets styrer indsatsen. 

Det er ikke et spørgsmål om hvis, 
men hvornår. 

Mangler intuition og viden
Problemet er dog stadig, at data-
grundlaget næppe er stort nok til at 
kunne bruges optimalt.

Forskellige registreringer og forskel-
lige måder at opgøre kriminalitet på, 
gør det svært.

Blandt andet har selv de bedste 
forskere og programmer ikke kunnet 
knække koden for, hvorfor antallet af 
skuddrab i USA flere steder stiger så 
drastisk.

Først da et graverhold af journali-
ster på avisen Baltimore Sun brugte et 
år på gennemgang af skudstatistikker 
og skudsager, kom der en ny, uventet 
forklaring. Blandt andet havde journa-
listerne også interviewet sygehusper-
sonale, lokale beboere og kriminelle. 
Eksplosionen i antallet af skuddræbte 
skulle ikke nødvendigvis findes i 
antallet af skudsager, men i kaliberen 

Algoritmerne bliver bedre og bedre og omfatter stadig flere oplysninger. Alt kan hældes 
i gryden. Både tænkeligt og utænkeligt, så som brug af meteorologiske data, trafikale 
strømme, shopping-mønstre, socioøkonomiske oplysninger, demografi, gadebelysning, 
kriminalitetsregistre, statistikker for kriminalitet, kriminelles Facebook-profiler, åbningstider 
for barer og restauranter med meget mere.

af våben og indførslen af automatiske 
geværer i kriminelle kredse. 

Dertil kommer en forråelse i miljøet, 
hvor det er blevet kutyme at skyde 
efter hovedet, hvorimod man før i 
tiden skød efter kroppen. Det betyder, 
at det samme antal skudepisoder i dag 
resulterer i langt flere dræbte.

Der er de samme næsten 1.000 
skudepisoder i Baltimore som for ti år 
siden. Men antallet af døde er steget 
markant. 

I dag skyder kriminelle for at dræbe. 
Og antallet af kugler, fundet i krop-
pene på deres ofre, er mangedoblede. 
Graverholdet matchede deres fund 
med statistikker fra andre storbyer. 
Det passede også her.

En konklusion, som hverken forske-
re, FBI eller andre myndigheder var 
kommet frem til, fordi indberetningen 
af skudepisoder var forskellig fra korps 
til korps og derfor også beskrivelsen. 
En simpel algoritme kunne med valide 
data måske være kommet til samme 
konklusion. Men de helt valide data 
mangler endnu – sammen med intui-
tionen. 

Et stykke tid endnu i hvert fald. 



ystemudviklere fra det ame-
rikanske Silicon Valley-firma, 
Palantir, sidder i skrivende 
stund hos Rigspolitiet, 
politiområdet i Ejby samt 
hos Koncern IT i Hvidovre og 
forbereder en pilot-udrul-

ning af en ny analyseplatform i andet 
halvår af 2017. Rigspolitiet har nemlig 
i efteråret indgået en større, tocifret 
millionkontrakt med it-firmaet, der har 
leveret lignende platforme til andre 
landes politimyndigheder.

Formålet med POL-Intel er for 
det første at gøre det nemmere for 
politifolk at søge og sammenstille 
informationer. Det bliver ikke længere 
nødvendigt at skulle slå op i forskellige 
systemer for at skaffe oplysninger om 
køretøjer, personer eller andet. Frem-
over kan mange forespørgsler klares 
med én søgning i ét skærmbillede. 

For det andet får efterforskere og 
analytikere et redskab, der hurtigt 
hjælper dem med at danne overblik 
over og visualisere store mængder 
data. Det er nødvendigt i en tekno-
logisk tid, hvor dansk politi nærmest 
bliver oversvømmet af informationer 
fra blandt andet it-båret kriminalitet. 
Kunsten er at omdanne de mange 

S

AF KARINA BJØRNHOLDT

En ny analyseplatform udrulles i dansk 
politi næste år. Leveret af et Silicon 
Valley-firma til et større tocifret 
millionbeløb. POL-Intel, som systemet 
kaldes, vil gøre det nemmere for den 
enkelte politiansatte at søge efter 
informationer. Ligesom efterforskere 
og analytikere får et redskab, der 
hurtigere kan skabe overblik og 
sammenhænge i store mængder af data. 
På sigt vil systemet også introducere 
helt nye arbejdsgange i dansk politi og 
understøtte predictive policing.

NY IT SKAL  
HJÆLPE POLITIET 
MED AT FANGE 
FORBRYDERE 
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informationer til en brugbar politividen, 
der kan prioriteres og handles på.

Prioriteringer træffes gennem viden
- Vi har i dag flere opgaver end hænder 
i dansk politi, og derfor giver intelligent 
led policing rigtig god mening. Analyse-
platformen vil være med til at sikre, at 
vi bygger vores beslutninger og priori-
teringer på et vidensbaseret grundlag, 
så vi bruger politiets ressourcer bedst 
muligt og med den størst mulige 
effekt, siger Lars Mortensen, vicepoli-
tiinspektør i Nationalt Efterforsknings-
center (NEC) og faglig ansvarlig for 
projektet.

Selve grundpakken udrulles som 
nævnt i 2017, men i en periode på syv 
år sidder systemudviklere fra Palantir 
i Danmark for løbende at videreudvikle 
POL-Intel i tæt samarbejde med dansk 
politi. Det betyder, at platformen på 
den lange bane vil kunne spille sammen 
med endnu flere af politiets systemer 
og understøtte en større mængde af 
politiets arbejdsopgaver. Herunder også 
som led i predictive policing – altså 
hvor systemet, på baggrund af data, 
kan hjælpe politiet med at forudsige 
kriminalitetsmønstre og dermed være 
med til at danne grundlag for politiets 
disponering og prioritering. 

Et værktøj, man er langt fremme 
med i USA.

Tror på Palantir 
Nu er ansatte i dansk politi desværre 
ret erfaringsramte, når der gælder 

WHAT’S IN IT  
FOR ME?
•  Alle politifolk vil få 

adgang til det første 
niveau i POL-Intel. Her 
kan man via én ”Google-
lignende” søgning trække 
forskellige oplysninger 
fra eksempelvis 
Kriminalregistret, 
Våbenregistret og 
POLSAS. På sigt bliver det 
også muligt via mobile 
enheder.

•  Andet niveau er 
til basisanalyse 
for analytikere og 
efterforskere. Her 
kan de sammenstille 
informationer, så de bliver 
let overskuelige. Hidtil 
har det krævet forskellige 
specialprogrammer.

•  Tredje niveau er til 
specialanalyse. Her 
kan der laves tidslinjer, 
netværksanalyser, 
hotspot-analyser og anden 
geografisk visualisering, 
der hjælper efterforskere 
og analytikere med at 
danne overblik og skabe 
sammenhænge i store 
mængder information. 

•  Desuden kommer der 
to niveauer, som kun 
få personer får adgang 
til. Ét niveau, der 
erstatter PED (Politiets 
Efterforskningsdatabase), 
og ét niveau, der rummer 
en meddelerdatabase.

FINANSIERING
Analyseplatformen finan-
sieres af de 150 millioner 
kroner, som Folketinget i 
2015 bevilgede til øget it- 
og analysekapacitet i po-
litiet og PET som led i ”Et 
stærkt værn mod terror”.

it-systemer, der af den ene eller anden 
årsag ikke fungerer optimalt. It-un-
derstøttelsen anno 2016 lader stadig 
meget tilbage at ønske, og der arbejdes 
på forskellige platforme, som ikke kan 
snakke sammen. Men Lars Mortensen 
har store forventninger om en suc-
cesfuld implementering af den nye 
analyseplatform. Han er også fuld af 
tiltro til, at Palantir er det rette firma til 
at levere varen.

- Palantir er en it-virksomhed, der har 
leveret lignende løsninger til andre lan-
des politimyndigheder – blandt andet i 
Sverige, England og USA – og har stor 
erfaring med at trække informationer 
fra mange forskellige it-systemer. Pa-
lantir har allerede bevist, at de kan det 
her, og at deres analyseplatform virker. 
Det gode er også, at de som en del af 
kontrakten bliver her i syv år. De er her 
under hele implementeringen, og indtil 
vi har fået videreudviklet POL-Intel i 
den retning, vi gerne vil. Vi forsøger 
desuden at skabe så stor nærhed til 
brugerne som muligt. Flere brugere fra 
politikredsene indgår i arbejdet i tæt 
samarbejde med Palantirs udviklere, 
forklarer Lars Mortensen.

Data-disciplin er vigtig
Et par pilotkredse/afdelinger, der endnu 
ikke er udpeget, lægger ud med at 
teste POL-Intel. Siden skal systemet 
udbredes via e-learningsprogrammer, 
fysisk undervisning og superbrugere.

Alle politikredse vil i foråret få besøg 
af Rigspolitiet, som vil fortælle mere 
om analyseplatformens  muligheder, 
men også sprede budskabet om, at 
systemet ikke er bedre end de data, der 
lægges i det.

- Vi kan investere i den fineste plat-
form, men datakvaliteten er afgørende 
for, om den bliver en succes eller ej. Hvis 
man for eksempel ikke får skrevet den 
præcise adresse, signalement, modus 
eller andet ind i POLSAS, så bliver 
kvaliteten af søgninger og analyser i 
analyseplatformen derefter. Derfor 
handler det altså meget om at udøve 
en god data-disciplin i alle led, siger 
Lars Mortensen. 
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AF KARINA BJØRNHOLDT

Næsten 90 år nåede Rejseholdet at få på bagen, inden det til årsskiftet bliver 
definitivt nedlagt. Det sker i forbindelse med en stor omorganisering af politiområdet 
i Rigspolitiet, herunder oprettelsen af to nye, regionale efterforskningsfællesskaber. 
Ingen anden dansk politiafdeling har haft så lang en levetid som Rejseholdet - eller 
Rigspolitiets Rejseafdeling, som er den officielle betegnelse.

Her får du en kort overflyvning over afdelingens historie og møder tre personer, der 
– sammen med adskillige andre personligheder – har været med til at tegne dansk 
politis flagskib gennem årene.

ENDEGYLDIGT FARVEL TIL

REJSEHOLDET

Rejseholdets logo blev 
tegnet i begyndelsen af 
1960’erne af kriminal- 
overbetjent Noll Ander-
sen fra Kriminalteknisk 
Afdeling. Logoet blev 
efterfølgende forsøgt 
ændret flere gange, 
men man vendte altid 
tilbage til den gode 
gamle tegning, som 
her er udlånt af Politi-
museet.
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PRESTIGE, GLÆDE  
OG FAGLIG STOLTHED
Hvad var Rejseholdets største styrke?
- I de år, hvor landet var organiseret i først 73 og siden 54 selvstændige 
politikredse, havde mange af kredsene ikke selv kompetencerne til at 
efterforske drab med ukendt gerningsmand, fordi der kunne gå 10-15 år 
mellem, at drab fandt sted i en mindre politikreds. I sådan en orga-
nisering var det både nødvendigt og relevant med en særenhed som 
Rejseholdet, hvis særkende netop var drab med ukendt gerningsmand. 
Vi kendte drabsmetieren ind og ud, og havde kompetencerne gennem 
uddannelse i ind- og udland til at løse sådanne sager. I modsætning til 
det lokale politi kunne vi også koncentrere os om kun én sag ad gangen. 
Der var meget prestige, af den positive slags, i at være en del af Rejse-
holdet, samt glæde og en faglig stolthed. Selvfølgelig var drabssagerne 
på mange måder afdelingens flagskib, men man skal ikke glemme, 
at Rejseafdelingen i 1983 blev sektioneret, og at der også var dygtige 
efterforskere inden for blandt andet narko, bedrageri og berigelseskri-
minalitet.

Hvad var den største svaghed?
- Det var nok, at man risikerede at blive en smule selvtilstrækkelig i en 
specialistenhed. Vi var os selv nok, og så det ikke altid selv. Det var ofte 
også os, der løb med alle roserne i pressen, når en sag blev opklaret, 
selvom det lokale politi også havde bidraget i høj grad.

Hvilken sag har gjort mest indtryk på dig og hvorfor?
- Det er ikke én sag. Men et par sager, som stadig er uopklarede, selvom 
de ikke ”burde” være det. Nogle gange kan uopklarede sager skyldes dår-
ligt politiarbejde, eller at man kom for sent i gang, men i de her sager stod 
vi med DNA-spor, vidner og andet, og alligevel kunne vi ikke finde den 
formodede gerningsmand. Det var blandt andet tilfældet med drabet på 
servitricen Connie Birgitte Svendsen på Bornholm i 1997 samt voldtægten 
og drabsforsøget på en 11-årig pige på Bøtø Strand samme år.

Hvordan ser du på de nye efterforskningsfælleskaber, som oprettes i øst 
og vest?
- Det er fornuftigt. Udviklingen går så stærk i dag, og siden reformen i 
2007 har vi hver gang, der var et nyt område, hvor vi ikke kunne følge 
med, oprettet en task force. Men det kan vi jo ikke blive ved med. Vi er 
nødt til at gå op i gear med to fagligt tunge og dygtige afdelinger, der 
proaktivt tager sig af den kredsoverskridende, komplicerede kriminali-
tet, uanset om der drejer sig om bander, indbrud eller noget helt tredje. 

BENT ISAGER-NIELSEN
DENGANG: Kom til Rejseafdelingen i 1981 som 
kriminalassistent. Avancerede hurtigt til kriminal-
kommissær og vicekriminalinspektør og blev leder af 
drabssektionen.
I DAG: Politiinspektør i Nordsjællands Politi og leder af 
Task Force Indbrud, der nedlægges ved årsskiftet.
PR. 1. JANUAR 2017: Kvalitets- og driftschef ved 
Nordsjællands Politi.

DANMARKS FBI
•  Rejseholdet blev dannet i august 

1927 på baggrund af en stor stigning 
i ildebrande. Der var behov for en 
særlig assisterende opklaringsenhed 
i Statspolitiet, som også kunne tage 
henlagte sager op ude i kredsene. 
Blandt andet uopklarede drabssager. 
Fra 1938 hed afdelingen Rigspolitiets 
Rejseafdeling, men det navn slog 
aldrig igennem i offentligheden.

•  Rejseholdet havde et ry som Dan-
marks FBI. Ikke alle politimestre var i 
begyndelsen dog lige begejstrede, da 
Rejseholdet ofte udstillede det lokale 
politis manglende færdigheder og 
satte politimestre ud af spil, når de 
gik ind og overtog efterforskningen.

•  Det første rejsehold bestod af 
blot ni kriminalfolk. Gennem årene 
voksede Rejseholdet sig markant 
større. Blandt andet som følge af 
narkoens indtog og en stigning i 
rocker-/bandekriminaliteten. I 1962 
bestod Rejseholdet af 65 mand, og 
op gennem 1980’erne ekspanderede 
det yderligere til 80 kriminalfolk, 23 
observatører og to kontorassistenter. 
I alt 105 mand – og det højeste antal i 
afdelingens historie.

•  Indtil 1983 var Rejseholdet én afde-
ling, men blev så opdelt i sektionerne 
A (drab, drabsforsøg, sædelighed og 
brand), B (økonomisk kriminalitet), C 
(tyveri, hæleri og røveri), E (sager mod 
personer i offentlig tjeneste) og N 
(narkotika).

•  Den 1. april 2002 blev Rejseholdet 
nedlagt i sin oprindelige, selvstændige 
form og slået sammen med Natio-
nalt Efterforskningscenter (NEC) og 
Kriminalteknisk Afdeling. Senere igen 
blev en del af Rejseholdet under NEC 
lagt ind under PET. I 2009 skrumpede 
Rejseholdet fra at tælle cirka 50 mand 
til 14. Det skete som led i, at politi-
kredsene blev selvbærende.

Kilder: Frederik Strand og Ove Kryger Rasmus-
sen: ”Rejseholdets Historie” samt tidligere og 
nuværende ansatte i Rejseholdet.
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OPKLARINGSPROCENT  
IMPONEREDE AMERIKANERNE
Du var med til at reorganisere Rejseholdet. Hvorfor var det nødvendigt?
- Det var et krav, som lå der, da jeg tiltrådte i 1983. Det skyldtes, at 
andre former for kriminalitet var kommet ind i billedet, og der var 
behov for at oprette sektioner, der kunne håndtere blandt andet 
narkotika- og økonomisk kriminalitet. Senere kom en it-sektion til. 
Det var en større, nødvendig omstrukturering, men de, som havde 
arbejdet i Rejseholdet i mange år, havde lidt svært ved at vænne 
sig til den. Omstruktureringen betød dog også, at man lidt mistede 
blikket for de andre sektioners arbejde. Man koncentrerede sig om 
sin egen, og når der eksempelvis skete et drab, og en anden sektion 
skulle afgive folk til opklaringen, kunne det være svært at finde dem, 
da de mente, at deres egen efterforskning var mindst lige så vigtig. 

Hvad var Rejseholdets største styrke?
- Det var ubetinget den særegne korpsånd, som var meget 
udtalt i Rejseholdet. Man var meget stolt af sit arbejde og 
meget forbundet i et kammeratskab. Man var også stolt 
af at være en del af en meget dygtig politienhed, som ofte 
havde en opklaringsprocent på 100 eller tæt derpå inden for 
eksempelvis drab. Jeg husker, at det vakte anerkendelse og 
overraskelse blandt vores amerikanske kolleger, da de hørte 
det, engang jeg var på kursus i USA. Men vi kunne jo også 
arbejde med en sag i døgndrift, når vi var afsted. Der var 
ingen familie, som ventede på os med varm aftensmad.

Hvad var den største svaghed?
- Jeg ved ikke, om det var en svaghed, men man kunne godt føle, at 
man lidt svigtede kone og børn, når man rejste bort i flere uger i træk. 
Jeg arbejdede i Rejseholdet fra 1967-1970, og da var det utænkeligt, 
at man sagde nej til en opgave. Men i løbet af 1990’erne, da jeg var 
chef, kom der en anden mande- og kvindetype, ligesom kvinderne var 
udearbejdende, så der var flere familiemæssige ting, der skulle gå op.

 Hvilken sag har gjort mest indtryk på dig og hvorfor?
- Jeg har af erfaring lært, at man skal passe på med at nævne en 
specifik sag af hensyn til de efterladte. Overordnet vil jeg sige, at det 
har gjort indtryk, hvordan sagerne blev mere og mere komplicerede, 
professionelt udført og i stigende grad involverede udenlandske krimi-
nelle. Eksempelvis selskabstømmersagerne var utroligt komplicerede. 
De var nøje udtænkt af dygtige hjerner, som virkelig havde spekuleret 
over, hvordan de kunne undgå politiets opmærksomhed. Men det 
kunne godt være anstrengende at sidde med den samme økonomiske 
sag gennem mange år. 

PER KANDING
DENGANG: Chef for Rejseafdelingen fra den 15. december 1983 til den 
31. januar 2002. Var den første chef, som ikke blev fundet i Rejsehol-
dets egne rækker. Kanding kom fra en stilling som kriminalinspektør 
og leder af afdeling C i Københavns Politi.
I DAG: Pensioneret.

- VI VIL GERNE  
LUKKE OG SLUKKE  
PÆNT EFTER OS

Du har været en del af Rejseholdet efter reduce-
ringen i 2009 fra cirka 50 mand til 14. Hvad betød 
det? 
- Fra 2009 har vi fortrinsvis kun skullet tage 
os af  international, organiseret kriminalitet 
– typisk narkotika og rocker-/bandekriminali-
tet. Tidligere favnede vi hele paletten, men da 
politikredsene blev selværende, skulle de selv 
stå for eksempelvis drabsefterforskninger. 
Nedskæringen af Rejseholdet betød, at hvor vi 
før havde været en decideret arbejdsstyrke, som 
blev hidkaldt til en kreds for at hjælpe til, så er 
vi mere blevet en vidensbase, som kan supplere 
kredsen med særlige kompetencer inden for in-
ternational, organiseret kriminalitet. Ikke fordi vi 
er meget klogere end kollegerne i kredsene, men 
fordi vi har større erfaring og ”omsætning” inden 
for den type af sager. For eksempel hjælper vi 
ofte med sagsstyring af større sagskomplekser 
og udfærdigelse af internationale retsanmod-
ninger. Personligt synes jeg dog, at vi er blevet 
barberet for meget ned, og har måttet prioritere 
hårdt i, hvilke sager vi har kunnet yde støtte til.  

Hvordan ser du på nedlægningen af Rejseholdet?
- Det er meget vemodigt og trist at sige farvel 
efter – for mit vedkommende – 20 år. Jeg er da 
heller ikke enig i beslutningen om at nedlægge 
Rejseholdet, men ledelsen har valgt, at efter-
forskningen af den grænseoverskridende og 
komplicerede kriminalitet fremover skal ligge i 
nogle efterforskningsfællesskaber. Så må det 
bære eller briste. Når det så er sagt, vil jeg gerne 
takke kredsene på vegne af os tilbageværende 
i Rejseholdet. Vi er altid blevet godt modta-
get. Vores fornemmeste opgave har været at 
samarbejde med kredsene ud fra deres behov og 
konditioner. Vi sidder nu otte-ni mand tilbage og 
prøver at lukke de sidste sager så godt så mu-
ligt. Vi vil gerne lukke og slukke pænt efter os.

FLEMMING BAUER 
Politiassistent. Ansat i  
Rejseholdet siden 1996.  
Talsmand siden 2007.
FRA ÅRSSKIFTET: Rigspoli-
tiets Vagt- og Kommunikati-
onscenter.
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HUSKER DU SAGERNE?
Rejseholdet beskæftigede sig med adskillige tunge efter-
forskninger gennem sin levetid. Opklaringsprocenten vækkede 
beundring – også i udlandet. Her er et lille udpluk af sagerne.

MORDET PÅ KAJ MUNK
I januar 1944 blev digterpræsten Kaj Munk likvideret i en grøft 
i nærheden af Silkeborg. Han blev dræbt af tyskerne som 
gengældelse for, at danske stikkere blev dræbt af modstands-
bevægelsen. Den daværende chef for Rigspolitiets Rejseaf-
deling, Otto Himmelstrup, gjorde opklaringen af drabet på Kaj 
Munk til sin mærkesag. Først blev efterforskningen stoppet 
af tyskerne, men efter kapitulationen genoptog Himmelstrup 
den, og det lykkedes ham at afsløre de fem gerningsmænd 
som under ledelse af tyskeren Wolfgang Söhnlein havde 
forøvet skuddrabet.
 Alle blev idømt dødsstraf, men blev senere benådet og 
udvist af Danmark.

GLISTRUPS SKATTESAG
Rejseholdet bistod SØK’s efterforskning af Mogens Glistrups 
formodede skatteunddragelse i begyndelsen af 1970’erne. En 
kompliceret, omfattende sag med stor politisk bevågenhed. 
Det lykkedes at bevise, at landsretssagføreren havde lavet 
skatteunddragelser for 2,2 millioner kroner og havde hjulpet 
130 klienter med at snyde i skat. I 1983 blev Mogens Glistrup 
i Højesteret idømt tre års fængsel for skattesvig og måtte 
forlade Folketinget.

CONNIE/CONNY-DRABENE
8-årige Connie fra Nørrebro og 16-årige Conny fra Randers 
blev dræbt med adskillige knivstik af den samme gernings-
mand – men med fem års mellemrum. Det lykkedes Rejsehol-
det at kæde de to drab fra henholdsvis 1971 og 1976 sammen. 
Gerningsmanden, der boede i samme bygning som Conny fra 
Randers, tilstod og blev idømt livsvarigt fængsel.

BØRNELÆGEN, DER SLOG IHJEL
Det var jalousi, der i 1995 fik en kvindelig børnelæge på 
Bornholm til at sætte ild til sin elskers hus. I huset befandt 
elskerens kone og to børn sig. Forinden ildspåsættelsen havde 
børnelægen bedøvet konen med morfin og spærret sommer-
husets udgange. Både kone og børn døde. Børnelægen blev 
idømt 14 års fængsel.

DET STORE KUNSTTYVERI
To kostbare malerier af Rembrandt og Bellini blev stjålet fra 
Nivågaard Malerisamling i januar 1999. Rejseholdet blev straks 
inddraget i jagten på malerierne, der havde en samlet værdi af 
omkring 100 millioner kroner. Efterforskningen var særegen, 
da man for første gang i kunstforbrydelsens historie valgte at 
benytte sig af civile agenter. Rejseholdet måtte desuden låne 
14 millioner kroner af Nationalbanken, som skulle fremvises 
til sælgeren af de stjålne malerier. Det lykkedes til slut at få 
malerierne i politiets varetægt. I alt ni personer blev sigtet og 
dømt i sagen.
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Hverdagen for en efterforsker fra Rejseholdet i 

begyndelsen af 1980’erne. Foto: Poul Erik Aagaard.

Politiets fantomtegning af Connie/Conny-
drabsmanden. Tegning fra Politimuseet.



KORT NYT

BOG Hvornår er efterretningsvirksomhed legitim? Hvad er 
muligheder og begrænsninger for udøvelsen af forskellige 
former for demokratisk kontrol? Og hvilke dynamikker gør 
sig gældende i forhold til befolkningens tillid til efterret-
ningsvirksomhed?  
 Det er spørgsmål, man kan få besvaret i en ny bog om 
efterretningsstudier.
 Efterretningsvirksomhed er af gode grunde omgærdet af 
en høj grad af hemmeligholdelse, og det er notorisk vanske-
ligt at få indsigt i det konkrete arbejde, som efterretnings-
tjenester bedriver. Det er dog muligt at studere efterret-
ningsvirksomhed fra en række akademiske discipliner uden 
at have indsigt i hemmeligheden. 
 Bogen ”Efterretningsstudier” har som primært formål at 
behandle efterretningsvirksomhed akademisk. Gennem en 
kritisk, systematisk, upartisk og reflekteret tilgang forsøger 
forfatterne således at bringe studiet af efterretningsvirk-
somhed ud i lyset og bidrager dermed til en generel diskussi-
on af efterretningsvirksomhed i et demokratiske samfund.

EFTERRETNINGSSTUDIER
Redigeret af Kira Vrist Rønn 
Forlag: Samfundslitteratur

MERE END SKÆG 
OG BLÅ BRILLER

DANSK POLITI 06/DECEMBER 201634

Politiet og anklagemyndigheden har indgået aftale med en ny 
samarbejdspartner, Lænke-Ambulatorierne, der skal hjælpe 
medarbejdere og deres pårørende, hvis medarbejderen har 
alkoholproblemer. Aftalen betyder blandt andet, at der sættes 
ind med behandling så effektivt og så tidligt som muligt og 
med inddragelse af hele familien i behandlingen. Desuden be-
stræber behandlingen sig på, at medarbejderen ikke skal rives 
ud af sin hverdag på arbejdet og i familien under behandlingen.

Rådgivningen er for:
·  Medarbejdere, der har brug for hjælp i forhold 

til eget alkoholproblem
·   Ledere og medarbejdere, der har brug for 

rådgivning om, hvordan de kan støtte en 
kollega eller en medarbejder med et alkohol-
problem.

· Pårørende til ansatte med et alkoholproblem.

NY AFTALE SKAL HJÆLPE 
MEDARBEJDERE MED ALKOHOLPROBLEMER



 N Y T  F R A  P O L I T I F O R B U N D E T
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JESPER  
HAVDE  
MODET I 
HJERTET

Man taler om, at en politihund kan 
mangle modet i hjertet til de opga-
ver, arbejdet kræver. Jesper havde 
om nogen modet i hjertet. Altid i 
første række, med hjertet med i 
alt, hvad han foretog sig. Jesper gik 
all in på det hele. 

Jeg har arbejdet sammen med 
Jesper i godt ti år  –  siden politi-
reformen. I en afdeling som vores 
lærer man hinanden godt at kende. 
Vi træner sammen med hundene, 
vi sidder sammen i bilerne på lange 
nattevagter. Jobbet som hundefø-
rer er ét, de fleste bliver hængende 
i, fordi det er et drømmejob. 

Jeg har tænkt meget på, at 
når et menneske dør, så har alle 
pludselig så meget pænt at sige. 
I Jespers tilfælde er ordene ikke 
tomme. 

Som kollega var Jesper den, der 
gik forrest. Han havde et manisk 
oprydningsgen og holdt altid øje 
med hvilke biler, der havde fået bu-
ler, og om der manglede nøgler til 
bilerne. Han var ekstrem aktiv og 
engageret. Og meget opmærksom 
på at gøre noget for andre. Jesper 

trænede karate, og han var ivrig 
efter at vise sine kolleger, hvor-
dan de kunne bruge selvforsvar i 
jobbet. Han tænkte på kollegernes 
sikkerhed, og var ivrig efter at lære 
dem at passe på sig selv.

Jesper var initiativtager på et 
forløb for børn på Vestegnen, hvor 
vi havde dem inde som det, vi 
kalder politikadetter. Her fik han 
stablet et show på benene, hvor 
vi fingerede en eftersættelse, og 
hvor hundene fangede en ger-
ningsmand. Det var et show, som 
fik ungerne til at tabe næse og 
mund. Sådan var Jesper, han gjorde 
aldrig noget halvt. Det blev en 
gigantisk succes, som vi har kørt 
flere gange. 

Jesper har dyrket kampsport i 
mange år, og på et tidspunkt var 
der en kamp her i Albertslund, som 
han besluttede sig for at deltage i. 
Jeg syntes selv, det var lidt for me-
get, når han også var politimand. 
Men han knoklede på, og han 
vandt selvfølgelig. Sådan var han.

Det er svært at forstå, at vi 
har mistet Jesper. Han efterlader 

en afdeling med frustrerede og 
sørgende kolleger. Frustrerede over 
uretfærdigheden i, at Jesper, der 
blot passede sit arbejde – og som 
sædvanlig var mødt op som en af 
de første. Klar med hunden, mens 
han ventede på os andre – skulle 
skydes og dræbes. 

I sorg over, at han ikke er her 
mere, og at vi aldrig igen skal se 
ham småløbende mellem kantinen 
og afdelingen, mens han spiste 
sin mad på vejen, fordi han altid 
havde noget, han skulle nå. At vi 
har mistet den kollega, der mest 
begejstret og højest af os alle, 
sang med på ”Himmelhunden” til 
den årlige julefrokost. 

Vi forstår det ikke. Og i sorgen 
over tabet af vores kollega, rykker 
vi tættere sammen. Vi taler med 
hinanden, og vores forståelse for 
hinanden vokser. Vi dækker Jespers 
vagter ind og gør det arbejde, der 
også skal gøres, på trods af, at vi 
nu mangler en kollega.

 Jesper, du er savnet. 
”Alt det bedste”.

MINDEORD VED TORBEN WITTENDORF, LEDER AF HUNDEAFDELINGEN, 
KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

Jesper jul med sin tjenestehund Basse. Privatfoto
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Fredag den 9. december mindedes Politi- 
forbundet og Københavns Vestegns Politi- 
forening i fællesskab den dræbte kollega, 
Jesper Jul. Det skete ved nedlæggelse af en 
krans  og en bårebuket på mindestedet for 
Jesper Jul – et afgrænset græsområde uden for 
politigården i Albertslund.
    Tidligere samme dag, ved en anden uofficiel 
ceremoni, lagde statsminister Lars Løkke  
Rasmussen, justitsminister Søren Pape  
Poulsen og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg 
ligeledes en krans på selve stedet ved politi- 
gården, hvor Jesper Jul blev skudt i tjenesten.
    I ceremonien deltog også Jesper Juls 
efterladte samt politikredsens hundeførere 
med hunde, som dannede en ring rundt om 
kransenedlæggelsen.

Jesper Juls hunde- 
førerkolleger mødte op til bi-
sættelsen den 16. december 
sammen med deres tjene-
stehunde. I forgrunden ses 
Torben Wittendorf, leder af  
hundeafdelingen i Køben-
havns Vestegns Politi.  
Foto: Ulrik Jantzen

Adskillige blomster, lys, bamser  - og en hjemmelavet hundebil – blev 
lagt ved mindestedet for Jesper Jul i dagene efter drabet på ham. 
Søndag den 11. december blev der desuden afholdt et fakkeloptog 
til hans ære – arrangeret af en privat borger. Flere tusinder deltog. 
Herunder næstformand i Politiforbundet, Claus Hartmann.



En velkomst fra forbundsformand 
Claus Oxfeldt til Søren Pape som ny 
justitsminister blev varmt modtaget 
på Politiforbundets Facebook-side. 
Med i 93 likes og 22 delinger nåede 
opslaget ud til små 2.000 personer.
 Blandt andet står der følgende i 
opslaget:
 ”Du kommer til i startfasen af en 
genopretning efter flere års næsten 
uansvarlig omgang med politiet.
 En omgang, som har sendt 
politifolk i hele landet til tælling i 
overarbejde, nedslidning og et stadig 
større fravær fra borgerne og deres 
egne familier.
 Det er resultatet af, at politikere 
og ansvarligt embedsværk i mange 
år tankeløst beskar politistyrken til 
trods for, at opgavemængden vok-
sede. På den måde er politiets finger 
på den lokale puls blevet fjernet, der 

er så afgørende for, at samfundet og 
trygheden fungerer.
 I en tid, hvor der er åbnet en uhyg-
gelig ladeport for opgaveglidning til 
private aktører.
 Du skal være samfundets, politi-
ets og borgernes værn mod sikker-
hedsbranchens lobbyisme og fine ord.
 Du skal turde lægge arm med den 
magtfulde Moderniseringsstyrelse, 

som er rent bundlinjefikseret og me-
get langt fra faglighed og borgere. En 
Moderniseringsstyrelse, som ræser 
i konsulenthusenes spor uden tanke 
på konsekvenserne og det samfunds-
skadelige.
 Det er noget af et ansvar.”
 
Se hele teksten på Politiforbundets 
Facebook-side.
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”At bruge en fjerdedel af tiden på nul og en fis er fandme sindssygt i 
en tid, hvor vi hele tiden piskes til at være mere effektive. På den ene 
side skal vi løbe hurtigere for at være mere effektive, men samtidig 
forhindrer de os i at være mere effektive. Vi kunne faktisk løbe 25 
procent langsommere, hvis der ikke skulle være så meget kontrol og 
bureaukrati.” 

Stresscoach Thomas Milsted til Ugbrevet A4, der i en undersøgelse slår fast, at danskerne  
bruger en fjerdedel af deres arbejdstid på at registrere og dokumentere.

VELKOMMEN TIL  

NY JUSTITSMINISTER

KORT NYT



Færøsk politi  
kobles på POLSAS  
– og flytter

Endelig! Det ord beskriver sandsynligvis følelsen hos 
flertallet af færøske kolleger, nu hvor det langt om 
længe er slået fast, at færøsk politi bliver koblet på 
POLSAS.  
 - Vi havde besøg af Koncern IT’s nye direktør, Lars 
Ole Dybdal, i oktober, og han bekræftede, at POLSAS 
vil blive implementeret i færøsk politi i løbet af næste 
år. Det betyder, at vi kommer på samme it-niveau som 
vores danske kolleger, for selvom POLSAS er et gam-
melt system, er det langt bedre end det, vi har i dag. 
 Fordelen ved at være koblet på POLSAS er des-
uden, at når der sker ændringer af systemet i Dan-
mark, følger vi med, fortæller formand for Færøsk 
Politiforening, Absalon Áargarð.
 En anden god nyhed, der er landet hos de ansatte 
i færøsk politi i Tórshavn, er, at det nu er sikkert og 
vist, at den skimmelsvampsplagede, nuværende 
politistation bliver skiftet ud med en anden i hjertet 
af hovedstaden. Realistisk set dog først om to-tre år. 
 - Folketingets Finansudvalg har nu endelig god-
kendt, at Bygningsstyrelsen køber en tidligere bank-
bygning i Tórshavn, som vi så efterfølgende kan leje 
os ind i, når den er renoveret, siger Absalon Áargarð. 
 Han oplyser, at den samlede udgift til køb og 
renovering nok løber op over 100 millioner kroner, 
blandt andet fordi der skal tilføjes en ekstra etage til 
bygningen. 
 - Det er en lettelse, at købet nu er faldet på  
plads, men mit bud er, at vi tidligst kan flytte ind om 
to til tre år, siger foreningsformanden.

Der er grund til at smile hos de færøske politiansatte. Her er det forenings-
formand Absalon Áargarðs smil, der ses. Til næste år bliver POLSAS nemlig 
implementeret, hvilket er et fremskridt i forhold til færøsk politis nuværende 
sagsbehandlingssystem. Desuden kan kollegerne i Tórshavn se frem til en 
ny hovedstation – uden skimmelsvamp. 
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Den enkelte polititjenestemand 
oplever for øjeblikket øgede krav om 
at kunne stille i beredskabet. 
 Det skaber utryghed for nogle 
medlemmer med fysiske skavanker. 
Politiforbundet har fået flere henven-
delser, hvor ledelsen ønsker at få vur-
deret medlemmers helbredstilstand 
i Helbredsnævnet – også selv om de 

pt. sidder i stillinger, som de fuldt ud 
kan bestride – men altså fremadret-
tet har svært ved at honorere kravene 
til at køre i beredskabet. Ifølge cir-
kulære om afsked af tjenestemænd 
skal arbejdsgiveren afprøve mulige 
ændrede vilkår, før man kan indstilles 
til afsked, men det virker ikke, som 
om det er sket i alle tilfælde.

Politiforbundet har nu rejst sagen 
gennem det Centrale Samarbejdsud-
valg (CSU). Her har man krævet ens 
tilgang til sagerne i politikredsene, 
hvilket rigspolitichefen har erklæret 
sig enig i. Ligeledes har man påpeget 
i CSU, at kredsene skal holde sig 
inden for cirkulæret om afsked af 
tjenestemænd.

FORBUND KRÆVER ENS TILGANG  
TIL SAGER OM BEREDSKABSPARATHED
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POLITIFORBUNDETS KONGRES 2017

DAGSORDEN
1. Kongressen åbnes.
2. Valg af dirigenter (3).
3.  Valg af sekretærer (2), mandat-, stemme- og arbejdsudvalg (7).
4. Mandaterne godkendes.
5. Forretningsordenen forelægges til godkendelse.
6. Beretning om virksomheden.
7. Regnskaberne.
8. Fremtidig virksomhed.
9. Forslag til lovændring.
10. Behandling af forslag.
11. Fastsættelse og fordeling af kontingent.
12. Fastsættelse af diæter, befordringsgodtgørelse og honorarer.
13. Valg:
 a. Valg af forbundsformand.
 b. Valg af næstformand.
 c. Valg af 2 interne revisorer og 2 suppleanter for disse.
14. Eventuelt.
15. Kongressen afsluttes.

FORSLAG TIL KONGRESSENS BEHANDLING
Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på Politiforbundets Kon-
gres, skal indsendes gennem en forening, og være forbundet i hænde senest den 17. marts 
2017 med morgenposten i henhold til Lov for Politiforbundet § 10, stk. 6.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen på telefon 
3345 5920 eller mobil 2537 3555 – eller sekretær Dorte Larsen på telefon 3345 5918.

Claus Oxfeldt, forbundsformand

Hermed indkaldes til Politiforbundets Kongres, der afholdes
fredag den 28., lørdag den 29. og søndag den 30. april 2017
i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.



Politiforbundet 
ønsker alle vores 

medlemmer et godt 
og glædeligt 2017. 

Vi har lukket hen over nytår, og 
åbner igen mandag den 2. januar.

Telefonen er dog åben for hastende 
henvendelser på 33 45 59 32.
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Politiforbundet
H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V
Telefon: 33 45 59 00
Mail: mail@politiforbundet.dk
Åbningstider: 9.00-15.00

Formand:
Claus Oxfeldt
Mobil: 51 27 30 30

Næstformand: 
Claus Hartmann
Mobil: 40 14 14 99 

Formand for Syd- og Sønderjyllands Politiforening:
Niels Hedeager
Mobil: 20 47 87 41

Formand for Vestegnens Politiforening: 
Jørgen Jensen
Mobil: 24 96 30 02

Formand for Rigspolitiforeningen: 
Jørgen Olsen
Mobil: 22 75 25 94

Formand for Nordjyllands Politiforening:
Jens Jørgen Møller Nielsen
Mobil: 21 71 58 80 

Formand for Midt- og Vestjyllands Politiforening:
Jørgen Fisker
Mobil: 72 58 25 81

Formand for Østjyllands Politiforening:
Peter Jørgensen
Mobil: 72 58 18 23

Formand for Sydøstjyllands Politiforening: 
Carsten Weber Hansen
Mobil: 42 77 05 55

Formand for Fyns Politiforening:  
Steffen Daugaard
Mobil: 41 38 18 34

Formand for Københavns Politiforening: 
Michael Bergmann Møller
Mobil: 72 58 83 59 

Formand for Nordsjællands Politiforening: 
Tom Steffensen
Mobil: 72 58 68 88

Formand for Midt- og Vestsjællands Politiforening: 
Mogens Heggelund
Mobil: 25 42 63 15

Formand for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening:  
Kaj Rasmussen
Mobil:25 36 37 15

Formand for Bornholms Politiforening: 
Michael Per Mortensen
Mobil: 53 80 05 07

Formand for Politilederforeningen: 
Michael Agerbæk
Mobil: 72 58 89 54

Formand for Domstolenes Tjenestemandsforening:
Pia Brostrøm
Mobil: 23 74 54 06

Fg. formand for Grønlands Politiforening:  
Jesper Fleischer 
Mobil:  00299 58 69 22

Formand for Færøernes Politiforening:
Absalon Áargarð
Mobil: 00298 28 48 82
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Hvad med dig? Som medlem af Politiforbundet kan du få 
LSBprivat®Løn som giver dig hele 5% i rente på de første  
50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Det betyder, at du  
får mere ud af din månedsløn – hver eneste dag. 

 

Sådan får du 5% på din lønkonto  
– Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af Politiforbundet — og have afsluttet din 
uddannelse. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af  
produkter og services. Derfor skal hele din privatøkonomi samles 
hos os, så vi kan kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye 
lån og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Total-
kredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2016.

Flere og flere medlemmer får  
allerede mere ud af deres penge

Ring til Lån & Spar: 3378 1966
eller book møde på: lsb.dk/politi

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til os 
direkte på 3378 1966 – eller gå på lsb.dk/politi 
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880.  
Vi har altid sørget for, at helt almindelige  
mennesker kan gøre bankforretninger  
på ordentlige betingelser.

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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denne måned er det fem år siden, der faldt dom i 

århundredets danske ”cold case” – den såkaldte Ama-

germand-sag. Den var på mange måder en milepæl i 

efterforskningens historie og satte nye standarder for 

brugen af dna-profilering ved opklaringen af seriefor-

brydelser.

Den 3. september 1990 svævede en politihelikopter over Kal-

vebod Fælled på Vestamager og søgte efter den 40-årige Lene 

Buchardt Rasmussen, som havde været forsvundet siden 29. 

august. Hendes cykel blev spottet, og hundeførere fandt her-

efter hendes lig i det tæt bevoksede kratområde Fasanskoven. 

Man fandt spor af sæd på kvinden, som blev sikret og gemt. 

Sagen blev, efter en omfattende efterforskning, henlagt. 

Den 25. september 2010, knapt 20 år senere, blev en 17-årig 

kvinde trukket ind i en kolonihave på Kongelundsvej og vold-

taget på en brutal og kontrollerende facon. Under politiets 

gerningsstedsundersøgelse fandt en politihund et bundet 

kondom. Den 22. oktober oplyste Retsgenetisk Afdeling til 

Københavns Politi, at sæden fra kondomet havde profil-

sammenfald med dét, der blev fundet på Lene Buchardt 

Rasmussen i 1990. Sandsynligheden var den størst mulige, 

nemlig 1:1.000.000. 

Seks dage senere fandt man profilsammenfald med en 

voldtægt af en 24-årig kvinde på Amagerkollegiet den 3. 

maj 2005, hvor man havde sikret dna fra et mælkekarton, 

som gerningsmanden drak af. Sandsynligheden var igen 

1:1.000.000. 

Drabsafdelingen kunne dermed konstatere en sammen-

faldende dna-profil i tre alvorlige, uopklarede forbrydelser, 

og den 1. november 2010 indkaldte Københavns Politi til 

pressemøde, hvor et signalement fra Kongelundsvej blev 

videregivet. Man bad offentligheden om hjælp, og en ældre 

dame viderebragte oplysninger, hendes søn havde fortalt 

politiet i 1990. Han havde været tæt på gerningsstedet i 

Fasanskoven og passeret én, han genkendte øjeblikkeligt – 

Marcel Lychau Hansen. 

Den 8. november 2010 mødte efterforskere op på Marcels 

bopæl, hvor han frivilligt afgav et mundskrab. Senere viste 

resultatet sammenfald mellem dna-profilen og drabet i 

Fasanskoven samt de to voldtægter. Umiddelbart efter 

blev Marcel anholdt. I hans lejlighed fandtes flere tekniske 

spor, og på baggrund af disse samt dna-materialet blev han 

sigtet den 12. november.

I
AMAGERMANDEN
AF MUSEUMSLEDER FREDERIK STRAND, POLITIMUSEET  FOTO POLITIMUSEET

Man udarbejdede en analyse af gerningsmandens modus ope-

randi – altså hans adfærd før, under og efter forbrydelserne. 

Man trak andre sager ind og opdagede, at fremgangsmåden i 

voldtægten på Amagerkollegiet mindede om en af 1990’ernes 

mest omtalte voldtægtssager – en firedobbelt voldtægt på 

Ingolfs Allé på Amager. 

Tidlig morgen, den 19. oktober 1995, befandt en kvinde og tre 

piger i alderen 14-23 år sig i en villa på Ingolfs Allé på Amager. 

En mand brød ind via et kældervindue – samlede de fire i ét rum 

og voldtog dem. Han stjal et stort antal sølvsmykker, og tvang 

ofrene til at opgive personlige oplysninger. Ved kældervinduet 

fandt man sålaftryk fra en Adidas Handball Special sko – et 

mærke Marcel brugte. Der blev fundet dna-match på blandt 

andet en kniv, han truede med – igen 1:1.000.000. At gernings-

manden havde svært ved at stave, da han skrev pigernes per-

sonlige oplysninger ned, passede på Marcel, som var ordblind. 

I dagene efter Marcels anholdelse huskede en efterforsker en 

drabssag på Brøndkærvej i Valby i februar 1987. Den myrdede 

var den 73-årige Edith Andrup. Gerningsmanden havde åbnet 

for gassen i lejligheden og forsøgt at antænde den via et stea-

rinlys. En brand ville have slettet alle spor. I lejligheden fandtes 

sålaftryk fra en Adidas Handball Special, og allerede dengang 

fandt man sammenfald med Marcels sko. Han hævdede 

aftrykket var afsat ved en flytning – som flyttemand havde 

han fem uger tidligere flyttet for Edith Andrup. Da han havde 

et alibi, henlagde man sagen. Senere viste det sig, at der var 

lavet en fejl i beregningerne af gasudslippet, og det anslåede 

gerningstidspunkt var derfor ikke korrekt, og Marcels alibi ikke 

længere dækkende.

Kriminalteknisk 
Afdelings aftryk af 
Amagermandens 
Adidas sko af mærket 
Handball Special. Det 
blev fundet under 
efterforskningen af 
drabet på Edith Andrup 
den 16. februar 1987.



Marcel fastholdt under sin varetægtsfængsling i 2010 at være uskyldig 

og påstod, at en anden gerningsmand havde plantet hans dna på ger-

ningsstederne. Politiet opfangede, at han havde planer om at smugle 

sæd ud af cellen, via sin ældste søn, og placere den på et gerningssted. 

En ransagning påviste, at Marcel havde forsøgt at smugle sæd ud 

af fængslet, indpakket i gummi og gemt i breve, men det blev aldrig 

gennemført, da planen blev afsløret. Under en ransagning på sønnens 

bopæl fandt man de smykker, der var stjålet fra Ingolfs Allé i 1995. 

Den 19. december 2011 faldt der dom i sagen ved Københavns Byret. 

Marcel Lychau Hansen blev kendt skyldig i de to mord og seks vold-

tægter. Danmarkshistoriens længste kæde af uopklarede forbrydelser 

havde fundet en afslutning. 

Den 25. september 2010 finder en politihund det afgørende 
spor – det efterladte kondom ved kolonihaveforeningen 
på Kongelundsvej, Amager. Det åbnede sagen mod Marcel 
Lychau Hansen – også kaldet Amagermanden.

Lene Buchardt Rasmussen forsvandt den 29. 
august 1990. En politihelikopter fandt hendes cykel 
i Fasanskoven på Vestmager den 3. september 1990.

Amagermanden var både hensynsløs og udspekuleret. Tanken 
var, at en gaseksplosion skulle slette alle spor efter drabet på 
Edith Andrup på Brøndkærvej i Valby. Den gamle uopklarede sag 
blev i øvrigt arkiveret på Politimuseet. Ingen havde forventet, at 
en over 20 år gammel sag ville blive opklaret.

I forbindelse med efterforskningen af 
voldtægten på Amagerkollegiet den 28. 
oktober 2010 blev der fundet tydelige 
dna-spor. Her har Kriminalteknisk 
Afdeling angivet sporenes placering.

POLITIHISTORIE
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I POLITIMUSEETS 
UDSTILLING 

”UOPKLARET” KAN MAN 
SE GENSTANDE FRA 

AMAGERMAND-SAGEN. 

Dødens hus. Sådan døbte 
pressen det gerningssted 
på Ingolfs Allé, hvor den 
firedobbelte voldtægt fandt 
sted den 19. oktober 1995. 
Forbrydelsen var præget af en 
sjælden sadisme og brutalitet.



  

der har sovet i timen og ikke påvirket ad den 
politiske vej?
 Jeg erkender gerne, at det er godt med æn-
dringer og fornyelse – også inden for politiet, 
men det er gået for vidt.
 Man har haft travlt med at fremhæve, 
at lederne skulle være mere synlige og vise 
ledelsesansvar. I mine mange år i politiet 
har jeg aldrig oplevet, at kollegerne ikke var 
klar over, hvem der var leder. Selvfølgelig 
kunne man diskutere ledelsesbeslutninger og 
ledelsesstil, og nogle (som i dag) var bedre 
ledere end andre, men når opgaven var der, 
så ”rykkede” man.
 I dag frygter jeg, at mange ledere i dansk 
politi er mere eller mindre handlingslammede 
og usikre, fordi opgaverne og forventninger-
ne mange gange er urimeligt store, ligesom 
man hele tiden skal være omstillingsparat. I 
øvrigt et ord jeg kan få knopper af at høre.
 Jeg er helt bekendt med, at terrorbered-
skab og grænsekontrol trækker store veksler 
på politiet, men disse opgaver er kommet 
efter politireformens indførelse og er ingen 
undskyldning for, at politiet er kommet så 
langt ud, som det er, med en utryghed og 
et dårligt arbejdsmiljø, der er grobund for 
resignation, at man bliver apatisk.
 Drejebogen, som blev udfærdiget af 
Djøf’ere, politiledere med flere op til politi-
reformen i 2007, har i mine øjne været lidt af 
noget makværk. 
 Jeg fornemmer, at befolkningen stadig har 
stor respekt for politiet, men det er jo ikke 
noget statisk, og kan trues af resignation og 
nedprioritering af kerneopgaver. Derfor håber 
jeg, at nogle af de gode ting fra tidligere igen 
opstår, når der ad åre kommer en ny politire-

form. 

DEBAT 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.

Af Per Bjørnholt, pensioneret vpk.

Alt for mange hovsa-  
og lappeløsninger 

Jeg er en pensioneret vagtha-
vende vpk., som flittigt læser 
DANSK POLITI, og bliver lidt 
trist til mode, når jeg læser om 
det mismod og de frustrationer, 
der har indsneget sig hos mange 
politifolk.
 I de cirka 40 år, jeg var i politiet, 
har jeg været glad for at gå på 
arbejde, og samtidig stolt over at 
være en del af det danske politi, 
og når nogen spurgte om, hvad 
jeg syntes om jobbet, erklærede 
jeg uden vaklen, at det var et 
spændende arbejdsmiljø, og jeg 
ville være det samme i mit ”næ-
ste liv”.
 Det ville jeg ikke kunne sige, 
som tingene har udartet sig 
efter politireformen af 2007. 
Den utryghed og usikkerhed i 
politiernes arbejdssituation med 
– for mig at se – alt for mange 
hovsa- og lappeløsninger, må 
være dræbende for arbejdsmil-
jøet.
 Hvem har skylden for, at det 
er gået så galt? Er det Djøf’erne i 
Justits- og Finansministeriet, er 
det rigspolitichefen og politidi-
rektørerne eller de folkevalgte, 

Af konsulent Tido Skytte,  
Udlændingecenter Nordsjælland

Gruppeliv + 
Gruppeulykke + ???

Dette debatindlæg er udeluk-
kende tiltænkt de polititjene-
stemænd, der har en Popermo 
Gruppeulykke/FG Gruppeliv – 
lønkode 8821.
 Målt på tilbagemeldingerne fra 
en afdeling med knap halvandet 
hundrede ”tjenestemænd”, er der 
formentlig flere af jer læsere, der 
måske skal nærlæse jeres lønsed-
del – hvis I betaler til Gruppeliv + 
Gruppeulykke – og sammenholde 
med, hvilke forventninger I har til 
dækningen.
 Jeg er blevet kontaktet af en 
meget nær bekendt – polititjene-
stemand – der ”til sin skræk” har 
konstateret, at han i adskillige år 
har betalt ”forsikring” for børn, 
der for længst er flyttet hjem-
mefra, og derfor ikke længere er 
dækningsberettigede.
 Ganske kort kontaktede jeg 
selv forbundet, da mine piger 
flyttede hjemmefra og derfor 
skulle have selvstændig forsik-
ring. Det er 15 år siden, hvorfor jeg 
ikke vil præsidere de daværende 
regler, da de kan være ændret. 
 Fakta er dog, at vi selv skal 

DANSK POLITI 06/DECEMBER 201646



  

orientere et forsikringsselskab, 
hvis der sker ændringer i ”fami-
liesammensætningen”. Når vi får 
børn, skal forsikringen ”opgrade-
res”. Flytter børnene hjemme-
fra, når en vis alder, eller hvis vi 
skifter samlever, skal forsikringen 
orienteres, således ”dækning” og 
betaling kan justeres.
 Hvis du på lønsedlen betaler 
330,00 kroner, har du en dækning 
på de to forsikringer for dig selv 
og ”den du holder allermest af”. 
Jeg tror, problemet ikke er så 
udbredt for ”familie med børn”, 
men mere når familien skrumper, 
og der så skal gives besked til 
forsikringsselskabet – som i dette 
tilfælde er Politiforbundet. For 
de, der har skiftet samlever, vil 
jeg anbefale, at det overvejes, om 
der så også skal ændres i, hvem 
der er begunstiget i forsikrings-
udbetalingen – skal det fortsat 
være den oprindelige, eller..?
 Jeg forholder mig ikke til det 
rimelige i, ”hvem, der skal under-
rette hvem” i tilfælde af ændring 
i familiesammensætning, men 
for min bekendte drejede det sig 
om cirka 5.000,00 kroner han 
havde betalt for en forsikring, 
der ikke længere gav dækning. 
En trøst er dog, at hans drenge 
er omkring de 30 – tænk, hvis 
han havde konstateret det ved 

pensionering. 

se tavs til, imens vores helte bliver kvalt. 
 Så kære Søren! For vores heltes skyld, for min 
skyld og for samfundets skyld: Lad mig ikke råbe for 
døve ører. 
 For kære Søren! Hverdagens helte passer jo på os. 
Jeg synes også, at vi skal passe på dem.
 Hvad synes du?

Hvornår viser du handlekraft?
Min politimand sætter en ære i at udføre et godt 
stykke politiarbejde. En ære i at løfte den samfunds-
vigtige opgave politiarbejdet er.
 Enderne kan kun nå sammen på bekostning af 
privatlivet.  
 Altså over en million timer – i form af ordinære 
fridage, afspadsering, normudligning og konverte-
rede omsorgsdage. Så meget tilgodehavende frihed 
er p.t. opsparet i dansk politi (tallene er hentet fra 
Politiforbundet). Vores helte er jo historisk presset.
 Hvor højt skal tallet for tilgodehavende frihed 
(som politibetjentene ikke kan få lov til at afholde) 
være, før du skrider til handling?

Et politiliv slider på helbred og sjæl.
 Min mand har kolleger, som var lavet af jern og 
kunne alt. Nu er nogle af dem syge, og andre har 
søgt andre græsgange. Lige pludselig flød bægeret 
nemlig over. De kunne ikke klare presset mere.
 Min pointe er, at politibetjente også blot er men-
nesker, kærester, forældre og en del af en familie, 
som vi – som samfund – skal passe godt på. De skal 
kunne fungere som mennesker, både på arbejdet og 
privat. Kun på den måde kan de levere et ordentligt 
stykke politiarbejde og sikre et trygt Danmark.
 Hvor mange politiliv skal slides ned, før du viser 
handlekraft?

Når jeg ser på min politimand, bliver jeg stolt. 
 Han skal kunne rumme alle typer af mennesker. 
Han skal rumme de, til tider, tragiske hændelser, som 
følger med politilivet. Han skal kapere det daglige liv, 
der findes i “skyggesiden af samfundet”. Samtidig 
skal han have overskuddet til at fungere som et helt 
menneske og som ægtefælle. 

Kan helte knække?

Kære Søren Pape
Jeg ser politiet som hverdagens 
helte. Politifolk løfter en vigtig 
samfundsmæssig opgave. Med 
en kompetent og kvalificeret 
indsats sikrer de demokratiet og 
trygheden i vores samfund. De 
gør en forskel. En forskel for dig 
og for mig.
 Men alt dette ved du nok godt. 

Hvorfor skriver jeg så til dig? 
Fordi jeg er bekymret for, at 
I – politikere – er ved at kvæle 
hverdagens helte. Muligvis til en 
alt for stor menneskelig pris. 
 En pris, jeg som en samfunds-
borger betaler.
 En pris, jeg som ægtefælle til 
en politibetjent betaler.
 Men det er i særdeleshed hver-
dagens helte, som betaler denne 
pris.

Jeg synes, at vi skal passe på vo-
res politistyrke. Det skal vi, fordi 
den er unik. 
 Og derfor vil jeg forsøge at 
råbe dig op, inden det er for sent. 
Måske jeg råber for døve ører? Jeg 
ved det ikke. Men jeg nægter at 

Af Søs Trier,  
gift med polititjenestemand
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Jeg er bekymret for, at han en 
dag ikke længere har overskud til 
sig selv. 
 Det er nemlig ikke unormalt, at 
han arbejder 10 dage i streg – har 
en fridag, for igen at arbejde 10 
dage i streg. Ligesom det ikke 
er unormalt, at han arbejder fire 
weekender ud af… fire! Han har 
været i København og ved græn-
sen ad flere omgange. 
 Alligevel tager han glædeligt 
en ekstravagt for at hjælpe en 
kollega. 
 Rigide registreringer, jagt på 
meningsløse måltal og andet 
dokumentationshysteri stjæler 
mere og mere af hans kostbare 
polititid.  
 Alligevel klager min mand ikke. 
Han brænder nemlig for sit arbejde.
 Men politilivet slider på ham. 
Det kan jeg se.
 Jeg kan se det i hans øjne. 
 Min politimands øjne skinner 
ikke, som de gjorde førhen. 
 Der var engang, hvor min mand 
var social. Det er nu en sjælden-
hed. For han magter det ikke. 
 Der var også engang, hvor han 
have overskud efter fyraften. Jeg 
kan ikke huske, hvornår jeg sidst 
har set det overskud hos ham. Nu 
er han træt og udkørt – selv på 
fridage.  
 Politilivet er ved at kvæle ham.
 Min politimand har endda kolle-
ger, der arbejder endnu mere, end 
han selv gør. Han har desværre 
også kolleger, som er blevet skilt, 
fordi politilivet kvalte dem. 
 Lige pludselig var det manglen-
de overskud blevet for meget for 
familien. 
 Familien var slidt ned.
 Jeg ønsker ikke, at det samme 
skal ske for os.
Kære Søren! Hvor mange familier 
skal skilles, før du skrider til hand-
ling?

“Mor, hvorfor kan far ikke li’ mig 
mere?”.

“Far elsker dig. Det må du ALDRIG 
tvivle på. Far har bare travlt på 
arbejdet, men det skal nok blive 
bedre. Det lover jeg”.

Vi har “heldigvis” ikke børn. 
Normalt ville jeg ikke bruge ordet 
”heldigvis”. Men lige nu gør jeg 
alligevel. 
 Jeg ønsker nemlig ikke at opleve 
det samme, som min mands kol-
lega oplevede den dag, hvor han 
med kort varsel blev kaldt på ar-
bejde. Efter en uge ved grænsen 
havde han lovet sin datter, at de 
skulle bage – og spise – pandeka-
ger hele dagen.
 Men endnu en gang måtte han 
skuffe og efterlade en grædende 
datter.
 Sådan noget må uomtvisteligt 
gøre ondt i ethvert forældrehjer-
te. 
 Ingen – absolut ingen – ønsker 
at skuffe deres børn. Men politi-
forældrene har intet valg.
 Kære Søren! Hvor mange børn 
skal føle sig svigtet, før du griber 
ind?

Kære Søren! Svaret er (desværre) 
”Ja”. Helte kan knække.
 Jeg håber ikke, at jeg råber for 
døve ører.
 Jeg er nemlig bange for, at 
såfremt du ikke snart skrider 
til handling, vil flere af vores 
allesammens hverdagens helte 
knække. Til en alt for stor men-
neskelig pris for både dig og mig 
– og resten af samfundet.

Jeg har forståelse for, at man 
engang imellem bliver nødt til at 
lave brandslukning. Men husk på, 
at gløderne knitrer videre, selvom 
branden er slukket.
 Men Søren! Har du forståelse 
for, hvad politifaget egentlig 
handler om? – Nemlig mennesker. 
 At politifolk skal være hele 
mennesker for at kunne arbejde 
med mennesker? 

For min politimands skyld, for 
min skyld, for borgernes skyld 
og i særdeleshed for børnenes 
skyld håber jeg på, at du – kære 
Søren – viser handlekraft og viser, 
at du vil Danmark og vil de danske 
betjente. 
 Jeg tror på langsigtede og 
holdbare løsninger frem for kun 
at slukke de “små” brande.
 Hvad tror du på?

Med venlig hilsen
Hustruen til en af hverdagens helte

VI HAR BRUG 
FOR SKARPE 
HOLDNINGER:
DANSK POLITI er 
medlemmernes fagblad. 
Derfor har vi brug for 
jeres holdninger og 
meninger. Skriv til 
blad@politiforbundet.dk
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25 ÅRS JUBILÆUM

1. JANUAR 2017
Pa. Niels Sørensen,  
Københavns Vestegns Politi
Pa. Anders Hammershøj 
Nørgaard, Sydsjællands og 
Lolland-Falsters Politi
Ka. Tony Laursen,  
Østjyllands Politi

15. JANUAR 2017
Pa. Ulrick Bie,  
Midt- og Vestsjællands Politi

17. JANUAR 2017
Ktfm./T Heidi Gaardsdal,  
Midt- og Vestjyllands Politi

1. FEBRUAR 2017
Ka. Alex Henning Hansen, 
Københavns Politi
Pa. Gitte Brøndum, Københavns 
Politi
Pa. Jimmy Rosengren Danielsen, 
Københavns Politi

4. FEBRUAR 2017
Pa. Mikkel Fink, Sydsjællands og 
Lolland-Falsters Politi
15. FEBRUAR 2017
Seniorankl. Jette Rubien, 
Nordjyllands Politi

40 ÅRS JUBILÆUM

1. JANUAR 2017
Ktfm./T Laila Pedersen,  
Fyns Politi
Pa. Søren Jensen,  
Københavns Politi
Sektl./T Lene Krause,  
Københavns Vestegns Politi
Oass./T Liselotte Madsen,  
Midt- og Vestsjællands Politi

5. JANUAR 2017
Ka.  Bjarne Jensen,  
Københavns Politi

6. JANUAR 2017
Pa. Kim Bjørn Bassett,  
Fyns Politi

7. JANUAR 2017
Kons./T Henrik Vilhof, 
Sydsjællands og Lolland-Falsters 
Politi

12. JANUAR 2017
Spkons./T Frank Kjær Liechti, 
Rigspolitiet

1. FEBRUAR 2017
Pa. Peder Anker Hansen,  
Fyns Politi
Spkons./T Hans Henrik Svarre 
Hansen, Rigspolitiet
Spkons./T Kurt Mark,  
Københavns Politi
Vpi. Ove Bundgaard Larsen, 
Københavns Politi
Ka.Thomas Erik Sørensen, 
Københavns Politi
Kons./T Erling Høi,  
Københavns Vestegns Politi
Kons./T Jørgen Weng, 
Københavns Vestegns Politi
Pa. Ole Kirkegaard,  
Midt- og Vestjyllands Politi
Ka. Johnny Skovbo Winther,  
Midt- og Vestsjællands Politi
Pa. Søren Henriksen,  
Midt- og Vestsjællands Politi
Pa. Tommy Hjorth Olsen,  
Midt- og Vestsjællands Politi
Pi. Stig Erik Lundbo,  
Nordjyllands Politi
Pa. Bent Andersen,  
Nordsjællands Politi
Spkons./T Ken Kristensen, 
Nordsjællands Politi
Kons./T Ole Skovsbo Hjelm, 
Nordsjællands Politi
Cpi. Bent Preben Nielsen, 
Rigspolitiet
Kons./T Erik Finnemann Wiuff, 
Rigspolitiet
Pa. Kurt Freddy Nørgaard, 
Rigspolitiet
Pa. Finn Jørgen Jensbye,  
Syd- og Sønderjyllands Politi
Vpi. Knud Ruben Kirsten,  
Syd- og Sønderjyllands Politi
Pk. Svend Erik Paulsen,  
Syd- og Sønderjyllands Politi
Pa. Jørgen Bejrholm,  
Sydsjællands og Lolland-Falsters 
Politi
Pi. Thorkild Steen Jensen, 
Sydsjællands og Lolland-Falsters 
Politi
Pa. Niels Bach Dalsgaard, 

Sydøstjyllands Politi
Pa. Niels Bach Knudsen, 
Sydøstjyllands Politi
Ka. Gert Baltser Nørholm, 
Østjyllands Politi
Pa. Karsten Grønlund Pedersen, 
Østjyllands Politi

9. FEBRUAR 2017
Ankl. Lisbeth Sønderby Keller, 
Østjyllands Politi

13. FEBRUAR 2017
Ktfm./T Lise Nielsen,  
Københavns Politi

15. FEBRUAR 2017
Pa. Jens Viggo Høstgaard Them, 
Sydøstjyllands Politi

16. FEBRUAR  2017
Vpi. Preben Rasmussen, 
Københavns Vestegns Politi
Pa. Jørn Iversen, Midt- og 
Vestjyllands Politi

19. FEBRUAR 2017
Ka. Jens Henning Jensen, 
Rigspolitiet

28. FEBRUAR 2017
Vpi. Henrik Justesen, Fyns Politi
Vpi. Kim Olaf Monson Græns, 
Midt- og Vestsjællands Politi

40 ÅRS JUBILÆUM
Statsjubilæum er tidligere afholdt
1. FEBRUAR 2017
Vpi. Per Lydiksen Laursen,  
Fyns Politi
Pa. Bjarne Birkehøj Rohd, 
Københavns Politi
Pa. Hans Elgaard,  
Københavns Politi
Pa. Jørgen Enevold Slundt, 
Københavns Politi
Pa. Niels Peter Jensen, 
Københavns Politi
Pi. Mogens Norup Lauridsen, 
Københavns Vestegns Politi
Spkons./T Flemming Werner 
Bengtsen, Rigspolitiet
Vpi. Knud Reinholdt,  
Syd- og Sønderjyllands Politi

VÆRD AT VIDE

VI GRATULERER
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Vores vision er:
•  At varetage medlemmernes økonomiske 

interesser i henhold til pension og andre 
sociale forhold.

•  At udøve forhandlingsret over for 
medlemmerne i pensionsspørgsmål.

•  At medvirke med  ideer til  udvikling af vores 
lokale aktiviteter i kredsene. Det kan være 
møder, studiekredse, udflugter m.v. 

•  At du får mulighed for at møde gamle 
kollegaer og fortsætte det faglige fællesskab.

•  Du kan melde dig ind i foreningen via blanket 
fra Politiforbundet eller via vores website.

•  Besøg vores website  
– www.politipensionisterne.dk

POLITIPENSIONISTERNE – KREDS 11

POLITIETS SENIORKLUB  
– KØBENHAVN 

Afvikler de ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER 
onsdag den 8. februar 2017
i Færdselshuset. Gl. Køge Landevej 1, 2500 Valby.

SENIORKLUBBENS generalforsamling er kl. 15.00.

KREDS 11 har generalforsamling kl. 16.00.

Generalforsamlingerne og dagsorden afvikles i 
henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingerne, kl. cirka 17.30, er der 
spisning efter tilmelding.

P.f.v.
Hans Agerbo Jensen

POLITIPENSIONISTERNE – KREDS 11

POLITIETS SENIORKLUB  
– KØBENHAVN

Mødedage i 2017 på Valby Politistation:

Onsdag den 11.januar kl. 12.00  
Møde med formanden for Københavns 
Politiforening.

Onsdag den 8. februar kl. 15.00  
Generalforsamling/spisning – nærmere følger.

Onsdag den 8. marts kl. 12.00  
Møde med Aase Tribini, der fortæller og tryller.

Onsdag den 5. april kl. 12.00  
Møde med forfatteren Bjørn Harvig, der 
fortæller om sin bog ”Bosniske Brødre”.

Onsdag den 17. maj kl. 11.30  
Skovtur – nærmere følger.

Onsdag den 12. september kl. 12.00  
Møde med Per Larsen, der fortæller om sit 
arbejde i Børnerådet.

Onsdag den 11. oktober kl. 12.00 
Møde med forhenværende kammertjener 
Arne Anker Andersen, der fortæller.

Onsdag den 8. november kl. 18.00  
Banko – nærmere følger.

P.k.v.
Leif Christensen, sekretær

Foreningen er en partipolitisk 
uafhængig sammenslutning af 
pensionerede polititjenestemænd 
fra Politiforbundet, samt 
pensionerede medlemmer 
af Politiets og Domstolenes 
Tjenestemandsforening.

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
”Den naturlige fortsættelse af fagforening når 

du bliver pensioneret” 
Årligt kontingent er 180,00 kr  

(fradragsberettiget)
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Popermo Forsikring GS

C.F. Tietgens Boulevard 38

5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48

popermo.dk

CVR 61 67 23 11

Vores julegave til dig er en ny medlemsfordel – SelectaDNA.
Et mærkningskit til dine ejendele til en super intropris på 395 kr. frem til 31. januar 2017.
Herefter er prisen kun 470 kr. Vejledende pris er 965 kr.

Når vi nu har fået styr på det alvorlige, er det blevet tid til fornøjelser.
Som medlem hos os kan du også benytte dig af medlemsfordelen, hvor du kan købe billetter
til udvalgte forlystelser i Danmark og få op til 30 % rabat.

SelectaDNA-kit og billetter til forlystelser bestiller du hurtigt og nemt via popermo.dk/Min Side. 

Vi ser frem til et nyt og spændende år 2017 sammen med dig.

 Forsikring. For de udvalgte 
 Glædelig jul og godt nytår  
 Fra alle os til alle jer 

Popermo støtter 
Børns Vilkårs bisidderordning



Al henvendelse til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V.

Magasinpost UMM
ID 42 300

DANSK POLITI 
ønsker alle vores læsere 

en god jul og 
et godt nytår.

Husk du også kan følge os på Facebook og Twitter


