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1. Indledning 

 

Så skete hvad vi havde kunnet forvente, efter at man i 2006 fjernede kravet om, at en politikreds 

øverste leder skulle have en juridisk uddannelse. En politiuddannet leder blev udnævnt til øverste 

leder af en politikreds. 

 

Det betænkelige ved, at en leder uden en juridisk baggrund skal have det ledelsesmæssige ansvar 

for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af straffesager kan der siges meget om, men det beslut-

tede man fra politisk side tilbage i 2006, at man ville se bort fra, så selvom det kan give anledning 

til stadig undren, er det en kendsgerning, som også FOAN må indrette sig efter. 

 

Hvad der derimod stadig kan gøres til genstand til drøftelse og overvejelser er, hvordan man i 

fremtiden sikrer, at de få stillinger i politiets og anklagemyndighedens øverste ledelse, der er tilba-

ge, er tilgængelige for FOANs medlemmer. 

 

Det er en nødvendighed, for at kunne tiltrække og fastholde de mest kvalificerede jurister til an-

klagemyndigheden og politiet, at der er et rimeligt antal stillinger i den øverste ledelse, som kan 

søges og besættes med jurister, som har den uddannelsesmæssige baggrund for at sikre legalite-

ten og kvaliteten i politiets og anklagemyndighedens arbejde, og som gennem uddannelse og ar-

bejde indenfor politiet og anklagemyndigheden har opnået det fornødne praktiske kendskab til de 

forskellige sagsområder. 

 

Det er derfor nødvendigt i samarbejde med Rigsadvokaten og Rigspolitiet at fastlægge de krav, 

som må stilles til det øverste ledelseslag i politiet og anklagemyndigheden, og derefter sikre, at de 

uddannelsesmæssige tilbud i meget højere grad end i dag målrettes mod disse krav, samt at de 

fremtidige ledere har gennemgået disse uddannelser. For FOANs skyld må disse uddannelser ger-

ne være åbne også for ikke-jurister, men det må klart fremgå, hvilken uddannelsesmæssig bag-

grund, der skal til for at være en topleder indenfor politiet og anklagemyndigheden. Efter min op-

fattelse har det gennem tiden vist sig, at jurister er i stand til at tilegne sig de fornødne operative 

kompetencer, mens det stadig står tilbage at se dokumentation for, at en politiuddannelse giver de 

fornødne kvalifikationer til at lede de juridiske sagsområder på forsvarlig vis. 
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Som en konsekvens af ovenstående vil FOAN tilbyde Rigsadvokaten og Rigspolitichefen at indgå i 

et samarbejde med henblik på at få fastlagt de uddannelsesmæssige kompetencer som skal til for 

at kunne komme i betragtning til de øverste lederstillinger og sikre, at der i fremtiden vil være det 

fornødne antal stillinger med en tiltrækkende lønmæssig placering i den øverste ledelse, som kan 

sikre rekruttering til og engagement hos det juridisk uddannede personale. 

 

Et andet af de problemer, som skabtes i forbindelse med reformen af politi og anklagemyndighed, 

er også blevet tydeligere i den seneste tid. 

 

Opdelingen af det juridiske personale imellem Rigsadvokaten og Rigspolitiet har givet anledning til 

vanskeligheder, som især har kunnet mærkes af de jurister, som midlertidigt eller mere permanent 

gør tjeneste hos Rigspolitiet eller i ledelsessekretariaterne. 

 

Opsplitningen i kompetencer og interesser indenfor de to områder, og måske især oprettelsen af 

to selvstændige økonomier har medført, at grundideen om, at der for juristernes vedkommende er 

tale om én personalegruppe, hvor der er mulighed for at skifte mellem ansættelse i politiet eller i 

anklagemyndigheden, i praksis har vist sig vanskelig at gennemføre. 

 

Dette blev særligt tydligt i år, da FOANs medlemmer i Rigspolitiet, som ikke længere var i turnus, 

ikke blev inviteret med til anklagerforum. 

 

Et andet eksempel er uddannelse og karriere.  

 

Rigsadvokaten har fået etableret en god grunduddannelse for jurister i anklagemyndigheden samt 

gode tilbud for faglig videreuddannelse. Til gengæld mangler en større plan for anklagemyndighe-

dens lederuddannelse, således at den harmonerer med Leadership pipeline.  

 

Der findes ingen grunduddannelse eller videregående uddannelse for FOANs medlemmer i Rigspo-

litiet eller ledelsessekretariaterne, ligesom der ikke er lagt nogen synlig strategi herfor.  
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Rigsadvokaten har etableret en lønpolitik med mulighed for nye karriereveje og oprettelse af stil-

lingsprofiler. Noget tilsvarende findes ikke for FOANs medlemmer i Rigspolitiet eller i ledelsessekre-

tariaterne.  

 

Det er FOANs holdning, at der skal være lige muligheder for FOANs medlemmer til uddannelse og 

karriere, uanset om man er ansat i anklagemyndigheden, i ledelsessekretariaterne eller i Rigspoliti-

et.  

 

Disse forhold kan vanskeliggøre muligheden for at skifte mellem ansættelse i politiet og i anklage-

myndigheden, og det bør kunne lade sig gøre, at de to chefer sætter sig sammen og finder en 

løsning på problemet. 

 

På i hvert fald ét område må det erkendes, at politiet og deres organisation er bedre end juristerne 

og deres: At skabe opmærksomhed om den trængte arbejdsmæssige situation og opnå forståelse 

for, at en løsning kræver flere ressourcer. 

 

En af FOANs opgaver vil derfor fremover være – uden at være illoyal overfor ledelsen, men forhå-

bentlig i et samarbejde med denne - at søge at opnå den samme politiske forståelse for, at ankla-

gemyndigheden også er trængt af en stigende arbejdsbyrde, og at der er en sammenhæng mel-

lem en opnormering af politikorpset og den deraf følgende forventede stigning i antallet af straffe-

sager, og antallet af jurister, der er til rådighed for behandlingen af disse sager. Det hjælper ikke 

meget, at der opklares flere sager, hvis disse ikke fører til domfældelser. 

 

Med henblik på at få politikerne gjort bekendt med dette budskab og få accept af, at det bør indgå 

i tilrettelæggelsen af kriminalitetsbekæmpelsen, vil FOAN tage kontakt til de relevante politikere og 

som organisation gøre det arbejde, som det kan være vanskeligt for Rigsadvokaten at udføre. 

 

 

         Line Scharf      Jens Ingerslev Olsen     Lotte Møller Christiansen 

          Rashid Elkott     Rikke Hald      Klaus Meinby Lund 

         Peter Svane Koukoumis   Helle Egelund Jensen  



6 
 

2. Bestyrelsens sammensætning og formelle konstituering 

 

På generalforsamlingen den 25. september 2014 blev senioranklager Line Scharf valgt som for-

mand. Efter konstituering i henhold til vedtægternes § 6, stk. 1, blev bestyrelsen herefter sam-

mensat således: 

 

Formand:   Senioranklager Line Scharf 

Næstformand:  Senioranklager Jens Ingerslev Olsen 

Kasserer:   Senioranklager Lotte Møller Christiansen 

Sekretærer:   Anklager Peter Svane Koukoumis 

  Anklager Helle Egelund Jensen 

 

Øvrige medlemmer: Anklager Rikke Hald 

  Senioranklager Klaus Meinby Lund 

  Anklager Rashid Elkott 

 

Suppleanter:  Anklager Martin Strandby 

  Advokaturchef Birgit Nielsen 

 

Martin Strandby trådte efter valget ind for Rashid Elkott og varetog bestyrelsesarbejdet frem til 

marts 2015.  
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3. Trivsel  

FOAN har i foreningsåret 2014-2015 igen haft stor fokus på medlemmernes trivsel, herunder 

stress. I efteråret udtalte FOAN sig i Djøf Bladet og til Politiken om juristernes arbejdspres i politiet 

og i anklagemyndigheden. FOAN har endvidere over for Rigsadvokaten anmodet om, at der sættes 

fokus på den belastning, der ligger i at føre komplekse sager og/eller sager med mange forsvarer 

og tiltalte, sager med mange processuelle indsigelser og sager over mange retsdage mv.  

 

På repræsentantskabsmødet i maj 2015 blev medlemmernes trivsel i forbindelse med retsarbejdet 

tillige drøftet og der blev i den forbindelse draget følgende konklusioner:  

 

- Der er ikke behov for faste retningslinjer eller faste kriterier for, hvornår der skal flere an-

klagere på en sag, men der er behov for en mere generel drøftelse ved de lokale embeder 

af, hvornår det kan være relevant med flere anklagere på en sag, således at embederne 

anerkender muligheden herfor og bliver mere lydhør overfor forslaget herom.  

- Der var enighed om, at sagerne er blevet mere komplekse, at der er flere processuelle 

spørgsmål i sagerne, og at der er kommet nye kriminalitetstyper til. Det er derfor vigtigt, at 

Rigsadvokaten er på forkant med relevant uddannelse og relevante værktøjer.  

 

FOAN vil i det kommende foreningsår holde særligt øje med, hvorvidt den øgede politiindsats ved 

de danske grænser har indflydelse på arbejds- og sagsbelastningen for FOANs medlemmer i de 

berørte politikredse. FOAN vil endvidere have fokus på, om politistyrken øges uden at der foreta-

ges en helhedsvurdering, hvor anklagemyndigheden tænkes ind.  

 

4. Netværk for advokaturchefer 

 
FOAN har flere gange i løbet af foreningsåret tilkendegivet over for Rigsadvokaten, at der er et 

stort ønske hos advokaturcheferne om et fælles mødeforum, hvor forskellige emner af betydning 

for advokaturcheferne kan drøftes på landsplan og hvor der bliver sat fokus på deres lederrolle og 

lederudvikling.  
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Rigsadvokaturen har hertil oplyst, at man er enig i, at advokaturchefernes rolle og ledelsesudvik-

ling er et vigtigt fokusområde. Rigsadvokaturen er i gang med at planlægge de ledelsesunderstøt-

tende tiltag. Heri indgår også spørgsmålet om Rigsadvokatens forventningsafstemning med de 

lokale ledelser.  

 

Særligt med hensyn til kvalitetsadvokaturerne er Rigsadvokaturen for tiden ved at følge op på et 

ønske fra kvalitetsadvokaturcheferne om at holde et fællesseminar, hvor advokaturernes rolle og 

generelle mål samt de mere konkrete projekter og mål, der forventes at blive aktuelle i 2016, skal 

drøftes.   

 

FOAN vil i det kommende foreningsår holde Rigsadvokaten op på, at der tages de fornødne ledel-

sesunderstøttende tiltag over for advokaturcheferne.  

 
5. Medlemmerne i Rigspolitiet  

 
Medlemmer i Rigspolitiet har gjort FOAN opmærksom på, at der er et udtalt behov for en strate-

gi/politik for meddelemmernes uddannelse og karriere i Rigspolitiet. Dette kom tillige frem, da 

formanden deltog i tillidsmandens informationsmøde for medlemmerne i Rigspolitiet.  

 

Det blev aftalt, at medlemmerne i Rigspolitiet forsøger at undersøge udannelses- og karrierebeho-

vene og komme med eventuelle forslag hertil. Tovholder på dette er politiassessor Nanna Flindt 

Grønning.  

 

Herudover kan det oplyses, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten i fællesskab er ved at udarbejde et 

uddannelseskatalog for juristerne i Rigspolitiet. Det skal dog bemærkes, at FOAN endnu ikke har 

set eller er blevet orienteret mere detaljeret om kataloget.  

 

Det er FOANs opfattelse, at FOANs medlemmer med fordel kan inddrages i processen med at ud-

arbejde et sådant uddannelseskatalog, således at kataloget ikke alene kommer til at afspejle ledel-

sens behov, men også medarbejdernes.  
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6. OK15 

 

Foreningen af Offentlige Anklagere fik i 2014 godkendt følgende krav til fremsættelse under over-

enskomstforhandlingerne 2015: 

 

1. At overenskomstansatte jurister med minimum 3 års anciennitet, som har gennemført an-

klagemyndighedens grunduddannelse, får et varigt kvalifikationstillæg på 20.000 kr. årligt 

(marts 2012-niveau). 

 

2. At der fastsættes et varigt pensionsgivende kvalifikationstillæg på 18.000 kr. årligt (marts 

2012-niveau) for de overenskomstansatte jurister, som har minimum 11 års anciennitet, og 

som enten har gennemført en turnus i politi/anklagemyndighed og i alt har haft minimum 3 

forskellige job eller funktioner, eller på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer. 

 

Overenskomstforeningens samlede krav er vedhæftet i bilag 7. 

 

For så vidt angår kravene fremsat på tjenestemændenes område valgte Djøf ikke at gå videre med 

kravene til forhandlingerne, idet det ikke var muligt at få en forhåndsaccept fra Justitsministeriet. 

  

OK15 forhandlingerne blev påbegyndt lige før årsskiftet, og i februar 2015 lå resultatet af forhand-

lingerne klar. Foreningen af offentlige anklageres krav blev ikke imødekommet, idet rammen for 

overenskomstforhandlingerne ikke tillod dette. Djøf Offentlig prioriterede de generelle lønstigninger 

i stedet, idet der ikke fandtes overskud til at få gennemført de specielle krav.  

 

Resultatet af forhandlingerne medførte indgåelse af en 3-årig overenskomstperiode, hvor følgende 

forbedringer blev vedtaget: 

- Generelle lønstigninger på 3,51 % fordelt over de næste 3 år  

- Reguleringsordningen fortsætter 

- 1 uges ekstra forældreorlov med løn til fædre 

- En lille stigning i ATP pr. 1. januar 2016 og 

- Projekt om psykisk arbejdsmiljø som skal understøttes af partsneutrale rejsehold. 
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Det er forventningen, at resultatet sikrer reallønnen. Djøf Overenskomstforening ved formand Lars 

Qvistgaard varetog forhandlingerne og udtrykker tilfredshed med resultatet, der sammenlignet 

med lavpunktet ved forhandlingerne i 2013, må opfattes som en fremgang med lønforbedringer til 

flest mulige. Derudover er der sat fokus på, hvad der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø på 

de enkelte arbejdspladser, og der skal oprettes rejsehold, som kan tage ud og afhjælpe lokale ar-

bejdsmiljøproblemer som led i projektet om psykisk arbejdsmiljø.  

 

FOANs bestyrelse er allerede nu ved at indsamle idéer og forslag til, hvad der skal medtages på de 

næste overenskomstforhandlinger, herunder om et eller flere af de fravalgte krav bør genfremsæt-

tes. Såfremt et eller flere medlemmer måtte have forslag til specielle krav ved de kommende over-

enskomstforhandlinger i 2017-2018, opfordres alle medlemmer via tillidsrepræsentanter-

ne/kontaktpersonerne at bringe disse forslag frem til bestyrelsen.  

 

7. Faste engangsvederlag til tjenestemandsansatte  

 
Rigsrevisionen har haft bemærkninger til tjenestemændenes lønaftaler, som indeholder faste en-

gangsvederlag. På den baggrund har Rigsadvokaten varslet opsigelse af aftalerne.  

 

FOAN har forelagt sagen for Djøf ved Lene Hallenberg og Steffen Schmidt, som i skrivende stund 

fortsat er i forhandling med blandt andre Justitsministeriet.  

 

8. Færøerne og Grønland  

 

Foreningen af Offentlige Anklagere havde i 2014 anmodet Rigsadvokaten om at kigge nærmere på 

lønforholdene i Grønland og på Færøerne. Bestyrelsen har således i årets løb haft flere henvendel-

ser fra medlemmer i Grønland, som er blevet mødt med tilbagebetalingskrav fra Rigspolitiet, idet 

deres lønberegninger har været forkerte.  Det har i særdeleshed været tilbagebetalingskrav i for-

bindelse med afrejse fra Grønland, som har voldt vanskeligheder for FOANs medlemmer på Grøn-

land. Der har været afholdt flere møder med Rigsadvokaten med henblik på at få bragt forholdene 

i orden – herunder har FOAN fundet det fornødent at bede Djøf om at være med i forhandlinger-

ne. Efter det seneste møde i april 2015 skulle spørgsmålene om tilbagebetalingskrav nu være af-

klaret. 



11 
 

  

FOAN har overfor både Rigsadvokaten og Rigspolitiet, der er ansvarlige for lønudbetalingerne, ud-

trykt stor utilfredshed med den meget langvarige proces førend der blev bragt klarhed over stør-

relsen og pligten i forhold til tilbagebetalingskravene. FOAN har opfordret Rigsadvokaten til, at 

skabe større gennemsigtighed ved aflønningen af medlemmerne på Grønland, herunder at der 

udarbejdes en oversigt over tillæg, og at tillæggene angives i aktuelt niveau eller vedlægges en 

omregningstabel.  

 

For så vidt angår Færøerne blev der i efteråret 2014 forhandlet en ny vagtaftale på plads, som er 

trådt i kraft pr. 1. april 2015.  

   
 

9. Vejledning om tillidsrepræsentant-, organisations- og foreningsarbejde 

 
Bestyrelsen har siden sidste årsberetning fortsat deltaget i arbejdsgruppen vedrørende en vejled-

ning om tillidsrepræsentant-, organisations- og foreningsarbejde under Rigspolitiet og Rigsadvoka-

ten. I stedet for at opdele arbejdet i separate grupper, som det var foreslået forud for sidste års-

beretning, fortsatte arbejdet i én samlet arbejdsgruppe, hvor Rigsadvokatens HR-afdeling deltog 

sammen med Rigspolitiets HR-afdeling. 

 

Det var bestyrelsens opfattelse, at hensigten med nedsættelsen af en arbejdsgruppe med delta-

gelse af de faglige organisationer var, at der skulle opnås enighed om resultatet. 

 

På trods af at arbejdsgruppen ikke var nået til enighed på flere afgørende punkter, valgte HR-

afdelingerne imidlertid at udsende ”Vejledningen om tillidsrepræsentant-, organisations- og fore-

ningsarbejde” den 4. december 2014. 

  

Alle personaleorganisationer, der havde deltaget i arbejdet, tilkendegav herefter deres utilfredshed 

med processen – og på forskellige punkter med resultatet.  

 

FOAN tilkendegav i forbindelse med udsendelsen af vejledningen, at man var uenig på følgende 

centrale punkter: 
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1. At vejledningen lægger op til, at FOAN’s bestyrelse ikke længere må bruge arbejdstiden på at 

deltage i bestyrelser og repræsentantskaber mv. i Djøf.  

 

2. Begrænsning af tidsforbrug til organisationsarbejde (111 timer) 

 

3. Listerne over, hvilket organisationsarbejde der må /ikke må udføres i arbejdstiden 

 

4. Bestyrelsesmøder i arbejdstiden er organisationsarbejde, men kun op til et vist antal timer (111 

timer) 

 

5. Det er op til den lokale ledelse at beslutte, hvorvidt en kontaktperson skal deltage i samarbejds-

udvalget mv. ligesom kontaktpersonen ikke kan bruge arbejdstiden på tillidsrepræsentant og or-

ganisationsarbejde.  

 

6. Bestyrelsen er ikke fællestillidsrepræsentant 

 

FOAN havde dog forinden udsendelse af vejledningen fået medhold i, at områdemøder ikke er 

organisationsarbejde, men informationsmøder som godt må afholdes i arbejdstiden. Dog skal soci-

ale arrangementer, herunder bespisning, eller foredragsholdere udefra afholdes uden for arbejds-

tiden.  

 

Rigspolitiets og Rigsadvokatens HR-afdelinger oplyste, at der på et senere tidspunkt ville blive ud-

sendt en FAQ med uddybende bemærkninger til vejledningens enkelte punkter, som muligvis ville 

løse nogle af uoverensstemmelserne.  

 

Den 13. maj 2015 forelå FAQén til vejledningen om tillidsrepræsentantarbejde, organisationsarbej-

de og foreningsarbejde. Da FAQén, på trods af FOANs protester, fortsat anfører, at der ikke kan 

ydes tjenestefrihed uden lønafkortning til deltagelse i de formelle politiske fora i Djøf, har FOAN 

forelagt vejledningen og FAQén for Djøf. På den baggrund har Djøf den 23. juni 2015 rettet skrift-

lig henvendelse til Rigsadvokaten og Rigspolitiet.   
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Djøf anfører i henvendelsen blandt andet følgende: 

 

”Djøf har fuld forståelse for, at der kan være behov for retningslinjer på området. Det er dog pro-

blematisk og af stor principiel betydning for Djøf, at man som de eneste på det statslige arbejdsgi-

verområde vælger at fravige den langvarige og faste praksis på området, hvorefter man giver lov 

til, at medarbejdernes deltagelse i organisationsarbejde på de højeste politiske niveauer i Djøf kan 

ske i arbejdstiden og uden lønafkortning. Konsekvensen er, at medarbejderne ved Rigspolitiet og 

Rigsadvokaten mister muligheden for at få indflydelse på deres løn og ansættelsesvilkår, herunder 

i forhold til overenskomsterne, samt på samarbejdet med staten på overenskomstområdet 

.. 

Da der er tale om en sag, som er af stor principiel betydning for Djøf, skal jeg opfordre til, at ret-

ningslinjerne bliver justeret og bringes i overensstemmelse med den langvarige praksis, der er 

fulgt på statens område. Hvis retningslinjerne fastholdes uændret, skal jeg anmode om et møde 

om sagen, og Djøf forbeholder sig i givet fald at forfølge sagen yderligere.” 

 

Hverken Djøf eller FOAN har modtaget svar på indsigelsen endnu.  

 

Der henvises til bilag 8 om FOANs indsigelser til udkast til vejledningen samt Djøfs brev til Rigsad-

vokaten og Rigspolitiet i bilag 9.  

 

10. Overenskomstforeningen i Djøf og Sektorudvalget for Politi og Ret  

 

Sektorudvalget har i januar måned 2015 drøftet valgprocedurer i forbindelse med opstilling og valg 

af kandidater og suppleanter til Djøf Overenskomstforenings repræsentantskab. Foruden enkelte 

vedtægtsændringer for Overenskomstforeningen, herunder vedtægtsændringer i forhold til valg-

proceduren for sektorudvalget har udvalget tillige indstillet, at udvalget skiftede navn til ”sektoren 

for Anklagemyndighed og Domstole”. Djøf Overenskomstforening havde tillige indstillet at ændre 

navn til Djøf Offentlig. Denne ændring blev godkendt ved repræsentantskabsmødet i Overens-

komstforeningen den 12. marts 2015.  

 

Som følge heraf skal der rent sprogligt ændres i FOANs vedtægter. Herom henvises til bilag 2 til 

den fremlagte dagsorden for generalforsamlingen den 22. oktober 2015.  
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Djøf Offentlig varetager interesserne for overenskomstansatte djøf’ere i stat, regioner og kommu-

ner, og foreningen har cirka 20.000 medlemmer. Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 medlem-

mer. 

 

Djøf Offentligs medlemmer er opdelt i seks sektorer svarende til de interesser, som grupper af 

medlemmer har. Sektorerne fungerer som rådgivende organ for Djøf Offentligs bestyrelse. 

 

Foreningen af Offentlige Anklagere har fire pladser i Sektorudvalget for Anklagemyndighed og 

Domstole, mens Dommerfuldmægtigforeningen tilsvarende har fire medlemmer. Formandskabet 

har i det forgangne år været varetaget af Jens Ingerslev Olsen, som tillige har været medlem af 

Djøf Offentligs bestyrelse. 

 

 

11. Orlovsundersøgelse  

 

I efteråret 2014 offentliggjorde Rigsadvokaten en undersøgelse vedrørende orlov uden løn fra An-

klagemyndigheden. Undersøgelsen var tilvejebragt ved oplysninger fra de lokale politikredse samt 

den centrale anklagemyndighed. 

 

En gennemgang af tallene i undersøgelsens faktaark viste, at der i 2013 samlet var 20, der havde 

søgt orlov uden løn, mens der i 2014 (januar til oktober) var 19, der havde søgt orlov uden løn 

(tabel I).  

 

Undersøgelsens resultat vakte forundring i FOAN, idet det samlede antal efter FOANs opfattelse 

virkede lavt. Ved hjælp af repræsentantskabet iværksatte FOAN derfor i januar 2015 sin egen un-

dersøgelse.  

 

Resultatet af undersøgelsen blev mærkbart anderledes end Rigsadvokatens. Således viste FOANs 

undersøgelse, at der i 2013 var 30, der havde søgt orlov uden løn, mens tallet i 2014 var 33 (janu-

ar til december) (se tabel II nedenfor). 
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FOANs undersøgelse viste endvidere, at et stort antal medarbejdere søgte stillinger som advokater 

og advokatfuldmægtige i forbindelse med orloven. Endvidere viste undersøgelsen, at visse kredse 

var mere belastet af anklagere på orlov end andre, ligesom at anklagerne i disse kredse i mange 

tilfælde ikke kom retur til anklagemyndigheden efter endt orlov.  

 

Det er ikke FOANs opfattelse, at antallet af personer på orlov er alarmerende. FOAN har drøftet 

undersøgelsen med Rigsadvokaten og påpeget vigtigheden af at holde øje med udviklingen og 

undersøge årsagerne hertil.  

 

En årlig undersøgelse af antallet af anklagere på orlov vil endvidere kunne være med til at identifi-

cere geografiske og/eller lokale problemer. FOAN vil derfor lave en tilsvarende undersøgelse for 

2015. I den forbindelse vil vi igen bede om tillidsrepræsentanternes uvurderlige hjælp.  

 

Tabel I, Rigsadvokatens undersøgelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel II sammentælling af FOANs undersøgelse: 
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12. Stillingsopslag og senior/specialanklagerstillinger 

 
I foråret 2015 iværksatte bestyrelsen en undersøgelse af stillingsopslag i anklagemyndigheden.  

 

Undersøgelsen foregik på den måde, at de seneste 300 opslag på Anklagernet blev gennemgået 

for at se, om opslagene var tilstrækkeligt præcise med hensyn til, hvilke stillinger der var tale om 

og antallet af dem. Undersøgelsen viste, at der i et mindre antal (6 stk.) var uklare beskrivelser af, 

hvor mange stillinger der var tale om, og hvilke stillinger – særligt om der var tale om senior- eller 

specialanklagerstillinger. Der var tale om 2 stillingsopslag i politikredse, 1 opslag hos en statsadvo-

kat, 1 opslag hos Rigspolitiet og 2 hos Rigsadvokaten på tidspunktet for gennemgangen af opslag. 

 

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at man som ansøger til stillinger i anklagemyndigheden har 

krav på at vide, hvilken type stilling man søger, og hvor mange stillinger, der kan søges. Det bør 

ikke forekomme, at det ikke præcist angives antal og stillingstype, ligesom det heller ikke bør fore-

komme, at der i opslagene ikke er gjort endeligt op med, hvor mange senior – eller specialankla-

gerstillinger, der kan søges. Problemstillingen er taget op overfor Rigsadvokaten, der har tilkende-

givet, at han er enig i dette. 
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Bestyrelsen har på den baggrund besluttet fremadrettet at holde løbende øje med stillingsopslag i 

anklagemyndigheden. Medlemmerne opfordres til at gøre bestyrelsen opmærksom på uklare stil-

lingsopslag. 

 

Det er endvidere bestyrelsens holdning, at alle ledige stillinger skal slås op. Der kan naturligvis 

opstå akutte situationer, hvor det er bydende nødvendigt at flytte en medarbejder til en stilling, 

der kræver besættelse med det samme, men stillingen bør derefter snarest muligt slås op, så alle 

får mulighed for at søge stillingen. Besættelse af stillinger bør kræve, at de har været slået op.  

 

I anledning af uensartetheden i forbindelse med stillingsopslag er der udarbejdet en oversigt over 

antallet af senior/specialanklagere i de enkelte politikredse.  

 

FOAN har udvidet oversigten til også at omfatte senior/specialanklagere på Færøerne, Grønland og 

i den centrale anklagemyndighed. FOAN påtænker løbende at ajourføre oversigten. Som følge af 

den nye lønpolitik i anklagemyndigheden og dermed nye karriereveje har FOAN fundet det nyttigt 

at følge med i udviklingen i antallet af senior- og specialanklagerstillinger. 

 

Oversigten er vedlagt i bilag 10 og lægges samtidig må FOANs hjemmeside på Amnet. 

  

 
13.  Honorering for intern undervisning i politiet  

 
Den 5. november 2014 sendte Rigspolitiet en vejledning ud for honorering af intern undervisning i 

politiet (vedhæftet bilag 13). Det fremgår heraf, at der som hovedregel ikke er grundlag for at yde 

særskilt honorering for intern undervisning eller intern censorvirksomhed, dvs. på politiets profes-

sionsbachelor i politivirksomhed og de forskellige efter- og videreuddannelseskurser. Baggrunden 

herfor er, at ansatte i politiet kan pålægges at undervise som en naturlig del af det at arbejde i 

politiet. Der kan undtagelsesvis ydes særskilt honorering af ansattes undervisning, hvis undervis-

ningen ikke kan betegnes som udført som led i det almindelige ansættelsesforhold.  Det fremgår 

endvidere, at de nye retningslinjer gælder for alle ansatte i Rigspolitiet. For så vidt angår jurister i 

politi- og anklagemyndighed er det Rigsadvokaten, der varetager regelsættet og administrationen 

heraf.  
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FOAN blev gjort opmærksom på den nye vejledning fra et medlem og kunne på den baggrund 

konstatere, at FOAN hverken havde været orienteret eller hørt forinden de nye retningslinjer blev 

meldt ud af Rigspolitiet. På den baggrund rettede FOAN henvendelse til Rigspolitiet og kritiserede 

dette, idet vejledningen berørte mange af FOANs medlemmer, som tidligere var blevet særskilt 

honoreret. FOAN blev som følge heraf indkaldt til et møde i Rigspolitiet, hvor der blev redegjort 

nærmere for vejledningen.  

 

Det er herefter FOANs opfattelse, at hvis jurister og andre medlemmer af FOAN i Rigspoliti-

et bliver pålagt en undervisningsforpligtelse på Politiskolen eller andre kurser i Rigspolitiets regi, så 

skal en sådan arbejdsindsats, herunder forberedelse, opgaveretning, undervisning, eksamen, mø-

der, censorvirksomhed, koordinering mv., foregå i arbejdstiden og registreres som sådan, idet 

der ikke længere sker en særskilt honorering heraf – og dermed må det forventes, at det er en del 

af medarbejderens arbejde. Overenskomstansatte kan honoreres for eventuelt merarbejde, hvis 

merarbejdet væsentligt overstiger rådighedsforpligtelsen. Det er i øvrigt FOANs opfattelse, at tje-

nestemænd, hvis de har ydet en særlig indsats i forbindelse med undervisning, som ligger ud over 

arbejdstiden, så skal de søge at få dette honoreret med et engangsvederlag.  

 

Det er endvidere FOANs opfattelse, at medlemmer der tidligere er blevet honoreret særskilt for 

deres undervisning fortsat skal honoreres, med mindre det i god tid særskilt varsles over for den 

pågældende, at personen ikke længere skal honoreres. Herudover bør undervisningsforpligtelsen 

skrives ind i de nyansattes ansættelseskontrakter.  

 

Det er endvidere Rigspolitiets opfattelse, at tilsvarende retningslinjer gælder for jurister og an-

dre medlemmer af FOAN i politikredsene, dvs. at Rigspolitiet ikke yder særskilt honorering for 

undervisning mv., og at det arbejde som er forbundet med undervisningen skal ligge i arbejdsti-

den. Det er imidlertid FOANs opfattelse, at Rigspolitiet ikke kan pålægge FOANs medlemmer i poli-

tikredsene en undervisningsforpligtelse, idet det er kredsene der har rådighed for personalet. Det 

skal således aftales nøje med kredsens ledelse, hvis et medlem ønsker at undervise.     

 

For ansatte i den centrale anklagemyndighed er det at undervise på Politiskolen at betragte 

som et bijob. Det vil sige, at den tid underviseren bruger på forberedelse og undervisning skal 

lægges ud over den almindelige arbejdstid på gennemsnitlig 37 timer. Man bliver som overens-
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komstansat jurist (anklager/senioranklager/specialanklager) i den centrale anklagemyndighed sær-

skilt honoreret for sit bijob som underviser (stat II, april 2014 niveau) både for forberedelse, op-

gaveretning, undervisning, eksamen, møder, koordinering mv. Undervisningen mv. ligger således 

uden for arbejdstiden og skal registreres som sådan. Tjenestemænd modtager ikke honorar for 

undervisning.   

 

14. Turnus  

 
Emnet blev drøftet på repræsentantskabsmødet i maj 2015. Det kom i den forbindelse frem, at der 

var stort behov for alternative muligheder for turnussteder særligt for medlemmerne i Jylland, idet 

den eneste mulighed pt. er turnus hos Statsadvokaten i Viborg.  

 

Drøftelserne viste, at der er et stort ønske om alternativer og større fleksibilitet overfor de udfor-

dringer som medlemmerne i Jylland har i forbindelse med turnus. Det blev derfor besluttet at ned-

sætte en arbejdsgruppe med tillidsrepræsentant Dorthe Laursen fra Sydøstjylland som tovholder. 

Arbejdsgruppen består af tillidsrepræsentanterne fra Nordjylland, Syd- og Sønderjylland, Østjyl-

land, Fyn og Sydøstjylland. Gruppen har kommunikeret på mail, således at medlemmerne har 

”brainstormet” med baglandet og meldt retur til Dorthe Laursen.  

 

Dorthe Laursen har herefter samlet inputs fra medlemmerne af arbejdsgruppen og er i gang med 

udarbejdelsen af en redegørelse, der dels beskriver udfordringerne ved turnus i Jylland og dels 

kommer med forslag til alternative turnusmuligheder. Redegørelsen rummer bl.a. forslag om af-

kortning af perioden hos Statsadvokaten, hvis turnus kombineres med tjeneste i andre myndighe-

der, forslag om turnus andre steder end hos Statsadvokaten, forslag om delt tjeneste og forslag 

om godkendelse af anden relevant erfaring.  

 

Redegørelsen vil blive brugt af FOAN i drøftelserne med Rigsadvokaten. 
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15.  Ressortomlægning 

 
Som følge af regeringsskiftet i forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015 blev blandt an-

det Justitsministeriets område berørt af ressortomlægning. 

  

Dette betød blandt andet, at de områder som Rigspolitiet tidligere havde modtaget fra Trafikstyrel-

sen på færdselsområdet skulle tilbageføres. Rigspolitiet startede derfor med kort frist over som-

merferien sine forhandlinger med Trafikstyrelsen om ressortomlægning. FOAN blev orienteret om 

disse forhandlinger af et medlem og rettede på den baggrund henvendelse til Rigspolitiet samt til 

Justitsministeriet.  

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt et arbejdsområde skal ligge i 

det ene eller det andet ministerium, styrelse eller departement er en ledelsesmæssig og politisk 

beslutning og er ikke til forhandling med personaleorganisationerne.  

 

FOAN blev sammen med Rigspolitiets tillidsrepræsentant inviteret til et møde med blandt andre 

Troels Jensen fra Rigspolitiet, hvor FOAN blev orienteret om status for forhandlingerne. FOAN 

gjorde dels på mødet i Rigspolitiet, dels i telefonen over for HR-chef Frank Mathiasen fra Justitsmi-

nisteriet sine bekymringer gældende over dels de turnusanklagere, som eventuelt kunne blive en 

del af ressortomlægningen og som fortsat er en del af anklagemyndigheden, og dels de fastansat-

te som var ansat under Justitsministeriets område. Justitsministeriet henviste i den forbindelse til, 

at der allerede var foregået en ressortomlægning i Justitsministeriets departement, hvor man der 

havde taget stilling til forholdende for de fastansatte og for ansatte i turnus. På den baggrund blev 

det aftalt, at der skulle afholdes et informationsmøde med de berørte medarbejdere i Rigspolitiet, 

hvor repræsentanter fra Justitsministeriet, Rigspolitiet og Trafikstyrelsen deltog. Mødet blev afholdt 

den 26. august 2015, hvor FOAN tillige deltog.  

 

Aftalen er blevet, at de ansatte, der sidder med de områder, som skal ressortomlægges, skal flyt-

tes over i Trafikstyrelsen. Dette gælder uanset om man er fastansat under Justitsministeriet eller 

anklager i turnus. De ansatte får på lige fod med andre ansatte på Justitsministeriets område mu-

lighed for at søge på interne stillingsopslag. Man har ingen fortrinsret frem for andre ansøgere, 

men man stilles heller ikke ringere.  
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FOAN skal herefter opfordre de berørte medlemmer til at kontakte FOAN, hvis de oplever vanske-

ligheder i forbindelse med adgangen til de interne stillingsopslag eller hvis de har søgt adskillige 

stillinger uden at få dem.   

 

Det kan ikke udelukkes, at der også fremover vil ske ressortomlægninger som følge af ledelses-

mæssige eller politiske beslutninger. Medarbejderne har som udgangspunkt ret og pligt til at følge 

med opgaverne over i det nye ministerområde. Kun hvis der er tale om så væsentlige stillingsæn-

dringer, at det reelt må sidestilles med afskedigelse og tilbud om ny stilling, er der krav på at blive 

varslet med det individuelle opsigelsesvarsel. Ændring af ansættelsesområde indebærer således 

ikke i sig selv en væsentlig stillingsændring. Herudover er der generelt nogle forhold, som med-

lemmerne skal være opmærksomme på: 

 
- Ved ressortomlægning inden for staten vil det fortsat være den samme overenskomst, som 

er gældende. Den nye arbejdsgiver vil således ikke kunne opsige de pågældende medar-

bejderes erhvervede løn- og ansættelsesvilkår, idet de fortsat er ansat i henhold til samme 

overenskomst og ofte vil varetage de samme arbejdsopgaver i samme stilling. En ændring 

af placering af et arbejdsområde vil således ikke i sig selv indebære, at funktions- eller kva-

lifikationstillæg bortfalder. Det afhænger af, om funktionen ophører eller om de kvalifikati-

onsmæssige forudsætninger for tillægget ikke længere er opfyldt. Midlertidige tillæg bort-

falder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat om tidsbegrænsningen.  

 

- Medlemmet bør aftale, hvor meget merarbejde/afspadsering der evt. kan overføres til det 

nye ansættelsessted, og hvad der skal afvikles forinden samt hvordan afviklin-

gen/honoreringen i øvrigt skal finde sted. 

 
- Lokale aftaler/kutymer (hjemmearbejdsdage, fri mellem jul- og nytår samt grundlovsdag, 

og juleindkøbsdage mv.) videreføres som udgangspunkt på den nye arbejdsplads, men 

medlemmet bør sørge for at skabe klarhed med den nye ledelsen herom.  

 
- Som udgangspunkt kan den nye arbejdsgiver ikke pålægge at allerede planlagt og god-

kendt ferie skal omlægges. Hvis en omlægning af ferie skal kunne pålægges medarbejde-

ren, skal der være tale om en force majeure lignende situation. Udgangspunktet er, at så-
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danne aftaler videreføres på den nye arbejdsplads, men sørg for at der skabes klarhed med 

den nye ledelse om dette. 

  

Se endvidere vejledning om ressortomlægninger fra Moderniseringsstyrelsen, som er udsendt 

sammen med årsberetningen.    
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Bilag 1 – Foreningens bestyrelse 

 
 
Formand   
Senioranklager Line Scharf (TJ-M) 
 
Statsadvokaten i København 
Kampmannsgade 1 
1604 København V 
Tlf.nr. 72 68 93 57 
LSC@ankl.dk 
 

 
Kasserer 
Senioranklager Lotte Møller (TJ-M) 
   
Sydøstjyllands Politi 
Holmboes Allé 2 
8700 Horsens 
Tlf.nr. 72 58 38 24 
LMC001@politi.dk 
  

   
Bestyrelsesmedlem 
Anklager Rikke Hald (OK) 
 
Nordsjællands Politi 
Prøvestensvej 1 
3000 Helsingør 
Tlf.nr. 72 58 67 00 
RHA002@politi.dk 
 

 
Bestyrelsesmedlem 
Senioranklager Klaus Meinby Lund (TJ-M) 
 
Statsadvokaten i Viborg 
Rødevej 1 
8800 Viborg 
Tlf-nr. 72 68 94 33 
KLU@ankl.dk 
 

 
 

Næstformand 
Senioranklager Jens Ingerslev Olsen (OK) 
 
Midt- og Vestsjællands Politi 
Skovbogade 3 
4000 Roskilde 
Tlf.nr. 72 13 24 05 
JIO001@politi.dk 
 

 
Bestyrelsesmedlem 
Anklager Rashid Elkott (OK) 
 
Statsadvokaten for Særlig Øk. og Int. Krim. 
Kampmannsgade 1 
1604 København V. 
Tlf.nr. 72 68 91 50 
RFE001@politi.dk 
 

 
Sekretær – ind- og udmeldelse 
Anklager Helle Egelund Jensen (OK) 
  
Statsadvokaten i København 
Kampmannsgade 1 
1604 København V 
Tlf.nr. 72 68 93 53 
HEJ@ankl.dk 
 

 
Sekretær – ansvar for hjemmesiden 
Anklager Peter Svane Koukoumis (OK) 
 
Statsadvokaten i Viborg 
Rødevej 1 
8800 Viborg 
Tlf.nr. 72 68 92 84 
PFK@ankl.dk 
 

 

 

 

 

 

mailto:LSC@ankl.dk
mailto:LMC001@politi.dk
mailto:RHA002@politi.dk
mailto:KLU@ankl.dk
mailto:JIO001@politi.dk
mailto:RFE001@politi.dk
mailto:HEJ@ankl.dk
mailto:PFK001@politi.dk
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Suppleant 

Advokaturchef Birgit Nielsen (TJ-M) 

Sydøstjyllands Politi 
Holmboes Allé 2 
8700 Horsens 
Tlf.nr. 72 58 32 78 
BNI003@politi.dk 

 

 
 

Suppleant 

Anklager Martin Strandby Nielsen (OK) 

Rigsadvokaten 
Frederiksholms Kanal 16 
1220 København K 
Tlf.nr. 72 68 91 09 
MSN@ankl.dk 

 

 

 

 
 

mailto:BNI003@politi.dk
mailto:MSN@ankl.dk
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Bilag 2 – Repræsentantskabet pr. 1. september 2015 

 

  

Valgområde / embede 
 

Tillidsrepræsentanter 
(og suppleanter) 
 

Kontaktpersoner 
(og suppleanter) 

1) Nordjyllands Politi 
 

Susanne Hansen 
Emil Stenbygaard (s) 

Birte Wirnfeldt 

2) Østjyllands Politi 
 

Rikke Holm Simonsen 
 

Rikke Hyttel 

3) Midt- og Vestjyllands Politi 
 

Eva Aaen Jens Henrik Laurberg 
Pia Koudahl (s) 

4) Sydøstjyllands Politi 
 

Dorthe Hermann Laursen 
Pernille Aabling Andersen (s) 

Birgit Nielsen 

5) Syd- og Sønderjyllands Politi 
 

Stine Dahl 
Jannie Nøhr (s) 

Christina Korsgaard Andersen 
 

6) Fyns Politi 
 

Christina Krogh Jakobsen 
Julie Hincheli Hejlesen (s) 

Pernille Radsted 
Henning Christiansen (s) 

7) Sydsjælland og Lolland-Falsters 
Politi 

Annika Kristina Jensen 
Daniel Bøgelund Dokkedal (s) 

Michael Boolsen 

8) Midt- og Vestsjællands Politi 
 

Maria Commerou Jepsen 
Danni Richter Larsen (s) 

Anja Lund Liin 

9) Nordsjællands Politi 
 

Pia Overgaard 
Rikke Hald (s) 

Margit Wegge 

10) Københavns Vestegns Politi 
 

Helene Lindberg Brædder 
Lars Habib Lindkær Jensen (s) 

Martin von Bülow 

11) København og Bornholms Politi 
 

Stefan Møller Jørgensen 
Eva Volfing (s) 

Helle Blendstrup Sørensen (s) 

12) Statsadvokaten i Viborg 
 

Linette Lysgaard 
Rasmus Gyldenløve Jensen (s) 

Anders Raagaard 
Lasse Krister Svensson (s) 

13) Statsadvokaten i København 
 

Mariam Khalil 
Eva Louise Paduan (s) 

Mette Vestergaard 
Dorthe Vejsig (s) 

14) Statsadvokaten for Særlig Øko-
nomisk og International Kriminalitet 

Britt Janni Hansen  Knud Damgaard Kisbye 

15) Rigsadvokaten, Færøernes Politi 
og Grønlands Politi 

Christian Pihlkjær Olesen 
Rasmus von Stamm Jonasson 
(s) 

 

16) Rigspolitiet og indstationerede i 
Justitsministeriet 

Anders Ulrichsen 
Charlotte Heise Jørgensen (s) 

Anders Jørgensen 
Christina Fløystrup (s) 
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Bilag 3 – Foreningens repræsentation i udvalg 

 

Justitsministeriet 

Justitsministeriets Specialudvalg for politimæssigt og retligt samarbejde: Line Scharf 

Strafferetsplejeudvalget: Jens Ingerslev Olsen  

 

Rigspolitiet  

Det Centrale Samarbejdsudvalg (CSU): Line Scharf 

Personalepolitisk Udvalg (PPU): Line Scharf  

Teknologiudvalget: Rashid Elkott /Martin Strandby Nielsen 

Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg CAMU:  Rashid Elkott 

Det Rådgivende Skoleudvalg: Deltager ikke, men underrettes ved kopi af dagsorden 

Politiets Studierejsefond: Peter Svane Koukoumis 

Det Kriminalpræventive Råds Plenarforsamling: Rikke Hald  

Det Kriminalpræventive Råds Børne- og Ungeudvalg: Rikke Hald  

Følgegruppe for serviceeftersyn af servicecentre: Rashid Elkott /Martin Strandby Nielsen 

Følgegruppe for Politianalysen: Klaus Meinby Lund  

Følgegruppe for Politiets Lederreform: Line Scharf  

Arbejdsgruppe vedr. vejledning om tillidsmands- og organisationsarbejdet: Rikke Hald og Line 

Scharf  

Følgegruppe for kulturanalysen: Line Scharf 

Workshop om mangfoldighed: Line Scharf 
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Bilag 4 – Foreningens repræsentation i Djøf 2014-2015 

 

Overenskomstforeningens bestyrelse  

Jens Ingerslev Olsen 

 

Sektorudvalget for Politi- og Retssektoren: 

Jens Ingerslev Olsen (formand) 

Rashid Elkott /Martin Strandby Nielsen  

Helle Egelund Jensen 

Peter Svane Koukoumis 

 

Overenskomstforeningens Repræsentantskab:  

Jens Ingerslev Olsen 

Tobias Berg  

 

Foreningen af Offentlige Chefers Repræsentantskab: 

Line Scharf 
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Bilag 5 – Regnskab for 1. juli 2014 til 30. juni 2015 
 

 
Resultatopgørelse: 
 
 2014-2015 Budget 2013-2014 Budget 

2015-2016 
Indtægter     
Kontingenter 736.400 (720.000) 726.780 720.000 
Overenskomstforeningen 105.630 (75.000)  89.583 100.000 
Offentlige chefer  65.400 (55.000)  59.700  60.000 
Indtægter i alt 907.430 (850.000) 876.063 880.000 
     
Udgifter     
Årsmøde 558.662,02 (575.000) 454.761,59 575.000 
Bestyrelse  65.963,75 (100.000)  91.645,77 100.000 
Repræsentantskab 122.187,65 (140.000) 135.795,00 140.000 
Områdemøder  27.542,76  (60.000)  50.029,94  50.000 
Studiekredse     (5.000)   2.314,94   5.000 
Edb og kontorhold   (10.000)   7.321,49   5.000 
Studierejsefond     (2.000)   4.000,00   4.000 
Gaver   1.626,00    (5.000)   6.198,25   5.000 
Gebyrer     240,00    (1.000)     176,00     500 
Skat     (2.000)    2.000 

Udgifter i alt 776.222,18 900.000 752.453,74 886.500 
     
Resultat 131.207,82 -50.000 123.609,26   -6.500 
     
Renter    9.776,31 (10.000)    8.581,04 10.000 
Udbytte  11.361,80 (10.000)  12.455,30 10.000 
Kursgevinst/tab  66.500,48    (0,00) 161.160,60          0 
     
Årets samlede resultat 218.846,41 -30.000 305.806,20 13.500 
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Balance: 
 
 2014-2015 2013-2014 
Aktiver   
Jyske Bank  228.363,42   21.993,80 
Sprogforbundet  617.843,41  671.867,10 
Værdipapirer  993.896,18  927.395,70 
Aktiver i alt 1.840.103,01 1.621.256,60 
   
Passiver   
Egenkapital Primo 1.621.256,60 1.315.450,40 
Årets resultat   218.846,41   305.806,20 
Passiver i alt 1.840.103,01 1.621.256,60 
 
 
 
 

Lotte Møller, kasserer 
Vejle den 23. september 2015 
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Bilag 6 – Foreningens vedtægter 

 

Foreningen af Offentlige Anklagere 
 

VEDTÆGTER 
 
 
Foreningens formål 
 
§ 1. Foreningens navn er Foreningen af Offentlige Anklagere. 
 
Stk. 2. Foreningen er en fælles landsklub under Offentlige Chefer i Djøf og Djøf Overenskomstfor-
eningen. 
 
Stk. 3. Foreningens formål er at virke for medlemmernes faglige interesser, at tilvejebringe en 
fælles repræsentation udadtil og gennem foreningsmøder m.v. at udbygge det faglige sammen-
hold. 
 
 
Medlemmer 
 
§ 2. Det er en betingelse for medlemskab af Foreningen, at man tillige er medlem af Danmarks 
Jurist- og Økonomforbund (Djøf), og er ansat i politiet eller anklagemyndigheden. 
 
Stk. 2. Deltagelse i Foreningens arrangementer forudsætter, at de i stk. 1 nævnte betingelser for 
medlemskab er opfyldt, jf. dog § 9, stk. 3. 
 
Stk. 3. Finder Foreningens bestyrelse, at et medlem har overtrådt Foreningens vedtægter eller på 
illoyal måde modvirker Foreningens formål, afgiver bestyrelsen indstilling til Djøfs hovedbestyrelse 
om, at medlemmet ekskluderes af Djøf i medfør af Djøfs til enhver tid gældende vedtægter. Forin-
den indstilling om eksklusion afgives, skal Foreningens bestyrelse dog søge forhandling med det 
pågældende medlem. 
 
 
Foreningsorganer 
 
§ 3. Foreningen ledes af en bestyrelse i samarbejde med et repræsentantskab. 
 
Stk. 2. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
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Bestyrelsen 
 

§ 4. Bestyrelsen har følgende opgaver: 
 
1. at fungere som tillidsrepræsentanter eller kontaktpersoner, 
2. at repræsentere Foreningen udadtil, 
3. at afgive erklæringer på Foreningens vegne, 
4. at repræsentere eller lade Foreningen repræsentere i kommissioner, udvalg m.m., som be-

handler emner af interesse for Foreningens medlemmer, 
5. at repræsentere eller lade Foreningen repræsentere i faglige spørgsmål overfor offentlige 

myndigheder og andre organisationer og foreninger, samt i løn- og overenskomstforhand-
linger, 

6. at rådgive medlemmer i faglige og foreningsmæssige anliggender, 
7. at følge og eventuelt deltage i behandlingen af personalesager, 
8. at bistå de øvrige tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner i deres hverv. 

 
 
§ 5. Bestyrelsen består af formanden og 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 
år ad gangen. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte medlem-
mer. Både overenskomstansatte og tjenestemandsansatte skal være repræsenteret i bestyrelsen 
med mindst 2 medlemmer, dog kan formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer genvælges, selvom 
der ikke vil være mindst 2 overenskomstansatte eller tjenestemandsansatte i bestyrelsen. 
 
Stk. 3. Forslag til valg af formand eller øvrige medlemmer af bestyrelsen kan stilles af bestyrelsen, 
repræsentantskabet eller af foreningens medlemmer. Forslag stillet af medlemmerne skal afgives 
skriftligt, være underskrevet af mindst 25 medlemmer og være formanden i hænde 8 dage før 
generalforsamlingen.  
 
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger hvert år for 1 år ad gangen 2 suppleanter til ved ledighed at 
indtræde i bestyrelsen. En af suppleanterne skal være overenskomstansat. 
 
Stk. 5. Den suppleant, der har opnået flest stemmer, er førstesuppleant, medmindre suppleantens 
indtræden i bestyrelsen er i strid med stk. 3. Hvis suppleanterne er valgt uden afstemning, be-
stemmer bestyrelsen, hvem af suppleanterne, der skal indtræde.   
 
Stk. 6. Hvis ingen suppleanter findes, kan bestyrelsen med repræsentantskabets godkendelse sup-
plere sig selv med et medlem af foreningen. 
 
 
§ 6. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. På første møde efter generalforsamlingen 
konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. 
 
Stk. 2. Beslutninger i bestyrelsen sker med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 
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Stk. 3. Nedlægger formanden sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en fungerende formand, 
indtil valg kan afholdes på næste ordinære generalforsamling. 
 
Stk. 4. Kassereren har fuldmagt til at handle i daglige økonomiske anliggender med henblik på 
varetagelse af Foreningens interesser. 
 
 
Tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner 
 
§ 7. Tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner skal i samarbejde med Foreningens bestyrelse påse, 
at overenskomstens bestemmelser og Djøfs Overenskomstforenings politik overholdes. Tillidsre-
præsentanter og kontaktpersoner skal forelægge foreningens bestyrelse fortolkningsproblemer i 
relation til overenskomsten eller centralt indgåede aftaler. 
 
Stk. 2. I de lokale samarbejdsudvalg repræsenteres medlemmerne af en eller flere tillidsrepræsen-
tanter og/eller kontaktpersoner.  
 
 
§ 8. Der vælges af og blandt de overenskomstansatte medlemmer mindst 1 tillidsrepræsentant og 
1 suppleant i hvert af de i § 12 nævnte valgområder.  
 
Stk. 2. Der vælges af og blandt de tjenestemandsansatte medlemmer mindst 1 kontaktperson og 1 
suppleant i hvert af de i § 12 nævnte valgområder.  
 
Stk. 3. Tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner og suppleanter vælges for 2 år ad gangen.  
 
 
§ 9. De i § 8 nævnte valg holdes på møder i valgområderne, der afholdes hvert andet år inden 
udgangen af september måned og inden den ordinære generalforsamling. Indkaldelse til møderne 
sker skriftligt og senest 14 dage før møderne afholdes. 
 
Stk. 2. Medlemmerne, tillidsrepræsentanterne eller kontaktpersonerne kan dog altid indkalde til 
medlemsmøde med henblik på at vælge en ny tillidsrepræsentant eller kontaktperson. Beslutnin-
gen træffes med simpelt flertal af de fremmødte, der tillige kan stemme med fuldmagt. Valg skal 
altid finde sted, hvis en tillidsrepræsentant eller kontaktperson nedlægger sit hverv. Indkaldelse 
skal ske i overensstemmelse med stk. 1, 2. punktum. 
 
Stk. 3. Ved de i stk. 1 nævnte valg har også ikke-medlemmer af Foreningen, der er ansat inden for 
politiet eller anklagemyndigheden, og som er omfattet af overenskomsten, ret til at deltage. De 
skal derfor tilvarsles til dette valg. Valgbare og stemmeberettigede er dog alene medlemmer af 
Foreningen. 
 
Stk. 4. Valget skal godkendes af Djøf, der foretager anmeldelse til det pågældende embede af 
valget og underretter andre AC-organisationer, hvis medlemmer tillidsrepræsentan-
ten/kontaktpersonen måtte repræsentere, med henblik på disse organisationers medanmeldelse. 
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Repræsentantskabet 
 
§ 10. Repræsentantskabet er rådgivende for Foreningens bestyrelse. 
 
 
§ 11. Repræsentanterne har følgende opgaver: 
 

1. at tjene som kontaktled mellem bestyrelsen og Foreningens medlemmer,  
2. at gennemføre medlemsmøder, der afholdes i eget valgområde eller i fællesskab med an-

dre valgområder på eget initiativ eller efter henstilling fra bestyrelsen eller medlemmerne i 
området, 

3. at kontakte nyansatte medlemmer og informere dem om Foreningens virke samt introduce-
re dem til medlemmerne i området, 

4. at afholde de i § 8 og § 12 nævnte valg. 
 
Stk. 2. Repræsentanter, som tillige er medlemmer af Overenskomstforeningens Repræsentant-
skab, Sektorudvalget for Politi- og Retssektoren og Offentlige Chefers Repræsentantskab, skal 
endvidere tjene som kontaktled mellem Foreningen og Djøf. 

 
 
§ 12. Repræsentantskabet består af 32 medlemmer, som udgøres af valgte tillidsrepræsentanter 
og kontaktpersoner i hvert af følgende valgområder: 
 

1. Nordjyllands Politi. 
2. Østjyllands Politi. 
3. Midt- og Vestjyllands Politi. 
4. Sydøstjyllands Politi. 
5. Syd- og Sønderjyllands Politi. 
6. Fyns Politi. 
7. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. 
8. Midt- og Vestsjællands Politi. 
9. Nordsjællands Politi. 
10. Københavns Vestegns Politi. 
11. Københavns Politi og Bornholms Politi. 
12. Statsadvokaten i Viborg. 
13. Statsadvokaten i København. 
14. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. 
15. Rigsadvokaten, Færøernes Politi og Grønlands Politi. 
16. Rigspolitiet og indstationerede i Justitsministeriet. 

 
Stk. 2. Valgbare til repræsentantskabet er alene tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner, jf. § 8, 
stk. 1 og stk. 2. 
 
Stk. 3. Valg til repræsentantskabet foretages efter bestemmelserne i § 8, stk. 3, og § 9. På tilsva-
rende måde vælges en suppleant for hver af repræsentanterne. 
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§ 13. Beslutning om afholdelse af fælles medlemsmøder træffes af medlemmerne i de enkelte 
berørte valgområder med simpelt flertal. 
 
 
§ 14. Bestyrelsen deltager i repræsentantskabets møder. 
 
Stk. 2. Møderne afholdes under forsæde af formanden. 
 
Stk. 3. Der afholdes mindst 1 repræsentantskabsmøde om året. 
 
Stk. 4. Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes med almindeligt stemmeflertal. 
 
 
Generalforsamlingen 
 
§ 15. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. 
 
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftligt med mindst 1 måneds varsel med 
angivelse af dagsorden. 
 
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter reglen i stk. 2 og skal 
indkaldes, når mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer eller 75 medlemmer af For-
eningen skriftligt begærer det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned 
efter, at begæring herom er fremsat med angivelse af forslag til dagsorden. 
 
 
§ 16. Faste punkter på den ordinære generalforsamling er: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Kassereren fremlægger regnskabet. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 5. 
6. Valg blandt de overenskomstansatte medlemmer til Sektorudvalget for Politi- og Retssekto-

ren, jf. § 19. 
7. Valg af revisorer. 
8. Eventuelt. 

 
Stk. 2. Forslag til punkter på dagsordenen, som ønskes drøftet på en generalforsamling, skal ind-
sendes til formanden inden 14 dage efter udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Forslag til punkter på dagsordenen, der fremsættes senere, kan kun drøftes på generalforsamlin-
gen, såfremt mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor. Dette gælder 
dog ikke for forslag til ændring af vedtægterne, hvor proceduren i 1. punktum følges. 
 
 
§ 17. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal, jf. dog stk. 2 
og § 24. 
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Stk. 2. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst 25 medlemmer kræver det. 
 
Stk. 3. Ved valg mellem flere kandidater til bestyrelsen er afstemningen skriftlig.  
 
Stk. 4. Der kan på generalforsamlingen afgives stemme ved skriftlig fuldmagt, jf. dog § 24. 
 
 
Opstilling af kandidater som repræsentanter og suppleanter til Djøf Overenskomstforenings Re-
præsentantskab 
 
§ 18. Det følger af vedtægterne for Djøf Overenskomstforening, at: 
 

- Antallet af repræsentanter og suppleanter for Politi- og Retssektoren til Djøf Overenskomst-
forenings Repræsentantskab meddeles senest den 30. juni i ulige år, idet repræsentanter og 
suppleanter fordeles forholdsmæssigt mellem Overenskomstforeningens 6 sektorer 

- Valget af Djøf Overenskomstforenings Repræsentantskab sker sektorvis i henhold til vedtæg-
terne for Djøf Overenskomstforening 

- Proceduren for opstilling og valg af kandidater til repræsentantskabet skal være fastlagt pr. 
30. juni i ulige år af de enkelte sektorudvalg 

 
Repræsentanter og suppleanter vælges for 2 år ad gangen fra 1. januar i lige år til 31. december i 
ulige år. 
 
Stk. 2. Kandidater til repræsentanter og suppleanter til Djøf Overenskomstforenings Repræsen-
tantskab udpeges af Sektorudvalget for Politi- og Retssektoren. Udpegningen af kandidater skal 
ske senest den 15. september i ulige år. 
 
 
Valg af repræsentanter til Sektorudvalget for Politi- og Retssektoren 

 
§ 19. Repræsentanter til Sektorudvalget for Politi- og Retssektoren vælges på generalforsamlin-
gen af de overenskomstansatte medlemmer blandt Foreningens tillidsrepræsentanter og bestyrel-
sesmedlemmer. Mindst 1 af de valgte skal være medlem af Foreningens bestyrelse. 
 
 
Kontingentbetaling, regnskab og revision 
 
§ 20. Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. 
 
Stk. 2. Kassereren udfærdiger årsregnskabet. 
 
Stk. 3. Kontingentet fastsættes årligt af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra besty-
relsen. 
 
Stk. 4. Kontingentet betales månedsvis med 1/12 af beløbet. Betaling sker ved indeholdelse i løn 
eller til kassereren. 
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§ 21. Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen i lige år 2 revisorer. 
 
Stk. 2. Revisorerne har følgende opgaver: 
 

1. at gennemgå årsregnskabet inden generalforsamlingen, 
2. at foretage afstemning af kassebeholdning, bankbeholdning m.m. ved regnskabsårets af-

slutning, 
3. at gennemgå bilagene til årsregnskabet, 
4. at afgive revisionspåtegning til årsregnskabet. 

 
Stk. 3. Revisorerne er til enhver tid berettiget til at kræve sig regnskabsgrundlaget, bankbøger 
m.m. udleveret til gennemsyn. 
 
 
§ 22. Bestyrelsens og repræsentantskabets medlemmer modtager efter godkendelse fra kassere-
ren godtgørelse af Foreningens kasse for positive udlæg samt rejseudgifter og dagpenge til besty-
relsesmøder, repræsentantskabsmøder samt møder i øvrigt vedrørende foreningsanliggender. 
 
Stk. 2. Det samme gælder for medlemmer, der deltager i møder m.m. på Foreningens vegne. 
 
Udmeldelse 
 
§ 23. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller sekretæren og skal ske med mindst 1 
måneds varsel. 
 
Vedtægtsændringer 
 
§ 24. Ændringer af Foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 
flertal af de personligt mødende stemmeberettigede. 
 
Foreningens opløsning  
 
§ 25. Beslutning om Foreningens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, der er ind-
kaldt med dette formål. 
 
Stk. 2. Om beslutningsdygtighed gælder reglen i § 24. 
 
Stk. 3. Er der efter stk. 1 truffet beslutning om opløsning af Foreningen, træffer den ekstraordinæ-
re generalforsamling beslutning om anvendelse af dens formue. 
 
Stk. 4. Dirigenten på den ekstraordinære generalforsamling, der beslutter Foreningens opløsning, 
giver meddelelse herom til Djøf. 
 
Ikrafttræden1

 

                                                        
1 Senest ændret på Foreningens ordinære generalforsamling den 26. september 2013 med ikrafttræden fra vedtagelsen. 
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Bilag 7 – Krav godkendt af Overenskomstforeningens repræsentantskab 
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Bilag 8 - FOANs hensigtserklæring fremsat på CSU overfor Rigspolitiet og Rigsadvoka-

ten 
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Bilag 9 – Djøf’s brev til Rigsadvokaten og Rigspolitiet vedrørende vejledning til tillids-

repræsentant -, organisations- og foreningsarbejde 
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Bilag 10 – Oversigt over antallet af senioranklager og specialanklagere  
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Bilag 11 - Retningslinjer for honorering af intern undervisning i politiet  
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