Politiets Blå Baretters Årsmøde d. 25. april 2019.
Indlæg ved Forbundssekretær Claus Redder Madsen: Arbejdsområde:
Internationale forhold
Claus startede med at takke for invitationen til årsmødet. Han viderebragte
stor hilsen fra formand og næstformand.
Ny Flerårsaftale + kommende Folketingsvalg.
Fokus for Politiforbundet er i øjeblikket den nye Flerårsaftale, som skal gælde
fra 2020 og forhåbentlig 4 år frem, og det kommende Folketingsvalg. Der er
således meget ”lobby-arbejde” i forhold til alle de politiske partier. Men lige nu
er vi 11.180 politifolk inklusive elever. Det er det højeste antal nogensinde, og
kommer efter flere års fald i politistyrken. Vi tillader os at sige, at det i høj
grad er Politiforbundets fortjeneste, at der igen rettes op på en række
områder: Flere politifolk, mere nærvær, større faglighed, fokus på efter og
videre uddannelse er vores prioriteter. I forbindelse med etableringen af den
nye EU-politistyrke på 10.000 kolleger, hvor Danmark angiveligt skal afgive
200 kolleger, vil dette naturligt indgå i de forhandlingerne.
Et af de emner, som jeg nævnte sidste år, var ”kadetter”. Vi gik med til
politikadetordningen, fordi det var det mindste af alle under, og fordi den er
forankret under politiet, som ”et springbræt” til politiuddannelsen. Faktisk er vi
i dag glade for politikadetterne, som aflaster og er gået godt ind i den
almindelige dagligdag i kredsene.
Ny aftale for ”Korttidsudsendelser” m.v.
I tilknytning til forhandlingerne med Rigspolitiet om aftale for
korttidsudsendelser har der været lange forhandlinger gennem de sidste
mange år. Det er nu lykkes at blive enige om en aftalt, som er godkendt til
hovedbestyrelsens møde d. 26.03.19.
Aftalen er benævnt: ”Aftale om tillæg til polititjenestemænd, som er udsendt
af Rigspolitiet til udlandet med henblik på deltagelse i kortvarige operative
politiopgaver.”

Aftalen er en "rammeaftale" for så vidt angår akutte og kortvarige situationer
med ønsket om særlig honorering ved politimæssige assistancer (Eksempler
såsom udsendelser til Tsunamien i Thailand, kriminaltekniske undersøgelser
ved det færøske skib ”Herkules”, VM i fodbold 2019, G20 i Hamborg,
Trænerpuljens assistancer, FRONTEX m.v.). Aftalen har i mange år været et
stort ønske fra forbundets side. Aftalen opererer med tildeling af et
merarbejdstillæg pr. dag + eventuel tildeling af funktionstillæg pr. dag
kategoriseret i forhold til udsendelsens belastningsgrad. Hovedbestyrelsen
har drøftet de fremlagte aftaler, herunder særligt i forhold til finansiering, der
delvis sker via lokallønsmidlerne, i forhold til ikrafttræden d. 01.05.19.
Forbundet havde oprindeligt håbet, at aftalen kunne få virkning med
tilbagevirkende kraft til d. 01.01.19. Forskellige forhold herom undersøges p.t.
Set i forhold til den nugældende praksis, hvor Rigspolitiet typisk har ydet et
merarbejdsvederlag på kr. 700,- pr. dag, er der således tale om en væsentlig
bedre aftale for kollegerne.
EuroCOP´s Spring Committee meeting d. 10. – 11.04.19.
Hvorfor nævne det – fordi vi som opfølgning på EuroCOP´s Autumn
Committee-møde i 2017, hvor der blev vedtaget et nyt positionspapir til
“International EU police missions” efter inspiration fra Politiforbundet, - der
har været stor interesse for området. Jeg deltog således d. 23.01.19 på
vegne af EuroCOP-præsidenten i et arbejdsgruppemøde i EU´s udvalg
”Subcommittee on Security and Defence”. Baggrunden herfor var, at EU´s
politimissioner skulle drøftes, og da forbundet i 2018 fremkom med forslag til
et nyt positionspapir til “International EU police missions” fandtes det mest
hensigtsmæssigt, at en repræsentant fra Danmark deltog. Det var et vældig
godt møde, hvor Vincenzo Coppola, Director CPCC – Civilian Planning and
Conduct Capability, ligeledes sad i panelet. EuroCOP fik her “slået hul” på
spørgsmålene som eksempelvis psykologsamtaler før, under og efter
mission, udrustning og udstyr m.v. Opfattelsen var, at der er forståelse for
EuroCOP´s ønsker, som vil indgå i de National Implementation Plans (NIP),
som alle EU-medlemslandene skal udarbejde.
Internationale udsendelser.
”Business as usual” i forhold til kontingentbesøg, men endnu ikke – af
forskellige årsager – afviklet nogle besøg i 2019. Det seneste var således i
november 2018, hvor forbundssekretær Flemming Olsen deltog i besøg i
EUAM- og OSCE-missionen i Ukraine.
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