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Ændringer i Kommissionens Sammensætning og dennes Arbejde
siden Afgivelse af 1. Betænkning.
Efter Afgivelse af Kommissionens 1. Betænkning, dateret 7. November 1947
har fhv. Finansminister Thorkil Kristensen meddelt Statsministeren, at han betragter
sig som fratraadt som Formand for og Medlem af Kommissionen. Statsministeren har
derefter anmodet Finansminister H. C. Hansen om at indtræde i Kommissionen som dennes
Formand. Dette har Finansministeren indvilget i.
Endvidere har fhv. Minister for særlige Anliggender Per Federspiel under Henvisning til Ministerskiftet anmodet om Fritagelse for Hvervet som Medlem af og Næstformand i Kommissionen. Denne Anmodning har Statsministeren efterkommet.
Efter at Handels- og Forsyningsministeriet ved den nye Eegerings Dannelse er
sammendraget til eet Ministerium og Departementschef i Forsyningsministeriet E. Sveinbjørnsson overgaaet til Tjeneste i Udenrigsministeriet, har Departementschefen ønsket
at udtræde af Kommissionen. I Stedet for er — efter Forhandling med Handelsministeren
— Afdelingschef i Handelsministeriet P. Villadsen indtraadt i Kommissionen.
Der er derefter sket følgende Ændringer i Sammensætningen af de i 1. Betænkning omtalte Udvalg:
I Udvalg 1 (Forholdet mellem Lovgivningsmagten og Administrationen) indtræder Finansminister H. C. Hansen som Formand.
I Udvalg 2 (Større Offentlighed i Forvaltningen) overtager Departementschef
Andr. Møller, der i Forvejen var Medlem af Udvalget, Formandsstillingen.
I Udvalg 4 (Kontrollen med Statsforvaltningen) indtræder Finansminister H. C.
Hansen som Formand, og Departementschef K. H. Kofoed, der i Forvejen var Medlem
af Udvalget, overtager Stillingen som Næstformand.
I Udvalg 6 (Afviklingen af de midlertidige Administrationsorganer) indtræder
Direktør V. Villadsen som Formand.
I Udvalg 7 (Decentralisation af den centrale Administration) overtager Udvalgets
hidtidige Næstformand (Departementschef K. H. Kofoed) Stillingen som Formand.
Afdelingschef P. Villadsen indtræder i de Udvalg, hvor Afdelingschef Skat Rørdam
og senere Departementschef Sveinbjørnsson var Medlem.
Efter Aftale mellem Handelsministeren og Kommissionens Præsidium er det
overdraget Medlem af Kommissionen, Direktør V. Villadsen som Handelsministeriets
Kommitterede, men iøvrigt som et Led i Forvaltningskommissionens Arbejde at gennemgaa Varedirektoratet og dermed samhørende midlertidige Administrationsorganer med
en Rationalisering og Forenkling af Forretningsgangen for Øje.
Efter Opfordring af Udvalgene angaaende Amtskontorernes og de kommunale
Kontorers Forretningsomraade har Finansministeren efter Forhandling med Socialministeren og Indenrigsministeren nedsat et særligt Arbejdsudvalg vedrørende Kommunernes Socialregnskaber. Dette Udvalg er sammensat saaledes:
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Departementschef Wechselmann (Formand),
Kontorchef Clausen,
Ekspeditionssekretær Wedell- Wedellsborg,
Sogneraadsmedlem Jens Jensen,
Kontorchef Stjernqvist, Det statistiske Departement,
Fuldmægtig SJcadegaard, Socialministeriet,
Socialinspektør Mortensen, Odense,
Amtsfuldmægtig Richard Nielsen, Nykøbing F.,
Amtsrevisor G. Nielsen, Hillerød.
Kommunesekretær Svend Iversen,
Regnskabschef Henry Hansen, Københavns Magistrat.
Sekretærhvervet varetages af Fuldmægtig i Forvaltningsnævnets Sekretariat
Jørgen Bredsdorff og Sekretær i Socialministeriet //. Koldby-Nielsen.
Arbejdet indenfor de forskellige Udvalg har været fortsat; særlig har de under
Udvalgene 5 og 7 nedsatte Arbejdsudvalg (se 1. Betænkning, Side 6 og 7) samt Udvalgene
om Fængselsvæsenets og Rigspolitiets Forhold arbejdet med de under disse Udvalg henlagte Opgaver. Der henvises i øvrigt til denne Betænknings Bilag 1, 3 og 4.
Forvaltningsnævnets Sekretariat har Undersøgelser i Gang indenfor Fængselsvæsenet, Direktoratet for Statsskovbruget og Luftfartsdirektoratet. I Forbindelse med
Oprettelsen af Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen medvirker Sekretariatet ved Tilvejebringelsen af et tilfredsstillende Journaliserings- og Registreringssystem i Forbindelse
med Arkiveringen, ligesom man undersøger Forholdene i Byggenævnets Kontor med
en eventuel Decentralisation for Oje. Endvidere er en Række specielle Spørgsmaal taget
op til Undersøgelse.

Udtalelser fra Kommissionen vedrørende de som Bilag 1—4 optrykte Indstillinger.
ad Bilag 7. (Skrivelse af 6. December 1947 fra Udvalget vedrørende Rigspolitiets Forhold).
Kommissionen kan principielt give sin Tilslutning til det af Udvalget fremsatte
Synspunkt, hvorefter Statsstyreiser, hvor der stadig foretages Nyansættelser af Folk,
giver saadanne Personer, der er blevet ledige, eller for hvis Vedkommende Opsigelse
indenfor deres hidtidige Etat maa forudses, en Fortrinsstilling ved ledige Pladsers Besættelse, for saa vidt de ud fra en almindelig Vurdering maa anses for brugbare. Man
ønsker at tilføje, at der ved saadanne Antagelser maa gives passende Lempelser af administrativt, fastsatte generelle Ansættelsesregler, særlig med Hensyn til Aldersgrænsen.
Kommissionen ønsker at henlede Opmærksomheden paa, at der ogsaa maa være
• Mulighed for, at Kommuner, koncessionerede Selskaber, Privatbanerne m. fl. kan bidrage
til, at de ved Personaleindskrænkningerne indenfor visse Statsstyreiser ledigblevne Personer kan faa Ansættelse i de paagældende Institutioner. Det er i øvrigt oplyst, for Kommissionen, at Fællesrepræsentationen for de danske Privatbaner har henledt Banernes
lokale Styrelsers Opmærksomhed paa, at der er ledige Politifolk til Raadighed. — Ogsaa
indenfor det private Erhvervsliv maa en tilsvarende Ordning kunne træffes, og Kommissionen henstiller, at der gennem de forskellige Erhvervsorganisationer søges frem til
en praktisk Løsning af dette Spørgsmaal.
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Arbejdet med disse Problemer maa imidlertid organiseres, og Kommissionen
har overdraget Forvaltningsnævnet og dettes Sekretariat at føre disse Foranstaltninger
ud i Livet.
ad Bilag 2. (Forvaltningsnævnets Indstilling af 3. December 1947).
Under Drøftelsen i Kommissionen af Indstillingen fra Forvaltningsnævnet angaaende Statsinstitutionernes Postforsendelse har et Medlem (Seidenfaden) foreslaaet, at
der blev truffet den Ordning, at disse Institutioners Forsendelser gennem Postvæsenet
foregik i Kuverter, som var stemplede med et bestemt Mærke, f. Eks. en Krone samt
Embedets Navn og uden Anvendelse af Frimærker. Afregningen mellem Postvæsenet
og de andre Statsinstitutioner foretages paa Grundlag af disses Portoudgifter i det foregaaende Regnskabsaar (Finansaar). Hvis Postvæsenet i de følgende Regnskabsaar faar
højere eller lavere Portoindtægter fra Afsendere udenfor Statsinstitutionerne, vil disses
Tilsvar overfor Postvæsenet være at forhøje eller reducere proportionalt hermed. Derved
vil man spare Arbejde i Statsinstitutionerne uden at paaføre Postvæsenet nogen Arbejdsforøgelse. Selv om Afregningsbeløbene ikke nøje svarer til Statsinstitutionernes Forbrug,
vil dette ikke være af væsentlig Betydning, da Differencen ikke paavirker Statens samlede
Driftsregnskab.
Kommissionens øvrige Medlemmer har ikke kunnet tiltræde dette Forslag. Som
erhvervsdrivende Statsvirksomhed har Postvæsenet Krav paa at faa de Indtægter, som
tilkommer det efter Takstlove og gældende regulativmæssige Regler, og den her foreslaaede
Fremgangsmaade rummer store Muligheder for Afvigelser fra de Resultater, som den nuværende Ordning, hvorefter Statsinstitutionernes Forsendelser er underkastet samme.
Takstregler og den samme af Postvæsenet selv ud øvede Kontrol, fører til. Man kan heller
ikke regne med, at Nedgang eller Opgang i de private Forsendelser er proportional med
tilsvarende Bevægelser indenfor Statsinstitutionernes Postforsendelser. Erfaringerne fra
Sverige viser det modsatte. De samme Erfaringer viser i øvrigt, at en Ordning, som den
foreslaaede, vil forøge de statslige Postafsenderes Tilbøjelighed til at benytte værdiangivne
og anbefalede Breve i større Udstrækning end normalt samt at overdrage Postvæsenet
at besørge tungere Vareforsendeker, som andre sender med Bud eller pr. Bane.
Et Medlem (Koed) er af den Opfattelse, at den nuværende Ordning med Hensyn
til Statsinstitutionernes Postfrankering i det store og hele er tilfredsstillende, og at de foreslaaede Ændringer ikke frembyder Fordele af Betydning, bortset fra Aisendelse af ensartede Forsendelser i betydeligt Antal.
Kommissionens øvrige Medlemmer ønsker at udtale, at de i Forvaltningsnævnets
Indstilling indeholdte Forslag om en videregaaende Anvendelse af Frankeringsmaskiner
samt Benyttelsen af Konvolutter med Frimærker, der er paatrykt af Postvæsenet, er at
betragte som Alternativer, der aabner forøgede Muligheder for Statsinstitutioner, der
kunde ønske Ændringer, accepterede af Postvæsenet, i den nu praktiserede Ordning, og
ikke som en almindelig Afløsning af denne. Det maa afhænge af Forholdene i de enkelte
Styrelser, om og i hvilken Udstrækning man vil udnytte de i saa Henseende paapegede
Muligheder. Det maa saaledes antages, at det for Kontorer, som afsender et stort Antal
ensartede Forsendelser, vil være af Betydning at kunne benytte paastemplede Konvolutter af en passende Type. I øvrigt maa det være en Opgave for Forvaltningsnævnets
Sekretariat ved dets Arbejde med Rationaliseringen i de forskellige Statsinstitutioner
at paavise, hvor de foreslaaede Fremgangsmaader maatte være hensigtsmæssige. Dertil
kommer, at den fra 1. Januar 1948 udpegede særlig Kommitterede for Statens Papir- og
Trykkerianliggender ogsaa kan yde sit Bidrag til Løsningen af de her omtalte Opgaver
paa en praktisk og rationel Maade, saaledes som ogsaa antydet i Nævnets Indstilling.
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ad Bilag 3. (Indstilling II fra Udvalget angaaende Rigspolitiets Forhold).
Kommissionen kan i det store og hele slutte sig til Udvalgets Indstilling, men
ønsker dog at fremsætte enkelte Bemærkninger.
ad Politibladet.

Kommissionen er enig med Udvalgets Flertal i, at Redaktionen bør overdrages
et snævert Udvalg af Polititjenestemænd, saaledes at det særlige Redaktionshonorar
kan bortfalde. Da det imidlertid er oplyst overfor Kommissionen, at Rigspolitichefens
Forbehold kun tilsigter at tilvejebringe en passende Overgangsordning, afstaar Kommissionen fra at gøre yderligere Bemærkninger til dette Punkt.
Det er Kommissionens Opfattelse, at det ikke vil være rigtigt at lukke Adgangen
til i en vis Udstrækning at kunne yde et beskedent Vederlag til Forfattere af Politibladets Artikler.
ad Politik undetjenesten.

Et Medlem (Seidenfaden) delte ikke de af Udvalgets Flertal fremhævede Betænkeligheder ved den af Rigspolitichefen foreslaaede Ordning med 5 Omraadeledere. Der
var ingen Grund til at frygte Krav om højere Charge eller særligt Vederlag til Omraadelederne. Man kunde sikre sig ved at tage Forbehold herimod, og Ordningen betød en Intensivering af Kontrollen med Hundeførerne og derigennem en Forbedring af hele Ordningen.
Kommissionens øvrige Medlemmer sluttede sig til Udvalgets Flertal.
Et Mindretal (Andr. Møller og Seidenfaden) finder det vel rimeligt, at den københavnske Central for Hundetjenesten indskrænkes ikke uvæsentligt, men anser det ikke
for rigtigt helt at nedlægge Centralen, da dette vil svække Effektiviteten af denne
Tjeneste hvor det gælder i paakommende Tilfælde at faa fat i de rigtige Hunde.
Kommissionens øvrige Medlemmer sluttede sig til Udvalgets Flertal.
ad Politiets Aarsberetning.

Et Medlem (Seidenfaden) ønsker principalt at bevare en særlig Aarsberetning,
men efter at det er oplyst, at der kan gives de københavnske Politiforhold en særlig Plads
i den samlede Beretning, og at det københavnske Afsnit kan fremstilles som Særtryk,
har nævnte Medlem efter Omstændighederne givet Indstillingen af Udvalget sin Tilslutning — dog anser han det for en Forudsætning for sin Tilslutning, at der bevares Ret for de
enkelte Politimestre til at lade fremstille lokale Aarsberetninger i et mindre Antal maskinskrevne eller duplikerede Eksemplarer til Brug for den lokale Presse og lokale Myndigheder.
ad Bilag 4. (Indstilling Nr. III fra Udvalget vedrørende Rigspolitiets Forhold).
Kommissonen finder intet at bemærke til Udvalgets Indstilling.
Kobenhavn, den 19. December 1947.
M. J. Clausen.

H. C. Hansen,

Jens Jensen.

Niels Johnsen.

J. Løn.

Andreas Møller.

Formand.

Holger Koed.

K. H. Kofoed,
Næstformand.

Hans Nielsen.

J. Pinholt.
Viggo Villadsen.

Aage Seidenfaden.

P. Villadsen.

Wedell Wedellsborg.
Thorsen,
Sekr
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Bilag 1.
FORVALTNINGSKOMMISSIONEN
AF 1946
Udvalget vedrørende Rigspolitiets Forhold.
København, den 6. December 1947.

Til Forvattningskommissionen af 1946.
Ved Indstilling af 30. Oktober 1947 har Udvalget bl. a. stillet Forslag om, at de
i Rigspolitiet ansatte Reservebetjente, for Tiden ca. 520, opsiges til Fratrædelse inden
dette Finansaars Udgang. Denne Indstilling har Forvaltningskommissionen enstemmigt
tiltraadt. Det er imidlertid Udvalgets Opfattelse, at Politistyrken selv efter Reservebetjentenes Opsigelse i hvert Fald under normale Forhold er større end paakrævet, saaledes at der vil blive Tale om en yderligere Reduktion. Disse Forhold har foranlediget
Udvalget til at drøfte Spørgsmaalet om, hvorledes man indenfor Staten bør forholde sig,
naar en Statsinstitution paa Grund af ekstraordinære Forhold har faaet et Personale,
endog i Tjenestemandsstillinger, som er større, end Situationen under forandrede Vilkaar gør det paakrævet. Det forekommer Udvalget rimeligt, saavel af Hensyn til paagældende Personer som ud fra almindelige økonomiske Betragtninger, om man i andre
Statsstyreiser, hvor der stadig foretages Nyansættelse af Folk, forlods lod saadanne Personer, der trues af Ledighed andetsteds, eller som i hvert Fald vilde blive opsagt, dersom
vedkommende Styrelse ikke holdt sig tilbage fra en Opsigelse af humane Hensyn, komme
i Betragtning, for saa vidt de ud fra en almindelig Vurdering af deres Anvendelighed maa
anses for brugbare. Udvalget skal derfor foreslaa Forvaltningskommissionen, at denne
overfor Regeringen fremsætter Henstilling om, at der søges truffet en Ordning, hvorved
det paalægges saadanne Styrelser, som i denne Henseende kan komme i Betragtning, at
undlade at antage Personer, der hidtil ikke har været beskæftigede indenfor nogen af
Statens Styrelsesgrene, dersom ledige Stillinger kan besættes af Personer, for hvem der
ikke længere er Anvendelse i den Statsetat, hvor de hidtil har været engagerede.
P. U. V.:
K. H. Kofoed.
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Bilag 2.
FORVALTNINGSNÆVNET

Til

Forvahningskommissionen.

Indenfor Forvaltningskommissionen er der rejst Spørgsmaal om Gennemførelse
af en Ordning, hvorefter Post fra Statsinstitutioner besørges ufrankeret af Postvæsenet,
naar Posten er forsynet med paagældende Institutions Embedsstempel. Det er fremhævet,
at en saadan Ordning vil have følgende Fordele:
1) Der spares Arbejde ved Postafsendelsen.
2) Der spares Arbejdet ved Regnskabsføring for Frimærkekasserne og ved Revision
af disse Regnskaber.
3) Besvigelser med Hensyn til Frimærkekasserne undgaas. Det er usandsynligt, at
den foreslaaede Ordning i mærkbart Omfang vil blive misbrugt, saaledes at private
Breve sendes i Kuverter med Embedsstempel, idet Modtagerne af Brevene jo vil
blive opmærksomme paa Misbruget.
4) Der spares Fremstilling af et meget stort Antal Frimærker.
Det or overdraget Forvaltningsnævnet at undersøge dette Spørgsmaal nærmere
og overfor Kommissionen at fremsætte Forslag om eventuelle Ændringer i den nuværende
Ordning.
Nævnet har erkyndiget sig om, hvorledes Forholdene tidligere har været ordnet
her i Landet med Hensyn til Forsendelse af Statsinstitutioners Postsager, samt hvorledes
Forholdene er tilrettelagt i Sverige. Endvidere har Nævnet ført Forhandlinger med Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet om Spørgsmaalet.
Herefter skal man udtale følgende:
I ældre Tid var der her i Landet Portofrihed for Statens Tjenestekorrespondance,
men dette ændredes ved Lov om Postvæsenet af 7. Januar 1871. Ophævelsen blev navnlig
motiveret med Hensynet til det urigtige i, at Portofriheden gav et fejlagtigt Billede af
de paagældende Statsinstitutioners Indtægter og Udgifter, idet en Del af Udgifterne kom
til at hvile paa en uvedkommende Gren af Statstjenesten (Postvæsenet). Ordningen medførte endvidere, at Postvæsenet gennem højere Portotakster maatte fordele ogsaa de af
de portofri Forsendelser foranledigede Udgifter paa den øvrige Korrespondance. Endvidere pegedes paa Vanskeligheden for Statsmyndighederne med Hensyn til at kende
Grænserne for den dem tilstaaede Portofrihed og paa den meget omstændelige og tidsspildende Kontrol, som Postvæsenet maatte udøve.
Som en Slags Overgangsforanstaltning indførtes der en særlig Art Frimærker
(Tjenestefrimærker) med Gyldighed som Frimærker i Almindelighed, der fremstilledes
i de almindeligste Værdier til Brug for de Myndigheder, der fik deres Portoudgifter dækket
af Statskassen efter Regning. Tjenestefrimærker gik efterhaanden af Brug og blev uden formel Ændring af Postloven — afskaffet i 1924.
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Forholdet er herefter det, at der ikke findes Myndigheder, der har Portofrihed,
men at al Korrespondance fra Myndighederne frankeres med almindelige Frimærker som
andre Postforsendelser og til de almindeligt gældende Takster.
Den i Svreige gældende Ordning er med de senest gennemførte Ændringer (Cirkulære Nr. 58/1945) følgende:
1. Postafgifter for Forsendelser, der afgives til Postvæsenet fra de Myndigheder
m. v., der har Portofrihed (tjänestebrevsrätt), overføres paa Generalpoststyrelsens Rekvisition fra „Statskontoret" til Postvæsenet som Godtgørelse for Befordringen. For
saa vidt angaar Telegrafvæsenet, Statsbanerne, Statens Vandfaldsvæsen, Domænevæsenet, Forsvarets Fabrikker og Rigsbanken, overføres de paagældende Beløb dog fra disse
Institutioner efter Rekvisition.
2. Postafgifterne for samtlige i samme Kvartal indleverede Tjenesteforsendelser
til Indland og Udland betales med et samlet Beløb for de Virksomheder, for hvilke „Statskontoret" afregner, og med et særskilt Beløb for hver af de Institutioner, der selv skal
betale.
Beløbene beregnes som en vis Procent af Postvæsenets Indtægt af Frigørelsesmidler, afrundet opad til 100 Kr.s Multiplum. Størrelsen af Procenten fastsættes, for
saa vidt angaar de sidstnævnte Institutioner, af Postvæsenet og vedkommende Institution, og for saa vidt angaar øvrige Myndigheder, af Postvæsenet og „Statskontoret".
Hvis Enighed ikke kan opnaas, afgøres Spørgsmaalet af Kongen.
Undersøgelse af, hvorvidt Procentsatsen bør ændres, foretages, naar det kræves
af Poststyrelsen eller vedkommende Institution eller af „Statskontoret".
3. Forsendelserne skal af Afsenderen forsynes med Paatryk m. v. om „Tjenesteforsendelse" og Angivelse af Afsender.
4. Postafgiften for indenrigske Forsendelser skal ikke beregnes for hver Forsendelse og heller ikke afvikles ved Frigørelsesmidler.
5. For Forsendelser til Udlandet skal Afgiften beregnes for hver Forsendelse
og tiisvares ved Frimærker.
Frankeringen af Forsendelser til Udlandet skal foretages ved Postvæsenets Foranstaltning. Forsendelser skal, naar Postvæsenet kræver det, være indført i en Kontrolbog, hvori Posthuset hver Gang, Indlevering sker, skal indføre Portobeløbet for de indleverede Forsendelser. For hvert Kvartal sender Posthuset en Opgørelse til Afsenderen over
Kvartalsbeløbet. Opførelsen tilbagesendes i godkendt Stand.
Naar der ikke føres Kontrolbog, skal Forsendelsen ledsages af en Blanket, hvori
Posthuset angiver Portobeløbet. Blanketten beholdes af Posthuset.
Nævnte Portobeløb føres til Afgang i Postvæsenets Regnskaber.
6. Forsendelser, der kan sendes i ufrankeret Stand til Statsmyndigheder, behandles paa samme Maade (Enkelporto).
7. Paategning om „Tjenesteforsendelser" maa kun benyttes paa Forsendelser,
som i tjenstlig Anliggende sendes af de Myndigheder, der har Portofrihed.
Enhver, som modtager Postforsendelser, der er betegnet som „Tjenesteforsendelse"
og ufrankeret, bør paase, at Forsendelsen er afgivet til Postbesørgelse i tjenstligt Anliggende
af berettiget Myndighed, og hvis dette ikke er Tilfældet, anmelde Forholdet for Poststyrelsen eller vedkommende offentlige Anklager.
Forsendelser, der paa Grund af Vægt, Omfang eller Beskaffenhed iøvrigt ikke
egner sig til Postbefordring, eller som vil medføre større Transportomkostninger end ved
anden Befordring, maa ikke afgives til Postbefordring som Tjenesteforsendelse, hvis
anden Forsendelsesmaade kan anvendes, uden at der derved forvoldes Afsenderen væsentlig Ulempe.
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Tjenesteforsendelser maa kun sendes som Værdiforsendelser, anbefalede Forsendelser, med Modtagelsesbevis, som II- og Ekspresforsendelse el. lign., naar det er uomgængeligt nødvendigt.
8. Straf for Overtrædelser af Bestemmelser om Portofrihed: Dagbøder, hvis ikke
højere Straf efter anden Lovbestemmelse.
9. Post styrelsen fastsætter de nærmere Regler for Omfang m. v.
Paagældende Myndighed skal meddele de fornødne Oplysninger til Bedømmelse
af Portofrihedens Omfang og Udnyttelse.
1 særlig Anledning kan Postvæsenet kræve Forsendelsen indført i Bog eller paa
anden Maade; saadan Optegnelse maa afleveres sammen med Forsendelsen ved Indleveringen.
Den i Punkt 2 omhandlede Procent blev efter en Undersøgelse i Februar—Juli
1939 fastsat til 8 pCt., men i Juni 1943 har Generalpoststyrelsen i Skrivelse til Regeringen
paavist, at Procenten har været for lav lige siden Krigens Udbrud, idet Tjenesteforsendelsernes Antal er steget stærkere end Antallet af andre Forsendelser. Det er beregnet,
at Postvæsenet fra 1. September 1939—31. December 1942 har faaet ca. 14 Mill. Kr. for
lidt for Tjenesteforsendelser. Procentsatsen er nu (November 1947) 15 pCt.
Det er iøvrigt oplyst, at rene Misbrug ikke synes at forekomme i større Omfang
med Hensyn til Statsmyndighedernes Anvendelse af Portofriheden. Derimod er Statsmyndighederne tilbøjelige til at anvende en dyrere Forsendelsesmaade end paakrævet
i det enkelte Tilfælde.
Efter Undersøgelser var Gennemsnitsportoen for privates Korrespondance i 1939
11.3 Ore. medens det tilsvarende Tal for indenrigske Tjenesteforsendelser var 22 Ore. Denne
Forskel maa navnlig tilskrives, at Myndigheder benytter Værdiangivelse og Anbefaling
i 12 Gange saa stor Udstrækning som andre Korrespondenter, og at de benytter Postvæsenet til Besørgelse af tungere Vareforsendelser, som andre sender pr. Bane.
Erfaringerne fra Sverige maa i det hele siges at være af en saadan Art, at de ikke
opfordrer til her i Landet at gennemføre en tilsvarende Ordning.
Under Forhandlingerne med Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
har Generaldirektoratets Repræsentanter fremsat følgende Synspunkter:
Postvæsenet besørger over 1 Million Brevforsendelser pr. Hverdag. Besørgelsen
af disse er Post valsenets Hovedopgave, og den væsentlige Del af Post- og Telegrafvæsenets
postale Indtægter (ialt ca. 120 Mill. Kr.) udgøres af Portoen af disse Forsendelser (ialt
ca. 66 Mill. Kr.) Portoen kommer imidlertid ind i Smaabeløb. 6, 10, 15 og 20 Ore for almindelige Brevforsendelser, der udgør den overvejende Del af de besørgede Forsendelser.
For at Postvæsenet kan faa, hvad der tilkommer det, maa det til Stadighed føre
Kontrol med Frankeringen og i videst muligt Omfang med de enkelte Forsendelser. Denne
Kontrol føres i første Række samtidig med Forsendelsernes normale Behandling af Indleverings-, Sorterings-, Udleverings og Omdelingspersonale, hvilket vil sige, at største
Parten af Personalet, saavel Tjenestemænd som kontraktmæssig ansatte, og ogsaa Løsarbejdere deltager heri (hele Personalet er ca. 15 000). At en saadan effektiv Kontrol er
nødvendig, har Postvæsenet Erfaringer for, men desværre har den stærke Forøgelse af
Forsendelsernes Antal og de vanskelige Personaleforhold i de senere Aar vanskeliggjort
don daglige, regelmæssige Kontrol. Naar man lejlighedsvis har kunnet foretage et effektivt Eftersyn vod enkelte Kontorer, har det da ogsaa vist sig, at Postvæsenet paa Grund
af den svagere Kontrol er blevet unddraget Indtægter. Ved et saadan Eftersyn konstaterer man et stort Antal Tilfælde af Underfrankering, der ikke som under normale Forhold er blevet opdaget ved Afgangsposthuset eller undervejs, og som fremkommer ved
fejlagtig Frankering eller ved Overskridelse af Vægtgrænserne. Den regelmæssige, daglige
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Kontrol udføres under og samtidig med Sorteringen af den Mand, der sorterer Brevene.
Samtidig med at Sortereren læser Adressen og gør sig klart, i hvilket Rum i Reolen Brevet
skal anbringes, skal han bemærke Frankeringen, Brevets Vægt og Bestemmelsested og
straks kunne afgøre, om det er rigtigt frankeret eller ej. Sorteringen foregaar med en Hastighed af 40—50 Breve i Minuttet, saaledes at der ikke er levnet Sortereren megen Tid ti]
Overvejelser eller Undersøgelser af Forsendelsen.
Forudsætningen for, at Kontrollen kan være tilstrækkelig effektiv er derfor foruden Sortererens Opøvelse, at det er saa enkelt som muligt at fastslaa den rette Frankering. Dette søges opnaaet paa forskellige Maader. Taksterne og Vægtgrænserne maa
være saa faa som muligt, det Frimærke, der normalt benyttes til en bestemt Portosats,
maa have samme Farve over en saa lang Periode som muligt, og endelig maa der ikke
for Sortereren blive nogen Tvivl om, hvorvidt en Forsendelse skal være frankeret eller ej.
I Danmark er gennemført den Regel, at hvert enkelt Brev skal være forsynet med
Frimærke eller Frankopaatryk, og denne Regel anser man for afgørende for en effektiv
Portokontrol. Bortset fra Postgiroens Anvisningskorrespondance med Kontohavere
frankerer Postvæsenet selv sine egne Forsendelser til Publikum, og ufrankerede Forsendelser fra Publikum forsynes af Postvæsenet med Portomærker (hvert enkelt Brev) forinden
Udleveringen, saaledes at Publikum er med til at kontrollere, at Postvæsenet faar den
opkrævede Porto.
Saafremt alle Brevforsendelser fra samtlige Statsinstitutioner maatte sendes
ufrankeret, vilde Postvæsenets Portokontrol blive afsvækket og vanskeliggjort i betydelig
Grad. Saadanne portofri Forsendelser maatte foruden en Paategning om Portofriheden
have en Angivelse af Afsenderens Navn. Da saadanne Forsendelser stadig maatte stemples sammen med andre Brevforsendelser, kunde disse Paategninger ikke anbringes paa
Frimærkets Plads, men maatte anbringes forneden til venstre paa Kuverten. Sortereren
maatte da, naar han bemærkede, at Forsendelsen var ufrankeret, læse Afsenderens Navn
og gøre sig klart, hvorvidt Afsenderen havde Ret til Portofrihed. Da det vilde dreje sig
om et meget stort Antal Institutioner, og Sortereren i mangfoldige Tilfælde ikke vilde kunne
afgøre, hvorvidt Afsenderen var en Statsinstitution og som saadan havde Portofrihed,
vilde det være nødvendigt at fremstille en alfabetisk Fortegnelse over de Institutioner,
der havde Ret til Portofrihed. En saadan Fortegnelse maatte gives ikke alene til Sorterpersonalet, men ogsaa til Omdelingspersonalet, der er et vigtigt Led i Postvæsenets Portokontrol og for saadanne Forsendelser i sidste Instans vilde blive de eneste, der kunde føre
nogen Kontrol med mulige Misbrug.
Kontrollen med den enkelte Forsendelse, for saa vidt angaar Afsenderens Ret
til Portofrihed, vilde i Virkeligheden blive saa omfattende under Postens Sortering og
Behandling undervejs, at man vilde blive nødsaget til at nøjes med en Stikprøvekontrol.
Da det vilde dreje sig om et betydeligt Antal Forsendelser, vilde Ordningen ogsaa afsvække Kontrollen med Forsendelser, der skal frankeres.
Det bemærkes, at Brevvekslingen med Udlandet vilde nødvenddiggøre en Særordning, idet Brevforsendelset til Udlandet i Henhold til de internationale Regler skal
frankeres (eventuelt forsynes med Hjemmefrankostempel).
Ordningen vilde i Henhold til det foran anførte bevirke et betydeligt Merarbejde
for Postvæsenet og Sorteringen blive langsommere, da Sortereren, hver Gang en Forsendelse
var ufrankeret, skulde læse Afsenderbetegnelsen. Stikprøvekontrollen vilde være et
rent Ekstraarbejde, og et yderligere Ekstraarbejde bilde fremkomme ved de statistiske
Undersøgelser, der vilde være nødvendige, for at Postvæsenet kunde faa godskrevet de
Indtægtsbeløb, som det har Krav paa.
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Ordningen vilde desuden give forøget Arbejde derved, at der utvivlsomt efter de
Erfaringer, man har gjort i Sverige, vilde fremkomme flere Postforsendelser fra Statsinstitutioner end nu, idet den gratis Befordring af Forsendelser tilskynder Statsinstitutionerne
til at benytte Postvæsenet i større Udstrækning end strengt paakrævet.
Efter det saaledes oplyste er det Forvaltningsnævnets Opfattelse, at den foreslaaede Ordning, hvorefter Post fra Statsinstitutionerne besørges ufrankeret gennem Postvæsenet, vel betyder en Lettelse for den enkelte Afsender, men at Nyordningen dog ikke
betyder nogen samlet Arbejdsbesparelse indenfor Statsstyreisen, idet der samtidig vil
fremkomme en væsentlig Forøgelse af Arbejdet for Postvæsenets Personale; man maa
nemlig anse det for berettiget, at Postvæsenet gennemfører en Kontrol med Postforsendelserne, der er saa effektiv, at denne erhvervsdrivende Statsvirksomhed i alt væsentligt
opnaar de Indtægter, som tilkommer den efter de gældende Staser for Forsendelserne og
disses Antal, Beskaffenhed m. v.
Forvaltningsnævnet maa dernæst gøre opmærksom paa, at efter de fra Postvæsenet foreliggende Oplysninger vil den ved Gennemførelsen af en Ordning med Portofrihed for Statsinstitutionernes Postforsendelser tilsigtede Besparelse ved, at man undgaar at fremstille de Frimærker, som Statsinstitutionerne under den nuværende Ordning
benytter, ikke spille nogen større Rolle i Forhold til Postvæsenets samlede Fremstilling
af Frimærker.
Under Forhandlingerne med Generaldirektoratets Repræsentanter har man derfor
drøftet Mulighederne for at finde frem til en Ordning, hvorved der indenfor Statsinstitutionerne kan opspares Arbejdet med Frankering af Postforsendelserne og med Regnskabsføring for Frimærkekasserne samt undgaas Besvigelser med Hensyn til disse, uden at Ordningen medfører forøget Kontrolarbejde for Postvæsenets Personale.
Man har i saa Henseende haft Opmærksomheden henvendt paa Muligheden for
en udvidet Benyttelse af Frankeringsmaskiner. Da saadanne Maskiner er ret dyre i Anskaffelse (ca. 3 4 000 Kr.), har hidtil kun de meget store Styrelser og Institutioner gjort
Brug af disse. De paagældende Styrelser har imidlertid haft gode Erfaringer med Hensyn
til denne Ordning, og Postvæsenet har heller ikke noget at indvende imod en saadan
Praksis. Fra Generaldirektoratets Side har man da ogsaa erklæret sig villig til at godkende Anvendelsen af billigere Typer Frankeringsmaskiner indenfor Statsstyreiserne,
idet man mener her at kunne se bort fra Misbrug og derfor ikke behøver at kræve disse
Maskiner forsynet med det tekniske Udstyr, som man iøvrigt forlanger af kontrolmæssige
Hensyn.
Forvaltningsnævnet kan anbefale en saadan Udvidelse af Frankeringsmaskinernes Anvendelse ud fra de før nævnte Synspunkter, at man uden Forøgelse af Arbejdet
for Postvæsenets Personale opnaar en væsentlig Del af de Fordele for Statsinstitutionerne,
der er tilstræbt fra Forvaltningskommissionens Side.
Det maa dog i denne Forbindelse bemærkes, at Fremstilling i større Omfang af
en ny og billigere Type Frankeringsmaskiner antagelig ikke vil kunne gennemføres i den
nærmeste Fremtid som Følge af de vahitamæssige Forhold og Materialemangelen.
Forvaltningsnævnet har endvidere med Postvæsenet overvejet Muligheden for
en Ordning, hvorefter Statsinstitutionernes Post forsendes i Konvolutter med paatrykte
Frimærker, enten saaledes at de frankerede Kuverter forhandles af Postvæsenet, eller
saaledes at man fra Postvæsenets Side paastempler Statsinstitutionernes egne Konvolutter.
Ved den omhandlede Ordning vil man for Statsinstitutionerne opnaa en Arbejdsbesparelse
ved Postafsendelsen, ligesom Besvigelser undgaas, idet det er Hensigten at give de paa
Statsadministrationens Kuverter paatrykte Frimærker et særligt Udstyr, saaledes at
de ikke vil kunne afhændes. Det maa endvidere antages, at Faren for Misbrug af Ordningen
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derved, at private Breve sendes i Tjenestekonvolutter, ikke er større, end den-vilde være
under en Ordning med Portofrihed for Statsinstitutionerne. Det vil formentlig være praktisk i videst muligt Omfang at centralsere Indkøb og Afregning af de frankerede Konvolutter, idet man i modsat Fald ikke opnaar den ønskede Arbejdsbesparelse ved Bortfald
af Regnskabet for de enkelte Kontorers Frimærkekasser. Man henleder i denne Forbindelse
Opmærksomheden paa, at der fra 1. Januar 1948 træder en Nyordning i Kraft, som formentlig har Interesse for Gennemførelsen af en saadan Standardisering, idet der under
Finansministeriet er ansat en særlig Kommitteret for Statens Trykkeri- og Papiranliggender, hvis Virksomhed begyhder fra nævnte Dato.
Generaldirektoratets Repræsentanter har intet haft at indvende mod denne Ordning, der ikke vil medføre forøget Kontrolarbejde for Postvæsenets Personale.
Forvaltningsnævnet maa finde den omhandlede Ordning praktisk og hensigtsmæssig, og den vil ligesom den tidligere omtalte Odrning med forøget Anvendelse af Frankeringsmaskiner i det væsentlige medføre de Fordele for Statsadministrationen, som
Forvaltningskommissionen paa dette Omraade har ønsket at naa frem til.
Forvaltningsnævnet har desuden drøftet Spørgsmaalet om Onskeligheden af
Anvendelsen af særlige Tjenestefrimærker indenfor Statsadministrationen i Lighed med
den Ordning, der i Tiden før 1924 var gældende her i Landet. En saadan Ordning vil forhindre Besvigelser, idet disse Frimærker ikke kan afhændes, men Ordningen frembyder
ikke nogen Mulighed for Opnaaelse af den tilsigtede Arbejdsbesparelse. løvrigt kan det
samme opnaas ved Benyttelse af almindelige Frimærker, der er forsynet med Perforeringsmærker.
Som Resultat af de stedfundne Overvejelser skal Forvaltningsnævnet herefter
indstille, at der efter nærmere Aftale med Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet søges tilvejebragt forannævnte Ændringer i den gældende Ordning for Statsadministrationens Postforsendelser, nemlig at Statsinstitutionerne faar Adgang til at besørge Breve i særlige Konvolutter med paatrykte Frimærker, samt at der indenfor de forskellige Styrelser og Institutioner i højere Grad, end Tilfældet hidtil har været, anvendes
Frankeringsmaskiner, idet man herved forudsætter Muligheden for Anskaffelse af saadanne Maskiner til en væsentlig lavere Pris end hidtil.
København, den 3. December 1947.
K. H. Kofoed,

Andr. Møller.

V. Villadsen.

Formand.

Bodil Andersen,
Sekr.
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Bilag 3.

Indstilling Nr. II fra det under 14. April 1947 nedsatte Udvalg
angaaende Rigspolitiets Forhold.
Under Udvalgets fortsatte Arbejde har man afsluttet Overvejelserne vedrørende
en Række specielle Emner, som henhører under Udvalgets Kommissorium, og Udvalget skal i denne Anledning fremsætte følgende Redegørelse og Indstilling:
I. Politiskolen.
Politiskolen blev oprettet i 1914. Den forestodes oprindelig af en københavnsk
Politiassistent under Politidirektørens Tilsyn. Ved Statspolitiets Oprettelse i 1919 overgik Tilsynet til Statspolitichefen og den daglige Ledelse til en Politiinspektør, der dog
ogsaa havde andre Funktioner ved Siden af sin Ledergerning ved Skolen. Ved Enhedspolitiets Oprettelse undergik Skolen væsentlige Ændringer.
Det overordnede Tilsyn ved Skolen og Undervisningen føres af et raadgivende
Skoleudvalg, bestaaende af Rigspolitichefen og Repræsentanter for de forskellige Politiorganisationer. Den daglige Ledelse er overdraget en Politiinspektør og to Politikommissærer. Ingen af disse har tjenstlige Funktioner udenfor Skolen. Det samme gælder Klasselærerne, hvoraf der for Tiden er 33, nemlig 1 for hver Klasse. Hertil benyttes praktiske
Politifolk, væsentligst Politiassistenter af II. Grad og Overbetjente af I. Grad dels fra
København, dels fra Provinsen. Endvidere findes 3 Hjælpelærere af samme Kategori som
Klasselærerne. De er ligeledes fritaget for Tjeneste udover den, de udfører ved Skolen,
og deres Opgave er at vikariere for Klasselærerne i Sygdomstilfælde. Hjælpelærerne uddannes til egentlige Klasselærere. Endelig findes der en Række Faglærere, for Tiden 79.
Foruden det foran nævnte Leder- og Lærerpersonale er der ansat 2 Medhjælpere
samt midlertidig 1 pens. Kriminalassistent ved Politiskolen. Den ene af Kontormedhjælperne er væsentligst beskæftiget med Telefontjeneste, den anden med almindeligt
kontormæssigt Arbejde til Hjælp for Skolelederen. Den pens. Kriminalassistent har den
særlige Opgave at gennemgaa Domsakter, der har Betydning for Undervisningen. Endelig
er der ansat en Varmemester og en Medhjælper for denne, ligesom der ydes et Honorar
til Politigaardens Varmemester for Tilsyn med Varmeanlægget.
Oprindelig havde Skolen til Huse i lejede Lokaler i Gothersgade. Siden Maj 1944
har de fleste, nemlig 21 Klasser, haft Lokaler i den nye Skolebygning paa Artillerivej.
Men derudover huses for Tiden 3 Klasser i Lokaler, som Staten har stillet til Raadighed
i Frederiksholms Kanal, og 9 Klasser i en Skolebygning paa Hellerupvej, der er lejet
af Gentofte Kommune for 12 000 Kr. aarlig.
Skolen har ingen selvstændig Kasse; alle Regninger betales af økonomisk Forvaltning efter at være attesteret af en af Skolens Politikommissærer.
Skolechefen underviser nogle Timer ugentlig, for Tiden 11. For denne Undervisning oppebærer han den almindelige Timebetaling ved Skolen. Den ene Politikommissær underviser for Tiden 22 Timer om Ugen og oppebærer for denne Undervisning
udover sin Løn som Politikommissær almindelig Timebetaling. Den anden Politikom-
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missær underviser normalt som Klasselærer ved Skolen og oppebærer foruden sin Tjenestemandsløn et aarligt Tillæg paa 960 Kr. -f- 40 pCt. Det samme Tillæg ydes til Klasselærerne udover deres Tjenestemandsløn, idet dog de Klasselærere, der er Kriminalpolitifolk, kun oppebærer et Tillæg udover Lønnen paa 570 Kr. -f- 40 pCt. Aarsagen til, at
det aarlige Tillæg til Klasselærerne er højere for Ordenspolitiets Folk end for Kriminalpolitiets, skyldes, at disse sidste har Opdagertillæg i Stedet for det mindre Raadighedstillæg, som ydes indenfor Ordenspolitiet.
Klasselærernes ugentlige Timetal er ca. 14 for Kriminalpolitiets Vedkommende
og 18 for Ordenspolitiets. Undervisningen strækker sig over 9 Maaneder paa Begynderholdene og iøvrigt over 8 Maaneder. I de Maaneder, der ikke er optaget af almindelige
Kursus, afholdes Særkursus. De Lærere, der ikke optages af disse Kursus, udstationeres.
Skolen er lukket mellem Jul og Nytaar og 4 Uger i Sommeren. De 3 foran nævnte Hjælpelærere oppebærer det halve aarlige Tillæg af, hvad Klasselærerne faar.
De foran nævnte Faglærere er hovedsagelig overordnede københavnske Politifolk, der har indtil 16 Timers ugentlig Undervisning. Der er dog i særlige Fag, f. Eks.
Dansk, engageret Lærere udenfor Politimændenes Kreds, Gymnasielærere etc. Timebetalingen er for Tiden 4 Kr. -j- 40 pCt., for Dansklærere 6 Kr. + 40 pCt. Der ydes intet
særligt Vederlag for Stilretning. Der søges for Tiden gennemført en forbedret Vederlagsordning for Faglærerne, hvorefter Timehonoraret sættes op til 4 Kr. 75 Øre -{- 40 pCt.
for alle Faglærere og saaledes, at der ydes særlig Betaling for Stilretning.
Udover specielle Kursus giver Skolen 5 almindelige Kursus, nemlig for Tiden:
1)
2)
3)
4)
5)

Begynderkursus — 20 Uger, 22 Klasser,
Forfremmelseskursus for Ordenspolitiets Folk — 4 Maaneder, 4 Klasser,
Opdagerkursus — 4 Maaneder, 5 Klasser,
Kursus for Landpolitibetjente —• 4 Maaneder, 1 Klasse,
Kursus for Civilpoliti — 4 Maaneder, 1 Klasse.

Under normale Forhold regnes med et konstant Elevtal paa godt 300. Dette svarer
til den nye Skolebygnings Kapacitet, idet der regnes med 21 Klasser og en Klassekvotient
paa 16 Elever. Paa Grund af den store Tilgang til Politiet igennem de senere Aar er der
indenfor Ordenspolitiet blandt de' fast ansatte Betjente ca. 1300, som endnu ikke har
faaet deres Begynderkursus. For at afvikle denne Restance, har man forøget det normale
Antal Klasser til 33, jfr. foran.
Eleverne oppebærer i Skoletiden fuld Løn, altsaa ogsaa Raadighedstillæg og
Opdagertillæg. Elever fra Provinsen faar desuden Godtgørelse efter Reglerne for dobbelt
Husførelse samt endvidere et Tilskud fra vedkommende Politikasse paa 1 Kr. 50 Øre pr.
Dag. Deres Rejse frem og tilbage fra Kursus betales af Politikassen. Skolen yder en
maanedlig Frirejse til Hjemmet samt gratis Læge og Medicin.
Begynderholdene afsluttes med en Eksamen, ved hvilken dog alle praktisk talt
bestaar. For de andre Kursus' Vedkommende afholdes ikke Eksamen. Censorerne beskikkes af Justitsministeriet for 3 Aar ad Gangen; de vederlægges med 7 Kr. 50 Øre +
Procenttillæg for hver Elev.
Ved Skolen paa Artillerivej er der indrettet et Marketenderi, der drives af dansk
Politiforbund, saaledes at Udgifter og Indtægter nogenlunde svarer til hinanden. Lokaler,
Inventar, Lys og Varme til dette Marketenderi ydes gratis af Skolen.
Som det fremgaar af vedlagte Bilag a. (Oversigt over Skolens Drift i 1946—47),
har de direkte Udgifter for Statskassen i det nævnte Finansaar andraget over 1,5 Mill.
Kr. (med et normalt Elevantal paa ca. 300 vilde Udgiften andrage ca. I Mill. Kr.) Heri
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er ikke medregnet Løn til ca. 500 Elever, hvilket fører Udgiften for Statskassen op paa
ca. 6 Mill. Kr.
Til Belysning af Forholdene for Undervisningen ved Told- og Trafiketaterne
samt Hæren og Søværnet har Udvalget indhentet de i Bilag b. indeholdte Oplysninger.
Det er Udvalgets Opfattelse, at selv om man maa tillægge en grundig Uddannelse
— baade teoretisk og praktisk — af Politiets Folk den største Betydning, vil det dog være
forsvarligt at gennemføre afgørende Reduktioner af de nuværende uforholdsmæssig høje
Udgifter ved Politiskolen.
Udvalget har fundet, at der paa to Omraader allerede fra næste Semesters Begyndelse, nemlig pr. Januar 1948, maa kunne ske Ændringer, der uden at forringe Undervisningens Kvalitet vil betyde en væsentlig Begrænsning af Udgifterne, nemlig en Forhøjelse af den nuværende Klassekvotient fra 16 til 20 og en Forøgelse af Klasselærernes
Timetal til 27 pligtige Undervisningstimer pr. Uge. Ved Klassekvotientens Forhøjelse
vil Skolen paa Hellerupvej kunne nedlægges. Man henviser iøvrigt vedrørende disse
Forslag fra Udvalgets Side til den som Bilag c. aftrykte Indstilling af 4. November
1947 til Justitsministeriet, samt til den som Bilag d. aftrykte Skrivelse af 15. November
1947 fra Justitsministeriet til Rigspolitichefen, hvoraf det fremgaar, at dette Ministerium
har tiltraadt Udvalgets Indstilling.'
Efter at den nævnte Indstilling er afgivet, har Udvalget fortsat sin Drøftelse
af Politiskolens Forhold.
Efter Udvalgets Opfattelse bør man fra Begyndelsen af Sommersemestret 1948
yderligere kunne nedlægge Skoleafdelingen i Frederiksholms Kanal, saaledes at Politiskolen herefter alene har til Huse i Lokalerne i Skolebygningen paa Artillerivej. Foruden
de nuværende. 21 Klasser kan der oprettes en 22. Klasse i et nu ledigt Lokale. Med en
Klassekvotient paa 20, som omtalt i Indstillingen af 4. November d. A., vil Antallet
af Elever blive ca. 440, hvilket er noget mindre end det af Rigspolitichefembedet planlagte. Men Udvalget er af den Opfattelse, at selv om der kan anføres gyldige Grunde
for at fremme navnlig Begynderundervisningen i et hurtigt Tempo, vil det dog være
forsvarligt at lade Overgangstiden strække sig over et noget længere Tidsrum end planlagt, bl. a. fordi den Omstændighed, at der fra nu af og adskillige Aar frem i Tiden efter
den af Udvalget under 30. Oktober 1947 afgivne Indstilling vil kunne forventes et helt
eller delvis Stop med Hensyn til Antagelse af nye Folk til Betjentstillingerne, hvilket
vil medføre, at der om nogle Aar overhovedet ikke er Begynderhold, taler for, at Overgangstiden ikke gøres alt for kort.
Med 22 Klasser vil det samlede Antal Undervisningstimer pr. Uge udgøre 792.
Hvis der engageredes 1 Klasselærer for hver af Klasserne, og disses Timetal var overensstemmende med det i Indstillingen af 4. November foreslaaede, nemlig 27, vilde Klasselærernes pligtige Timetal udgøre 594. Der er herefter 198 Timer tilovers. Naar herfra
subtraheres det Antal Timer, der bør henføres til Skolelederen og Politikommissæren,
ialt ca. 30, vil der efter denne Plan blive ca. 168 Timer ugentlig, der skal læses af Faglærere; dette vil betyde en meget væsentlig Formindskelse af det nuværende store Antal
Faglærere, men man er iøvrigt opmærksom paa, at der ved en praktisk Tilrettelægning
af Undervisningen maa tages forskellige Hensyn. Fra Politiets Side er det stærkt fremhævet overfor Udvalget, at de enkelte Klasselærere ud over den rent undervisningsmæssige
Opgave ogsaa maa udøve personlig Paavirkning overfor Eleverne, og at der vil gaa Skaar
heri, dersom Elevantallet for hver Klasselærer sættes for stærkt i Vejret. Udvalget skal
ikke udtale sig om, i hvilken Grad Klasselærernes Antal kan reduceres i Forhold til Klassernes Antal, men man vil antage, at man kan regne med en Norm paa 3 Klasselærere
pr. 4 Klasser, noget varierende efter de individuelle og personlige Forhold. Jo stærkere
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Klasselærernes Antal reduceres, des større bliver Kravet til Antallet af Faglærere, hvilket
iøvrigt ikke betyder forøgede Udgifter, idet Faglærerne i Virkeligheden belaster Skolens
Budget forholdsvis mindre end Klasselærerne. Et passende Supplement af Faglærere
vil iøvrigt være naturligt og hensigtsmæssigt. Hvorledes man kan indrette sig indenfor
den angivne Ramme, maa ogsaa i nogen Grad afhænge af, i hvilken Udstrækning Klasselærernes Timer i de Fag, hvori de er i Stand til at undervise, kan placeres i deres egne
Klasser saavel som i andre. Man maa i denne Forbindelse have i Erindring, at der for
Klasselærernes Vedkommende ikke er Tale om pædagogisk uddannede Folk, men praktiske Politimænd, der kun en kortere Tid — for Tiden 3-—5 Aar — gør Tjeneste ved Politiskolen. Udvalget har været inde paa, at man i højere Grad skulde knytte saadanne Politifolk fastere til Skolen, som har særlige pædagogiske Anlæg; heroverfor har man fra Politiets Side hævdet, at dersom den normale Tid paa 3 Aar væsentlig forlænges, vil disse
Lærere i nogen Grad miste Kontakten med den praktiske Polititjeneste og derfor ikke
være saa egnede til at bistaa Eleverne ud over det rent teoretiske ved Skolen, som
Politifolk, hvis Polititjeneste kun ligger faa Aar tilbage i Tiden.
Udvalget skal ikke benægte, at disse Synspunkter kan have en vis Berettigelse,
men man skal dog henstille, at man, hvor Forholdene taler derfor, fraviger Reglen om 3
Aars Grænsen for en Klasselærers Virksomhed ved Skolen og benytter en til Lærergerningen velegnet Lærer i et længere Aaremaal. Det afgørende for Udvalget er imidlertid,
at Antallet af Klasselærere væsentlig formindskes, og at man mener, at det nuværende
Antal paa 33 dels ved Reduktionen af Klassernes Antal, bl. a. ved Klassekvotientens
Forhøjelse, dels ved den foreslaaede Forøgelse af Undervisningspligten, kan nedbringes
til 15 å 16, samtidig med at Ordningen med 3 Hjælpelærere helt bringes til Ophør.
Endvidere foreslaas det, at Antallet af tjenstgørende Politikommissærer reduceres
fra 2 til 1. Naar hele Skolearbejdet samles i Skolen paa Artillerivej, maa ogsaa den ene
af de 2 Kontormedhjælpere anses for overflødig.
Som omtalt i Redegørelsen foran, er der ydet saavel Skolelederen som den Politikommissær, der har Undervisningstimer ved Skolen, særligt Vederlag (normal Timebetaling) for dette Arbejde. Udvalget finder ikke dette tilstrækkelig begrundet. Skolelederens Placering i Tjenestemandsloven — som Politiinspektør — svarer i det væsentlige
til Placeringen af Rektorer ved Statsskolerne og til Statsseminariernes Forstandere, og
af disse Tjenestemænd kræves en Undervisning, for hvilken der ikke ydes særligt Vederlag. Det synes herefter rimeligt, at Skolelederen som et Led i sit tjenstlige Arbejde har et
pligtigt Timetal, der passende kan sættes til 12, svarende til hvad der normalt kræves
af en Statsskolerektor, og at Politikommissæren ud fra lignende Synspunkter paalægges
en Undervisningspligt uden Ekstravederlag, der andrager ca. 18 Timer, noget varieret
efter Antallet af Klasser, idet det Arbejde, som paahviler Politikommissæren udover den
egentlige Undervisning, i nogen Grad er proportionalt med Elev- og Klassetallet.
Det er af Rigspolitichefen fremhævet, at der er givet de nu som henholdsvis Skoleleder og Politikommissær tjenstgørende Politimænd Tilsagn om en Biindtægt ved Skolen
udover Tjenestemandslønnen, saaledes at foranstaaende Forslag ikke uden videre kan
bringes til Udførelse overfor de paagældende. Udvalget er selvfølgelig klar over, at Aftaler, der i saa Henseende maatte være truffet, gør en Overgangsordning paakrævet, og
man föreslåar, at der overgangsmæssigt ydes de to paagældende et passende personligt
Tillæg efter nærmere Aftale mellem Justits- og Finansministeriet.
Hvad angaar det særlige Tillæg til Klasselærerne, er der i Udvalget nogen Tvivl
om, hvorvidt dette maa anses for berettiget, navnlig naar man tager i Betragtning, at
Ordenspolitiets Folk fortsat oppebærer det fulde Raadighedstillæg og Kriminalpolitiets
det fulde Opdagertillæg, skønt Forudsætningerne herfor kun delvis er til Stede, naar
3
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disse Tjenestemænd ikke arbejder „i Marken", men udelukkende er beskæftiget ved
Skolen. Af praktiske Grunde og navnlig af Hensyn til de Politifolk, som forflyttes fra
Provinsen til Hovedstaden for at fungere som Klasselærere et kort Aaremaal, hvorved
de navnlig under de nuværende Boligforhold kommer ud for visse Vanskeligheder, vil
man dog ikke indvende noget imod, at Klasselærerne oppebærer et mindre Bestillingstillæg. Til hvilken Størrelse dette bør ansættes, har der indenfor Udvalget været afvigende
Opfattelser om, og der har tillige været Stemning for, at det ansættes med samme Beløb
for Ordens- og Kriminalpolitiets Tjenestemænd. Herimod er der anført den Betragtning, at den nuværende Difference mellem disse særlige Tillæg for Klasselærerne har til
Formaal at udjævne Forskellen mellem Opdager- og Kaadighedstillæg, og at en saadan
Udjævning maa findes naturlig, da det Arbejde, som udføres ved Skolen af de to Kategorier Lærere, maa anses for at være af samme Kvalitet. Da ingen indenfor Udvalget
ubetinget vil gaa imod disse Synspunkter, er der opnaaet Enighed om at undlade at stille
Forslag om en Ændring i de nuværende Tillæg.
Der har indenfor Udvalget været rejst Spørgsmaal om, hvorvidt det er rimeligt,
at de Betjente, som modtager Undervisning paa Politiskolen, specielt Begynderundervisningen, har Adgang til at oppebære henholdsvis Raadighedstillæg og Opdagertillæg
med disse Tillægs fulde Beløb. Imod den Ordning, der for Tiden er gældende paa dette
Omraade, kati der anføres, at disse Tillæg forudsætter almindelig Polititjeneste med deraf
følgende Udgifter, der skal dækkes af de nævnte Tillæg, ligesom disse bl. a. har til Opgave at yde Erstatning for Overarbejde i en Tjeneste, hvor der ikke er fastsat højeste
Tjenestetid og derfor heller ikke er Adgang til at beregne Overarbejdspenge efter de sædvanlige i Statstj enesten gældende Regler. Disse Forudsætninger kan ikke siges at være
til Stede i den Tid, Betjentene er indkaldt til Undervisning paa Politiskolen; endvidere
kan man ikke bortse fra den Betragtning, at der er et Modsætningsforhold imellem Politiijenestemændenes Stilling, inden de har den fulde teoretiske og praktiske Uddannelse,
og den Stilling Tjenestemændene indenfor Told- og Trafiketaterne har f. Eks. i Assistentklassen, hvor de omhandlede Personer som Elever og Medhjælpere kun opnaar Vederlag,
som er beskedne i Forhold til den Løn, der ydes en under Uddannelse værende Betjent
fra Politietaten. Udvalget har derfor overvejet Ændringer i den nuværende Ordning,
der muliggjorde en forsvarlig Uddannelse af Betjentene og samtidig paa rimelig Maade
begrænsede Statens meget store Udgifter til Undervisningen. Der har været fremsat
det Forslag, at man lod de nu fast ansatte Betjente beholde den nuværende Adgang til
Begynderkursus af samme Varighed som hidtil og med de samme Tillæg som de nugældende, men at man for fremtidig ansatte Betjente indskrænkede Begynderundervisningen
paa Skolen væsentligt, saaledes at Betjentene selv forud for Optagelsen paa Skolen forskaffede sig de Kundskaber, som er fornødne for at beståa den Prøve, der maa afslutte
Skolens Kursus, en Prøve, der iøvrigt burde gøres saa effektiv, at den virkelig kunde
have Værdi som Udvælgelsesgrundlag. Under dette noget korte Begynderkursus skulde
der ikke være Adgang til at tillægge Betjentene Godtgørelse efter Reglerne for dobbelt
Husførelse, Frirejser el. lign., medens de vedvarende ogsaa under den nye Ordning skulde
bibeholde deres Raadighedstillæg og faa tillagt Godtgørelse af Politikassen som hidtil.
Efter dette Forslag vilde den økonomiske Stilling for Politiets Folk nærme sig noget den,
som er gældende for Tjenestemænd, der antages i andre Etater. Udvalget som Helhed
har dog ikke ment det rigtigt at stille et saadant Forslag ud fra den Betragtning, at de
heromhandlede Polititjenestemænd er i en saadan Alder, hvor de i Almindelighed har
Forsørgerpligt, og hvor en afgørende Reduktion af deres Vederlag i Uddannelsestiden
vil virke økonomisk meget haardt, ligesom det endvidere kan anføres til Forsvar for den
gældende Ordning, at denne maa betragtes som en integrerende Del af de Vilkaar, hvor-
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under Aspiranter (Reservebetjente) antages til Polititjenesten, og at man ved at forringe Vilkaarene for stærkt vil gøre det vanskeligt for Politiets Ledelse at opnaa, at de
til Tjenesten bedst kvalificerede Folk søger ind i Tjenesten. Udvalget skal derfor efter
Omstændighederne ikke stille Forslag om en Ændring af den gældende Ordning.
Udvalget har endvidere drøftet, om man ikke kunde lægge en Del af Undervisningen for Begyndere ud i Kredsene som Kursus, der finder Sted ved Siden af den almindelige Polititjeneste. Begynderprøven har, efter hvad der er oplyst for Udvalget,
ikke nogen større Værdi som Udvælgelsesgrundlag, idet praktisk talt alle Elever bestaar,
endda med gode Karakterer. Ved en saadan Udlægning af Begynderundervisningen kunde
Politiskolens Arbejde i det væsentlige indskrænkes til de Kursus, som er nødvendige for
den videre Uddannelse af Politifolk. Dette vilde i nogen Grad svare til den Ordning, der
er truffet bl. a. i Toldvæsenet; der henvises i saa Henseende til det medfølgende Bilag.
Man har fra Politiets Ledelses Side imidlertid fraraadet, at man helt eller delvis henlægger Begynderuddannelsen til Politikredsene. Der er gjort Forsøg i saa Henseende i
1933-34, da det daværende Statspoliti paa Grund af Forholdene særlig i Sønderjylland,
fik en særlig stor Uddannelse. Forsøget faldt imidlertid uheldigt ud, saaledes at man
praktisk talt maatte lægge hele Undervisningen om ved Statens Politiskole. Man fremhæver, at der ved en saadan Decentralisation fremkommer stærkt uensartede Resultater i de forskellige Politikredse, og at Undervisningen bliver saa lokalt præget, at paagældende Polititjenestemand ikke bliver egnet til at gøre Tjeneste i hele Landet. Udvalget skal ikke ubetinget frakende disse Synspunkter en vis Berettigelse, men man mener
dog at maatte henstille til Justitsministeriet, at det undersøges nærmere, om ikke den
generelle Undervisning for Begyndere paa Politiskolen kunde indskrænkes noget ved en
forberedende praktisk og til Dels teoretisk Uddannelse af decentraliseret Karakter.
Der har indenfor Udvalget været rejst det Spørgsmaal, om det ikke vilde være
rimeligt, om Deltagerne i alle andre Kursus end Begynderkursus blev stillet økonomisk
noget ugunstigere end nu, f. Eks. saaledes at de under disse Kursus ikke modtog Tilskud af nogen Art, men selv maatte bære de økonomiske Byrder, der er forbundet med
Opnaaelsen af den videre Uddannelse, som disse Kursus betyder, idet man anlægger
den Betragtning, at disse Kursus tjener til at kvalificere de paagældende til højere lønnede
Stillinger, hvorfor det kunde synes rimeligt, at de selv bar et økonomisk Offer for at opnaa
Adgang til Avancementer indenfor Etaten. Udvalget som Helhed har dog fundet det
noget betænkeligt at indføre en saadan Ændring i de gældende Forhold. Man finder det
nemlig meget ønskeligt, at Politiets Ledelse ikke er forhindret i at udpege de bedst egnede
til de omhandlede Kursus, og maa anse det for uheldigt, om paagældendes økonomiske
Stilling skulde være en Hindring for, at de bedst kvalificerede udtages og derved dygtiggøres med senere Avancement for Øje. Man stiller derfor heller ikke paa dette Punkt
noget Forslag om en Ændring af den gældende Ordning.
II. Tidsskriftet „Politiet".
Tidskriftet „Politiet" („det grønne Blad") udgives af Rigspolitichefen. Det trykkes
i ca. 7000 Eksemplarer og udsendes gratis pr. Post til hver enkelt Politimand Landet
over. Det udkommer 2 Gange maanedlig.
Bladet er startet pr. 1. April 1938 som et Bindeled mellem Embedet, Politiskolen
og Personalet. Det indeholder instruktive Artikler, alle Personalemeddelelser, korte Anmeldelser af Bøger og Artikler af politimæssig Interesse.
Bladet redigeres af cand. jur. Knud Bruun-Rasmussen, der oppebærer et Honorar
paa 4200 Kr. -(- 40 pCt. Desuden ydes der Vederlag til de optagne Artiklers Forfattere.
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Udgiften til Bladet var i 1946—47: 80 705 Kr. 91 Øre, nemlig:
1.
2.
3.
4.

Porto
Trykning
Redaktion
Forfatterhonorarer

ca.
-

20 000
50 000
5 250
4 800

Kr.
—
—
—

ca. 80 000 Kr.
„Dansk Politiforbund" udgiver et Medlemsblad „Politibladet" og „Dansk Kriminalpolitiforening'" udgiver sit Blad „Krimirialpolitibladet". Disse Blade faar ikke Tilskud og redigeres uden Indflydelse fra Embedet. „Kriminalpolitibladet" indeholder
Meddelelser om Ansættelser, Afskedigelser, Forfremmelser og Forflyttelser (men ikke
om ledige Stillinger), medens „Politibladet" ikke indeholder saadanne Meddelelser.
Opslag af ledige Stillinger sker i Statstidende for saa vide angaar kgl. udnævnte
Tjenestemænd (ved Justitsministeriets Foranstaltning), ellers i „det grønne Blad" samt
ved duplikeiede Opslag til samtlige Kredse og Afdelinger. Andre Personalemeddelelser
kommer kun i „det grønne Blad".
Udvalget har indhentet Oplysninger om, hvorledes man indenfor Told- og Trafiketaterne samt Hæren og Søværnet har ordnet sig med Hensyn til Udsendelse af officielle
Meddelelser til vedkommende Etaters lokale Tjenestesteder samt Tjenestemænd.
Af disse Oplysninger fremgaar det, at de paagældende Etaters Udgifter til dette
Formaal er meget beskedne i Forhold til de Beløb, der ofres paa Tidsskriftet „Politiet".
Saaledes har Udgifterne til det af Statsbanerne udgivne Blad „Vingehjulet", der foruden faglige Artikler indeholder Opslag om ledige Stillinger, Meddelelser om Ændringer
i Personaleforhold (Ansættelser, Forfremmelser, Forflyttelser, Afskedigelser m. v.), i
Finansaaret 1946—47 kun andraget ca. 12 000 Kr., uanset at Antallet af Tjenestemænd
ved Statsbanerne er mere end dobbelt saa stort som ved Politiet. Foruden „Vingehjulet"
udsendes dog af Generaldirektoratet forskellige Ordreserier indeholdende Instruktionsstof for Personalet.
For Post- og Telegrafvæsenets Vedkommende er Forholdet dette, at Generaldirektoratet 1 Gang ugentlig udsender „Officielle Meddelelser", der indeholder tjenstlige
Meddelelser om Personalia, herunder Opslag af Stillinger, der ikke besættes lokalt, Postgangen, Forholdet til Publikum, Forholdet til den indre Tjeneste, Meddelelse om Ændring
i Posthuse og Telegrafstationer m. v. Denne Tryksag udkommer i ca. 3000 Eksemplarer;
der sendes 1 Eksemplar til hvert Postkontor (de større Kontorer faar 1 for hver Afdeling), ligesom de 14—1500 Postekspeditioner faar hver et Eksemplar. Kontorets Chef
er saa ansvarlig for, at hver Tjenestemand faar Kendskab til Tryksagen. Der ydes ikke
Honorarer af nogen Art i Forbindelse med Redaktionen. Den aarlige Udgift andrager
ca. 6—7000 Kr. Herudover udsender Overpostmesteren et duplikeret Cirkulære indenfor
det københavnske Postomraade, bl. a. indeholdende Opslag om Stillinger, der besættes
lokalt. Ogsaa her sendes 1 Eksemplar til hvert Kontor eller Afdeling.
Toldvæsenet har ordnet sig paa den Maade, at Opslag af Stillinger dels sker i
Statstidende, dels ved at duplikerede Meddelelser opslaas paa de enkelte Tjenestesteder.
Tolddepartementet har truffet Aftale med de forskellige Tjenestemandsorganisationer
m. v. om, at disse i deres Medlemsblade vederlagsfrit optager Meddelelser om Udnævnelser,
Afskedigelser, Forflyttelser og andre Ændringer i Personaleforholdene. De paagældende
Blade faar tilstillet Lister fra Tolddepartementet. Der er i tidligere Tider udbetalt 1 å 2
Toldassistenter et særligt Vederlag for Udfærdigelsen af disse Lister, men disse Vederlag
er bortfaldet for flere Aar sideo. Instruktioner og andre tjenstlige Meddelelser af enhver
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Art tilgaar Tjenestemændene i Form af duplikerede Meddelelser. Chefen for Tolddepartementets Personalekontor træffer ved hver enkelt Udsendelse Afgørelse af, hvor vidt en
Kreds af Tjenestemænd der skal have Meddelelsen. Somme Tider kan det dreje sig om
en SDæver Kreds af overordnede Tjenestemænd, til andre Tider om samtlige Tjenestemænd. Meddelelserne tilstilles de forskellige Toldforvaltere, som har Ansvaret fo1*, at de
paagældende Tjenestemænd faar hver sit Eksemplar af Meddelelsen.
Det er overfor Udvalget gjort gældende, at der ikke paa det nævnte Omraade
kan drages nogen direkte Sammenligning mellem Politiet og de øvrige Etater, idet en
Politibetjent langt oftere end andre underordnede Tjenestemænd maa optræde selvstændigt uden at kunne faa Vejledning hos overordnede og derfor i højere Grad har Behov
for Instruktion.
Udvalget skal ikke afvise denne Betragtning, men er dog af den Opfattelse, at
Udgifterne til Tidsskriftet „Politiet" staar i et ganske urimeligt Forhold til Udgifterne
til Udsendelsen af officielle Meddelelser indenfor Told- og Trafiketaterne. Man finder
det paakrævet, at Udgiften til Politibladet indskrænkes væsentligt, og man skal navnlig
pege paa følgende Besparelser:
Udgiften til Papir og Trykning bør kunne nedbringes derved, at Bladet fremtidig kun udkommer 1 Gang maanedlig i Stedet for som hidtil 2 Gange, og at man benytter
en noget billigere Kvalitet Papir, ligesom det nuværende grønne Omslag maa kunne
spares. Portoudgifterne bør kunne reduceres væsentligt, bl. a. ved at man i København
lader Budene medtage Bladene til Stationerne, som derefter sørger for Fordelingen til
de enkelte Tjenestemænd. løvrigt kan man sende Bladene pakkevis til Stationerne udenfor København. Det kan heller ikke findes paakrævet, at Bladet indeholder saa omfattende
Artikler, som Tilfældet er for Tiden. Selv om oplysende Artikler om Forhold, der har
Berøring med Politiets Arbejdsforhold her og i andre Lande, kan have Betydning for
Polititjenestemændene, synes det af økonomiske Hensyn nødvendigt at begrænse Optagelsen af Bladstof af denne Karakter. Endvidere maa man kunne nedbringe Redaktionsudgifterne betydeligt. Ordningen, hvorefter der ydes Honorar til Artiklernes Forfattere,
maa kunne bringes til Ophør; i hvert Fald bør saadant Vederlag kun ydes i Undtagelsestilfælde. Det kan ikke anses for nødvendigt at have en særlig honoreret Redaktør. Man
maa i Stedet kunne indføre et internt Redaktionsudvalg, bestaaende af Polititjenestemænd ved Rigspolitichef embedet og Politiskolen paa lignende Maade og ud fra tilsvarende Synspunkter som i Statsbanerne og Post- og Telegrafvæsenet.
F*"a Rigspolitichefembedets Side har man akcepteret Udvalgets foranstaaende
Forslag, idet der dog er taget Forbehold med Hensyn til Udtalelserne om Bortfald af
Honorarer til Artiklernes Forfattere samt Erstatning af den nuværende honorarlønnede
Redaktør med et internt Redaktionsudvalg, og der vil i Overensstemmelse hermed blive
truffet de nødvendige Foranstaltninger til Udgifternes Nedbringelse. Mar regner med,
at de ca. 80 000 Kr., som Bladet nu koster aarlig, vil kunne nedbringes til ca. 30 000 Kr.

III. Rigspolitichefembedets Hovedjournal.

Der er til
bestaar af:
1
1
1

Rigspo]itichefembedet knyttet et særligt Journalkontor, hvis Personale
Kriminalassistent II.,
Kontorassistent og
Kontorist,

22

I dette Kontor føres:
1. En „Fast Journal'' over alle Sager af mere principiel Karakter. Paa de enkelte
Numre i Journalen (ordnet gruppevis efter Sagernes Art) indføres ved Modtagelsen af
en Skrivelse kun Indgangsdato og Afsenderens Navn (men intet om Skrivelsens Indhold)
— ved Afgang noteres Afgangsdato, Adressat og Brevnummer.
Journalen suppleres med Indgangsregistre og Udgangsregistre, som er opdelt efter
Institutioner. Politikredse og Bogstaver, og hvori i kronologisk Orden indføres: Dato
for Skrivelsens Ankomst eller Afgang — Journ. Nr. — Afsender eller Adressat — en
Linie om Indholdet — Brevnummer for afgaaede Skrivelser.
Brevkopier med Brevnumre indbindes maanedsvis.
Naar en Sag er journaliser et, tilakter es eventuelle Forakter og derefter afgives
Sagen til vedkommende Afdeling. Dette noteres ikke i Journalen, men normalt paa røde
AJcteringssedler, der henlægges paa Sagens Plads i Arkivet (dette sker dog ikke for visse,
kendte Typesager, hvor der ikke er Tvivl om, under hvilken Afdeling de henhører).
Der sker endvidere — inden Sagen afgives til en Afdeling — Notering i en Erindringsbog for vigtigere Sager (en for hver Afdeling), hvori dog ikke alle Sager, men de
efter Journalforerens Skøn vigtigere Sager indføres og afskrives ved Ekspedition.
Endelig føres en Erindringsbog for løbende Sager over alle udgaaede Skrivelser,
der kræver Svar.
2. En ^Sekretariats-Journal'' over Sager af mindre Betydning end den faste
Journals. I Journalen indføres en kort Angivelse af Sagens Indhold. Tøvrigt er Fremgangsmaaden den samme som for den faste Journal: Indgangs- og Udgangsregistre samt
Erindringsbøger.
3. En „Færdselsjournal" over alle Færdselssager. Denne føres efter samme Princip
som foran nævnt.
4. Et Stamrulle-Kartotek, der fungerer som Journal for alle Personalesager vedrørende de enkelte Politimænd fra Politiassistenter og nedefter.
5. En Personale-Journal over alle andre Personalesager (det overordnede Politipersonale, Kontorpersonalet, Bude, Chauffører o. s. v.).
6. En Disciplinær-Journal over alle Disciplinærsager.
7. Ansøgnings-Journaler, d. v. s. Navnefortegnelse over alle Personer, der søger
Ansættelse indenfor Rigspolitiet.
Det nuværende Journalsystem er oprettet paa et Tidspunkt, hvor alle Kigspolitichefembedets Kontorer praktisk talt var samlede. Med den store Udvikling, som
Krigsaarene medførte, er Embedets Kontorer og Afdelinger blevet mangedoblet og splittet.
Dette har medført, at der for de Sager, der vedrører Kontorer og Afdelinger udenfor
Politigaarden. sker en dobbelt Journalisering, nemlig saavel i Journalkontoret som i
vedkommende Kontor eller Afdeling.
Det er overfor Udavlget oplyst, at der af Rigspolitichefen er nedsat et internt
Udvalg til Behandling af Spørgsmaalet om en Omlægning af Journalsystemet ved Rigspolitichefembedet, og efter derom fremsat Ønske vil der fra Forvaltnings«ævnets Sekretariat blive stillet en Ekspert i Journalvæsen til Raadighed for dette Udvalg.
Indtil Resultatet af disse Undersøgelser foreligger, skal Udvalget indskrænke sig
til at udtale, at man principielt er af den Opfattelse, at der bør gennemføres en Ordning,
hverefter hver indkommen Sag kun journaliseres een Gang, enten i den Afdeling, hvor
Sagen behandles, eller i en Hovedjournal, der kan være fælles for flere Afdelinger
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IV. Personaleregistraturen.
I Personaleregistraturen var pr. 1. Marts 1947 beskæftiget ialt 31 Persorjer, men 10
Politifolk og 3 Kontorister er fratraadt siden da, og yderligere 1 Kontorist vil afgaa indenfor en nærmere Fremtid, saaledes at Personalet derefter bestaar af:
1
5
1
1
8
1

Politiassistent (daglig Leder),
Overpolitibetjente,
Politibetjent,
Assistent,
Kontorister og
Vikar.

Formaalet med Personaleregistraturen er:
1. at registrere alle personlige, tjenstlige og lønningsmæssige Data for alle Tjenestemænd
og Ikke-Tjenestemænd i Politiets Tjeneste (med Undtagelse af Politimestre, Politifuldmægtige, Politiadvokater og Kontorpersonale hos Københavns Politi og i Provinsen),
2. at føre Kontrol med Sygedage med Henblik paa Lønningsfradrag og Afskedigelse,
3. at føre Kontrol med, at Normativerne holdes.
Personaleregistraturen giver endvidere i en Række Sager Oplysning til de forskellige
Afdelinger om de enkelte Politifolks Data (Sager om Flyttegodtgørelse, dobbelt Husførelse,
Skattetilbageholdelser, Underholdsbidrag, Disciplinærsager o. 1.).
Paa Grundlag af Meddelelser fra Justitsministeriet, de forskellige Afdelinger og
fra Kredsene føres:
A. Et Hovedkartotek over alle Politifolk ordnet efter Afdelinger og Kredse. Paa
Kartotekkort irdføres alle de Data, som findes at være af Interesse, og ved Hjælp af de
forskelligt farvede „Faner" rubriceres de paagældende paa forskellig Maade. Kortene er
nedlagt i moderne KartotekskufEer.
Om hver Indførelse i Hovedkartoteket udfærdiges en „Melding" (med fortløbende
Nr.) i 5 Eksemplarer (ved Hjælp af en Faktureringsmaskine). Med disse 5 Eksemplarer
forholdes saaledes:
1 afgives til 3. Hovedrevisorat (til Brug ved Lønningsrevisionen),
1 til Økonomisk Forvaltnings Lønningskontor (til evt. Ændring af Lønningsudbetalingen),
1 til Økonomisk Forvaltning til Pladetrykkeriet (til Lønningslisterne),
1 til Uniforms- og Udrustningskontoret (af Hensyn til Udrustningslevering) og
1 beholdes i Personaleregistraturen.
Det Eksemplar af Meldingen, som forbliver i Personaleregistraturen, er forsynet
med en Liste over de Under kartot eker, hvori Meldingen skal noteres. Naar saadan Notering
har fundet Sted, gaar Meldingen tilbage til Hovedkartoteket, der kontrollerer, at de fornødne Noteringer har fundet Sted, hvorefter Meldingen passerer Kontorets Statistik og
derefter henlægges i Nr. Orden.
Paa Grundlag af Hovedkartoteket besvares skriftlige og telefoniske Forespørgsler
om den enkelte Person.
Som Supplement til Hovedkartoteket føres
1. et Stam-Nr. Kartotek, der oplyser, hvem der har det paagældende Nr., og hvor
han gør Tjeneste og
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2. et X avne-Kartotek i alfabetisk Orden, der oplyser Stam-Nr. og Tjenestested.
3. et Anciennitets-Kartotek, der viser den paagældendes første Ansættelse i Politiets Tjeneste, hans nuværende Charge og Tjenestested. Formaalet er a) at føre Kontrol
med, at fast Ansættelse sker efter 2 Aars Tjeneste, b) at huske Jubilæer, c) at have Oversigt
over de forskellige Aargange efter Alder og Anciennitet.
4. et Alders-Kartotek med alle Politifolk ordnet efter Fødselsaar og -dag, saaledes
at Kontrol med 70-Aars-Grænsen kan føres. Samtidig kan paa Grundlag af dette Kartotek
ses, hvilke Politifolk der vil afgaa indenfor en bestemt Tid.
Antallet af Meldinger (d. v. s. Indførsler i Hovedkartotek) har været ca. 26 000
siden Kapitulationen.

Arkivet bestaar af Stana rulle Charteque for alle nu tjenstgørende Politifolk. Charteque for afdøde eller afskedigede arkiveres andetsteds. Ved Arkiveringen er beskæftiget
1 Overbetjent II, 1 Assistent, 1 Kontorist og delvis 1 Politibetjent. Kontorets Arbejde
giver Anledning til op til 300 Arkiverings-Ekspeditioner pr. Dag.
Syge- og Pensionsafdelingen.

Kontoret er udelukkende beskæftiget med Registrering af Sygedage for alle Politifolk (incl. Kontorfolk i Rigspolitiet i København). Hermed er beskæftiget 1 Overpolitibetjent I, 2 Kontorister og 1 Halvdags-Vikar.
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Der føres et Syge-Kartotek efter Stamnr.-Orden, bortset fra kgl. udnævnte Tjenestemænd, der føres i Navneorden. Hver Afdeling og Politikreds indberetter maanedlig, hvilke
Politifolk der har været sygemeldt og hvor mange Dage ( + Oplysning om Sygdommen
skyldes Tilskadekomst). Fra Indberetningen overføres Oplysningerne til Mandens Kort
— paa dette optælles samtidig den paagældendes samlede Antal Sygedage (af Hensyn til
Lønningsfradrag og Afsked).
Med „Faner" holdes Øje med Folk med megen Sygdom. Naar der findes Anledning
hertil (normalt ved 2 Maaneders uafbrudt Sygdom), skrives et kort Referat -\- Blanketkoncept (om Indsendelse af Lægeerklæring), der afgives til Økonomisk Forvaltning.
Andragender om Eftergivelse af Sygedage, om Refusion af Læge- og Tandlægeudgifter o. 1., behandles i Sygeafdelingen, der i Referatform giver Oplysning om Mandens
personlige og tjenstlige Data til Brug for Økonomisk Forvaltning.
Afskedigelses- og Døde Sager behandles i Sygeafdelingen, der afgives Referat -fKoncept om Afsked eller Efterindtægt. Sagerne forelægges Vicepolitiinspektør Laursen eller
Politikommissær Hector Larsen — renskrives i den almindelige Skrivestue — afgaar via
Hovedjournalen — tilbage til Arkivering i Personaleregistraturen. Afsked meddeles af
Justitsministeriet — Kommunikationer konciperes af Sygeafdelingen. Pensionsskema
kommer først til Personaleregistraturen (via Hoved journal) — derfra med kort Referat
til Økonomisk Forvaltning.
I 1945 var der ialt ca. 20 000 Sygemeldinger, d. v. s. rundt regnet 2 Sygemeldinger
aarlig pr. Mand.
Normativ Afdeling.

Formaalet er at føre Kontrol med, at Ansættelser, Forfremmelser og Tildeling af
Tillæg holdes indenfor Normativets Rammer.
Personalet bestaar af 2 Overpolitibetjente I og 2 Kontorister.
Der føres:
1. En Hoved-Normativbog med en kronologisk Fortegnelse over det samlede Normativ og Hjemmelen hertil. Desuden opdelt i Grupperne: Ordenspoliti, Kriminalpoliti,
Civilpoliti, Landpoliti og Reservepoliti.
2. En Fortegnelse over Kredsenes Normativer, opdelt i de 5 Grupper.
3. Vakance-Bøger: Hver enkelt Stilling (-}- Politibetjente i Ordenspolitiet og
Reservebetjente) har et Charge-Nummer, og kun naar et saadant Nummer er ledigt, kan
en Plads besættes.
Der føres desuden en Fortegnelse over Konstitutioner og over ledige Stam-Nr. Endelig
findes en stor Kontroltavle til Afstemning.
Siden 1. Oktober 1945 har der været 7 141 Ændringer i Politiets Stillinger.
Alle Indførsler sker paa Grundlag af Meddelelser fra Justitsministeriet (Normativændringer) eller Meldinger fra Hovedkartoteket.
Ingen Ansættelse eller Forfremmelse kan foretages af vedkommende Afdeling,
uden at der foreligger en Ledigheds-Seddel fra Normativ-Afdelingen.
Ansættelse i Kontoriststillinger kontrolleres paa samme Maade som de egentlige
Politistillinger. Der findes i Rigspolitiets Afdelinger i København og paa Kasernerne ialt
ca. 300 Kontorister.
Sager om Ansættelse af Kontorister gaar til Normativafdelingen til Kontrol gennem
Folkeregistret af Navn, ægteskabelig Stilling m. v. til Fremskaffelse af Rigsregistratur- og
Centralkartotek-Attest, til Dokumentation at tidligere Beskæftigelse o. 1. Ansættelsesskrivelserne konciperes i Afdelingen.
4
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Udvalget har drøftet Muligheden af en Decentralisation af Personaleregistraturens
Arbejde, idet der rundt om i Kredsene allerede findes lokale Registraturer. Man har endvidere overvejet Spørgsmaalet om Nødvendigheden af, at der af Personaleregistraturen
hvert Aar udarbejdes en omfattende Personaleberetning.
Det er fra Rigspolitiets Side gjort gældende, at de lokale Personaleregistraturer,
som oftest er Levn fra den korrmunale Tid, ikke føres efter ensartede Retningslinier, og
at det er af afgørende Værdi for Rigspolitiets og Justitsministeriets Behandling af Personalesager, at der findes et Centralkartotek, der indeholder alle relevante Oplysninger om
de enkelte Tjenestemænd m. n. Hvad specielt angaar det centrale Sygekartotek, anser man
dette for paakrævet af Hensyn til den af Finansministeriet krævede Kontrol med Lønreduktion ved langvarig Sygdom. Med Hensyn til Spørgsmaalet om Nødvendigheden af
den aarlige Personaleberetning er det oplyst, at denne, der bl. a. benyttes ved Udarbejdelsen
af de aarlige Normeringsforslag, kur duplikeres i faa Eksemplarer, og at Stoffet daglig føre?
å jour, uden at det giver noget nævneværdigt Arbejde.
Efter de af Rigspolitichefembedet givne Oplysninger er der i Udvalget Enighed om
ikke at stille Forslag om principielle Ændringer vedrørende Personaleregistraturen. Efter
Rigspolitichefens Anmodning vil der imidlertid af en teknisk sagkyndig fra Forvaltningsnævnets Sekretariat finde en Gennemgang Sted af Arbejdet i Registraturen med Henblik
paa Muligheden for en Forenkling af Registratursystemet. Udvalget vil derefter paany
drøfte Personaleregistraturens Forhold og eventuelt fremsætte Udtalelser om Ændringer i
den nugældende Ordning.
V. Udrykningstjenesten.

Rigspolitichefens Udrykningstjeneste, der omfatter Politikredsene udenfor København, blev oprettet i 1938.
Der oprettedes ialt 8 Delinger, nemlig 2 Delinger paa Sjælland, 2 paa Fyn, 2 i Nordjylland og 2 i Midtjylland.
Personalet til Delingerne udtoges fra samtlige Politikredse indenfor de nævnte
Omraader. Bortset fra Uddannelsesperioden indkaldtes Delingerne kun, naar der var Behov
herfor, navnlig i Anledning af de mange politiske (nazistiske )Møder. Det bemærkes i
denne Forbindelse, at Delingerne var indkaldt meget jævnligt.
Et Kontor under Rigspolitichefen ledede og tilrettelagde Uddannelsen samt formidlede Assistance, naar der var Behov herfor.
I 1941 viste det sig, at Rammerne for Udrykningstjenesten var for smaa, og Delingernes Antal blev udvidet til ialt 54.
Uddannelse, Rekvisition m. v. lededes stadig fra Rigspolitichefens Embede, dog
for saa vidt angik Jylland—Fyn gennem det oprettede jysk-fynske Ordenspolitikommando.
Efter Kapitulationen er Udrykningstjenesten reorganiseret, saaledes at der udenfor
København er oprettet 9 Kommandoomraader med ialt 11 saakaldte A-Afdelinger og 22
saakaldte B-Afdelinger. Hver Deling bestaar af 33 Mand, nemlig 1 Delingsfører, 2 Halvdelingsforere og 5 Gruppeførere, der hver leder en Gruppe paa 5 Mand.
Delingerne er fordelt paa Kommandoomraaderne som følger:
1. Kommando, Frederiksberg
LI. Kommando, Ndr. Birk
rekruteret fra Kredsen selv, Helsingør, Hillerød og Frederikssund.

2
2
I
2

A-Delinger og
B-Delinger.
A-Deling og
B-Delinger.
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III. Kommando, Sdr. Birk
rekruteret fra Kredsen og de øvrige større sjællandske Kredse.
IV. Kommando, Odense
rekruteret fra samtlige fynske Politikredse.
V. Kommando, Aabenraa

4 B-Delinger
2 A-Delinger og
1 B-Deling
2 A-Delinger og
2 B-Delinger

rekruteret fra de sønderjydske Politikredse.
VI. Kommando, Kolding
3
rekruteret fra Fredericia, Kolding, Vejle, Horsens, Voer-Nim,
Varde, Esbjerg og Ribe.
VII. Kommando, Aarhus
2
3
VIII. Kommando, Randers
3
rekruteret fra 15 midt jydske Kredse.
IX. Kommando, Aalborg
2
2
rekruteret fra Aalborg, Nykøbing M., Nr. Sundby og de øvrige
Kredse Nord for Limfjorden.

B-Delinger

A-Delinger og
B-Delinger.
B-Delinger
A-Delinger og
B-Delinger

Politimesteren i den Kreds, hvor Kommandoet har sit Sæde, har Ledelsen af
Udrykningstjenesten i hele Omraadet og udøver til daglig denne gennem en Politikommissær.
A-Delingerne er udtaget i de større Byer, hvor Muligheden for hurtigt at samle
større Styrker er til Stede. Disse Delinger vil der normalt først blive trukket paa, saavel
til Assistance indenfor Kommandoomraadet, som hvor Assistance skal ydes udenfor
dette. Da de større Byer imidlertid kan komme i den Situation ikke at kunne yde Assistance eller endog selv at have Behov herfor, er B-Delingerne oprettet.
Anmodninger om Assistance rettes til Rigspolitichefen bortset fra Tilfælde, hvor
Tiden ikke tillader dette, og hvor de enkelte Kommandoomraader derfor maa kaldes
øjeblikkelig.
Man regner med at kunne samle A-Delingerne paa højst 6—8 Timer og B-Delingerne indenfor et Døgn. Kan man paa Forhaand vente Behov for Udrykning, vil det
nødvendige Antal Delinger blive lagt i Beredskab.
Centralledelsen af Udrykningstjenesten hos Rigspolitichefen bestaar for Tiden af 2
Politikommissærer, 1 Politiassistent af I. og 1 af II. Grad, 1 Overpolitibetjent af I. Grad
og 1 Politibetjent samt en Kontormedhjælper, der dog ogsaa gør Tjeneste i en anden
Afdeling. Centralledelsens Virksomhed bestaar — foruden Ekspedition af Assistanceanmodninger — i at følge Personellet i de enkelte Delinger (Afgang og Forflyttelser), i
at planlægge, eventuelt lede og kontrollere Øvelser og supplerende Uddannelse af Udrykningsdelingerne samt eventuelt at afgive Leder til Styrker, der sendes til Assistance.
I Tilknytning til Udrykningstjenesten findes et særligt Tilsyn med Udrykningstjenestens og Flygtningebevogtningens ca. 70 Motorkøretøjer, hvorved beskæftiges 1 Politi-

assistent af II. Grad, 1 Overpolitibetjent af I. Grad og 1 Politibetjent (med Assistance
af en Kontordame hos Politiingeniørerne). Kontoret fører Regnskab med Udleveringen
af Motorkøretøjer til de enkelte Tjenestesteder og sørger for Reparationer, dog at der
indhentes Erklæring fra Rigspolitichefens Motorpark om Reparationer over 500 Kr.
Tilsynet med Køretøjerne sker ved Inspektionsrejser, hvor tillige Mandskabet inspiceres.
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Medens Udvalget intet har fundet at erindre imod Udrykningstjenestens Organisation i Kommandoomraaderne, har man drøftet Muligheden af Indskrænkning af Centralledelsens Personale og Afskaffelse af de særlige Vogntilsyn.
Rigspolitichefen og den Politiinspektør, under hvem Udrykningstjenesten sorterer, har overfor Udvalget nærmere redegjort for den nuværende Ordning. Der føres
fra Centralledelsen Tilsyn med Flygtningsbevogtningen, og den ene Politikommissær,
der for Tiden er afgivet til Tjeneste som Leder af Flygtningelejren i Oksbøl, vil formentlig
kunne undværes, naar denne Tjeneste er forbi. Den anden Politikommissær har under
Politiinspektorens Overledelse de ovenfor nævnte Opgaver. Man tillægger Instruktion
og Inspektion af Delingernes Øvelser den største Betydning for Udrykningsdelingernes
Slagkraft i paakommende Tilfælde. — Det er heroverfor af Udvalget gjort gældende, at
det maa være tilstrækkeligt, at der bevares 1 Politikommissær og endnu 1 overordnet
Politimand (Politiassistent eller Overpolitibetjent) samt 1 Kontorist (der, hvis Loklaeforholdene muliggør det, maa kunne være fælles med en anden Afdeling). Udvalget foreslaar herefter, at Udrykningstjenestens Centralledelse indskrænkes som foran angivet.
Dette Forslag har Rigspolitichefen efter Omstændighederne kunnet tiltræde.
Om det særlige Vogntilsyn er det anført, at det er af afgørende Betydning, at
Udrykningskøretøjerne er i brugbar Stand den Dag, de skal benyttes. I Forbindelse med Inspektion af Flygtningebevogtningen og Udrykningstjenesten føres der derfor som nævnt af
de til Tilsynet knyttede, særlig kyndige Politifolk Tilsyn baade med, at Vognene teknisk er
i god Stand, og med at Køretøjerne ikke inddrages til Brug under den ordinære Polititjeneste og derigennem forringes.
Heroverfor er det i Udvalget gjort gældende, at der næppe kan være nogen Betænkelighed ved. at Udrykningskøretøjerne — ligesom Politiets øvrige Køretøjer henlægges under Politimestrenes Tilsyn. Kontrollen med, hvilken Kørsel Køretøjerne
anvendes til, vil kunne ske gennem den for hvert Tjenestemotorkøretøj førte Kørselsbog.
Det tekniske Tilsyn maa kunne varetages dels gennem Rigspolitichefens Motorpark,
som i Forvejen følger Reparationsudgifter, Benzinforbrug m. v. for alle Tjenestekøretøjer, dels om fornødent ved periodiske Undersøgelser ved Statens Færdselspoliti, som
har teknisk Uddannelse. Rigspolitichefen har kunnet slutte sig til, at det særlige Vognsyn afskaffes.
VI. Politihundetjenesten.
Der fandtes pr. 15. November 1947 203 godkendte Politihunde og 38 Unghunde
under Uddannelse fordelt over hele Landet.
Hundeordningen administreres af Rigspolitichefen gennem et særligt Kontor,
hvor for Tiden er beskæftiget 1 Politiassistent L, 2 Overbetjente I. og 1 Overbetjent II.
Kontorets Opgave har navnlig været at foretage Godkendelse (Kaaring) af Hundene,
at føre Tilsyn med, at de godkendte Hunde fortsat holdes i Træning, at afholde Kursus
for Hundeførerne, at formidle Assistance til de Kredse, der havde Brug for Hunde, at
registrere og fore almindelig Kontrol med Hundene og Hundeførerne og disses Virksomhed.
En godkendt Hundefører faar et særligt Førertillæg paa 200 Kr. aarlig — dog
at saadant Tillæg kun ydes til ialt 200 Hundeførere — og for alle godkendte Hunde ydes
der Førerne en Fodergodtgørelse paa 360 Kr. aarlig.
Bortset fra København og Odense, hvorom nedenfor, er Hundene stationeret
hos Politima-nd, der gør almindelig Tjeneste i Kredsen paa lige Fod med andre Politimænd bortset fra, at der er tilsikret hver Hundefører 3 Timers ugentlig Tjenestefrihed
til Træning af sin Hund, ligesom der selvsagt lejlighedsvis tilstaas ham Tjenestefrihed
til Deltagelse i Kursus, Prøver og Konkurrencer.
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I København er 32 Politimænd (incl. 1 Politiassistent I) og 32 godkendte Hunde
samlet i en særlig Politihundeafdeling, der har Kontorer samt Lokaler til Hundene i en
tidligere Karantænestald paa Amager. Hver af de hertil knyttede Hundeførere har Tjenestefrihed i 2 Dage om Ugen til Træning af deres Hund, og Tjenesten er iøvrigt tilrettelagt
saaledes, at Politiassistenten og 2 Mand er fast beskæftiget med Afdelingens Ledelse og
Pasning, at der er Døgnvagt, saaledes at altid 3 Mand er til Raadighed med deres Hunde
til Udrykning, og at det Personale, som ikke er optaget af Ledelsen, Træning eller Vagt,
afgives til Patrouilletjeneste indenfor de enkelte Stationsomraader i København. Da der
for Tiden er afgivet 4 Mand til Flygtningelejren i Oksbø], 2 Mand er paa Politiskolen, og
2 Mand er bundet af særlige Bevogtningsopgaver, har der, idet der yderligere maa regnes
med Sygdom og Ferier, ikke kunnet afgives Personale til almindelig Patrouilletj en este
indenfor mere end 161 Døgn af de første ca. 275 Døgn af Aaret 1947.
I Odense findes en Ordning tilsvarende Københavns med 10 Hundeførere.
Rigspolitichefen har oplyst, at samtlige Landets ca. 200 Hunde har været anvendt
til særlige Eftersøgningsopgaver i 339 Tilfælde i Løbet af Aaret 1946 (heraf København
ca. 170 Tilfælde) og i 454 Tilfælde i Tiden Januar—November 1947. Som Regel anvendes
2 Hunde og Hundeførere ved hver Tilkaldelse og ofte flere. Eftersøgningsopgaverne spænder
fra Eftersøgning af bortkomne Værdigenstande til Eftersøgning af bortkomne Personer
(Børn) og Eftersøgninger i større kriminelle Sager.
En Opgørelse af Udgifterne ved det særlige Hundeberedskab, d. v. s. ved at have
Hund til Assistance til de særlige Eftersøgninger, hvor Hundes Bistand er formaalstjenlig,
er det vanskeligt at foretage, da Hundene og Hundeførerne i betydeligt Omfang udfører
almindelig Politigerning, men et nøgternt Skøn over Udgifterne til Rigspolitiets Hundekontor, til Centralerne i København og Odense, til Førertillæg og Foderpenge, til Hundeførerne (d. v. s. deres Tjenestefrihed), til Anskaffelse af Hunde, Kursus, Rejser m. v. fører
til, at man maa anslaa de samlede aarlige Udgifter til det særlige Hundeberedskab til at
ligge et Sted mellem y2 og 1 Mill. Kr.
Rigspolitichefen har om Politihundesagens Udvikling samt om sine Planer med
Hensyn til Hundetjenestens fremtidige Organisation oplyst følgende:
Politihunden blev indført i Danmark i 1909. En Kreds af overordnede Polititjenestemænd startede „Foreningen til Fremme af Hundens Anvendelse i Politiets
Tjeneste".
Til Politihunde henregnes: Schæfer, Rottweiler, Dobermannpincher, Riesenschnauzer.
Foreningen tog i 1923 Navneforandring til „Landsforeningen for Politihundesagen
i Danmark". Landsforeningens Formand er en Politimester, og Bestyrelsen bestaar iøvrigt
hovedsagelig af overordnede Politimænd.
Som det fremgaar af Navnet, spænder Landsforeningen over hele Landet. Medlemmerne kan deles i følgende Grupper: 1) Polititjenestemænd, 2) Grænsegendarmer, 3) Tjenestemænd fra Fængselsvæsenet samt 4) Civilpersoner, der er Ejere af Politihunde. Den
sidstnævnte Gruppe er den største. Under Landsforeningen er der udover Landet oprettet
ca. 46 Lokalforeninger. Formændene i disse er for langt det overvejende Antals Vedkommende Polititjenestemænd. Indenfor hver Lokalforening er der udpeget en Øvelsesleder
— som oftest en Politimand— der leder Træningen for alle de under 1—4 nævnte Grupper.
Dette Arbejde udføres udenfor Tjenestetiden.
Landsforeningens Økonomi er dels baseret paa Kontingenter og dels paa Tilskud
fra Justitsministeriet og fra Politikasserne. Tidligere fik Landsforeningen er fast aarligt
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Tilskud fra Politikassen, men dette er ikke sket i de seneste Aar, hvoiimod der har været
ydet Tilskud i Anledning af Konkurrencer, dog kun til Konkurrencer, der afholdtes for
Gruppe 1 — 3. Gruppe 4 har egne Konkurrencer.
Lokalforeningerne hviler i sig selv, og eventuelle Udgifter afholdes hovedsagelig
af Kontingenterne.
For at deltage i Landsforeningens Konkurrencer kræves Medlemsskab af Landsforeningen, eller et særligt Indskud for hver Hund.
Ved Enhedspolitiets Indførelse overdrog Rigspolitichefen Landsforeningen den
Opgave at varetage Ledelsen af Politihundetjenesten, og der blev under Embedet oprettet
et „Kontaktkontor", hvor den daglige Leder blev en Inspektionsbetjent, der var Medlem
af Landsforeningens Bestyrelse og Kaaringsmand for Landsforeningen.
Under Besættelsen og navnlig i de sidste Aar kom Hundesagen ud for en følelig
Tilbagegang. Paa Grund af det overvældende Politiarbejde, Benzinrestriktioner m. v.
kunde Politihundene ikke faa den nødvendige Træning, og helt i Staa gik det faktisk i den
politiløse Tid. Det første Aar efter Kapitulationen var der ogsaa meget store Vanskeligheder med at faa gennemført Træningen, men herefter har der været en meget mærkbar
Fremgang, selv om man endnu ikke er paa fuld Ydelse.
Ved Rigspolitichef embedet fandt man efter Kapitulationen, at den oprindelige
Ordning ikke længere var tidssvarende. Dertil kom, at den oprindelige Repræsentant for
Landsforeningen var udtraadt af dennes Bestyrelse og fratraadt som Kaaringsmand for
Landsforeningen, men fortsat var forblevet Leder af Kontoret under Rigspolitichef embedet. I 1946 var der endvidere blevet oprettet en Sammenslutning af de Politimænd,
der er aktive Politihundeførere, og ogsaa fra disse Hundeføreres Side fremkom der Ønske
om, at Embedet alene overtog Ledelsen af Politihundesagens rent tjenstlige Side.
Der blev i Foraaret 1947 nedsat et Udvalg bestaaende af Repræsentanter for Embedet og de "2 Foreninger. Resultatet af Udvalgets Overvejelser blev, at Embedet skulde
overtage Ledelsen alene, men til sin Disposition skulde have et raadgivende Udvalg bestaaende af 2 Repræsentanter for hver af de 2 Foreninger. Landsforeningen skulde dog
fortsætte som hidtil med Tilrettelæggelsen af Konkurrencer.
Medens alt vedrørende Hundetjenesten hidtil havde været stærkt centraliseret,
saaledes at f. Eks. Kontrollen med Hundearbejdet, den aarlige Mønstring ai alle Hunde,
Tilsyn med Øvelserne, Rekvisition af Assistance til Politikredsene skete over Embedet,
saa foreslog man en Ordning, hvorefter disse nævnte Opgaver blev lagt ud i Landet.
En væsentlig Aarsag til det saaledes paatænkte Skridt var, at man ikke kunde
overkomme disse Opgaver fra Embedet, og at Rekvisition i Praksis hurtigere og lettere
kunde ske paa anden Maade — f. Eks. var det uheldigt, naar Silkeborg Politikreds skulde
have Assistance, at man saa ringede til København, der derefter ringede tilbage til Aarhus.
For imidlertid at føre den nødvendige Kontrol med Hundeførernes Træring,
Hundenes Egnethed m. v. tænkte man sig at udpege en Hundefører indenfor et Omraade
omfattende et vist Antal Politikredse. Denne Hundefører vilde saaledes blive en Slags
„Omraadeleder". Han skulde ikke have tillagt nogen Charge i den Anledning, og han
skulde forrette daglig Tjeneste i den Politikreds (den største indenfor Omraadet), hvor
han er stationeret, under vedkommende Politimester.
„Omraadelederen" skulde føre Tilsyn med, at Træningen foregik forsvarligt indenfor Omraadet, saaledes at uegnede Hundeførere og Hunde paa et tidligt Stadium kunde
blive kasserede, han skulde ved Samarbejde med de forskellige Tjenestegrene sørge for,
at Hundene bliver fuldt udnyttede, han skulde indstille Unghunde til Godkendelse og føre
Tilsyn med evt. Opdræt, og han skulde sørge for, at de rigtige — og de nærmest egnede
Hunde blev sendt til Assistance til Politikredse, der beder herom. Omraadelederen er netop
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tænkt knyttet til en større Politikreds, hvor der findes flere Hundeførere, saaledes at Ekspeditionen altid kan finde Sted, uanset han ikke er til Stede, saaledes at man undgaar Oprettelse af et nyt Kontor. Gennem sin Politimester skulde Omraadelederen sende Indberetning til Embedet om sit Arbejde. Sager af administrativ Karakter (Politikassetilskud m. v.)
skulde Omraadelederen intet have at gøre med, kun det rent praktiske Arbejde. Ved denne
Ordning vilde man tillige opnaa at kunne nedbringe Antallet af Polititjenestemænd i
Hundeafdelingen ved Embedet hos Rigspolitichefen. Herfra skulde der dog fortsat ved
Stikprøver foretages Undersøgelser, Kursus skulde tilrettelægges, Hunde skulde godkendes til Tjenestebrug, og Statshunde indkøbes. Endvidere skulde der føres Kontrol med
Fordeling af Bevillinger, Indkøb af Materiel m. v.
Udvalget skal herefter bemærke følgende:
Udvalget er principielt enigt i, at Politiet bør have et passende Antal veltrænede
Hunde til Løsning af særlige Eftersøgningsopgaver, og man skal ikke indvende noget imod,
at der tillægges Hundeførerne et passende Tillæg (200 Kr. aarlig) for deres særlige Tjeneste
med Hundene samt en passende Godtgørelse for Foderudgiften (f. T. 360 Kr. aarlig).
Det er dog en Forudsætning for Udvalget, at Hundeførerne i et og alt gør almindelig
Polititjeneste paa lige Fod med andre Politimænd, og at Tjenestefrihed til Træning kun
gives i meget begrænset Omfang og i hvert Fald ikke udover de nu normerede 3 Timer
ugentlig.
Efter Udvalgets Opfattelse bør de særlige Hundecentraler i København og Odense
ophæves, saaledes at de Hundeførere, der er nødvendige i disse Kredse, placeres til Tjeneste
paa Stationerne paa samme Maade og paa samme Vilkaar som Hundeførerne i det øvrige
Land. Udvalget vil ganske vist ikke bestride, at Opretholdelsen af de særlige Centraler i
København og Odense sandsynligvis fører til, at de der placerede Hunde holdes i en bedre
og højere Træning, men da de særlige Politihunde-Opgaver ogsaa har kunnet løses paa
forsvarlig Vis af Hunde og Førere udenfor København og Odense, finder man det ikke
tilstrækkeligt begrundet at opretholde de særlige, dyre Ordninger for disse 2 Byers Vedkommende. Rigspolitichefen har udtalt Betænkelighed ved at nedlægge Hundecentralen i
København, men er villig til at begrænse dens nuværende Størrelse væsentligt. Et Mindretal
(Andr. Møller) har ikke ment at kunne deltage i Indstillingen paa dette Punkt, idet det
ikke synes tilstrækkelig belyst, hvor stor Betydning det vil have at bevare en mindre Central som af Rigspolitichefen paatænkt.
Naar henses til de relativt faa Tilfælde, hvori Politihunde har været tilkaldt til
Eftersøgninger (339 Tilfælde i 1946 og 454 Tilfælde i Januar-November 1947), er det
nærliggende at rejse Spørgsmaalet, om ikke det nuværende Antal Hunde (ca. 200) burde
nedsættes. Udvalget skal dog under Hensyn til, at Hundene ubestrideligt gør Nytte ogsaa
udenfor det særlige Eftersøgningsarbejde, og at det findes ønskeligt, at der findes mindst
2 Hunde i hver Politikreds, ikke stille Forslag om Nedsættelse af Antallet, men man forudsætter, at Hundene fordeles saa jævnt som muligt over hele Landet.
Hvad endelig angaar Hundetjenestens Organisation bemærkes, at Udvalget —
bortset fra Rigspolitichefen — maa fraraade, at den af Rigspolitichefen planlagte Ordning
med 5 Omraadeledere gennemføres. Ganske vist er det anført, at denne Ordning vilde
muliggøre en nøjere Kontrol med de enkelte Hundeførere uden at medføre forøgede Udgifter, idet Omraadelederne hverken skulde have særlige Charge eller særligt Honorar og skulde
forblive i deres almindelige Tjeneste i Politikredsen, og at Ordningen vilde muliggøre en
Formindskelse af Udgifterne ved det eksisterende Centralkontor (4 Mand). Udvalgets Flertal
nærer ingen Tvivl om, at det har været Rigspolitichefens Tanke at gennemføre Ordningen
paa den angivne Maade, men man nærer efter sine Erfaringer med Hensyn til andre Sær-
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tjenester indenfor Politieten begrundet Frygt for, at den paatænkte Ordning meget hurtigt.
vil føre med sig, at der rejses Krav om særlig Charge til Omraadelederen eller i hvert Fald.
et særligt Honorar, og at Omraadelederen omend ikke helt, saa i hvert Fald i betydeligt
Omfang maa fritages for almindelig Polititjeneste. Man forudser med andre Ord, at Ordningen med Omraadeledere meget hurtigt vil føre til, at yderligere 5 Politimænd udelukkende helliger sig Hunde-Opgaverne.
Efter Udvalgets Opfattelse nødvendiggør Hundeordningen ikke megen Centralledelse ved Rigspolitichef embedet, idet Rekvisition af Assistance bør ske fra Kreds til
Kreds, og Indberetninger om ydet Assistance m. v. kan gives samlet en eller to Gange om.
Aaret. Det nødvendige Arbejde med Godkendelser, Tilsyn, Kursus m. v. maa efter Udvalgets Opfattelse kunne udføres af Udrykningstjenestens Centralledelse, idet de her placerede
Politimænd i rolige Tider maa kunne afse Tid til ogsaa at føre Tilsyn med Hundetjenesten
bl. a. under de Rejser, som Udrykningstjenesten alligevel giver Anledning til. Udvalget;
vilde finde det naturligt, om en eller to Politimænd med særlig Indsigt i Hundetjenesten
knyttedes til Udrykningstjenestens Centralkontor.

VII. Politiets Aarsberetninger.

Der har hidtil ikke været udgivet nogen samlet Aarsberetning for hele Politiet.
Derimod har enkelte Politikredse udgivet trykte Aarsberetninger med Redegørelse for
Politiets Personaleforhold og Arbejde. Udgiften er i nogle Tilfælde afholdt af Politimesterembedet (Kontorholdskontoen), i andre Tilfælde af Politikassen. Ordningen stammer i de
fleste Tilfælde fra Tiden før 1938, da Ordenspolitiet var kommunalt.
Da de foreliggende Aarsberetninger efter deres Omfang og Udstyr maatte forekomme uforholdsmæssigt kostbare, og da Justitsministeriet maatte være interesseret i til
Brug ved Afgørelsen af Normeringsspørgsmaal m. v. for alle Landets Politikredse at have
statistiske Oplysninger om Politiets Virksomhed, anmodede Ministeriet allerede i September 1940 Rigspolitichefen om at overveje Spørgsmaalet om den fremtidige Udsendelse af
Aarsberetninger. Der blev af Rigspolitichefen nedsat et Udvalg med Repræsentanter for
Politiets forskellige Organisationer, men Udvalgets Arbejde sinkedes ved Begivenhederne
under Besættelsen. Efter at Sagen i 1946 er blevet genoptaget, er der af det deretter nedsatte Arbejdsudvalg afgivet Indstilling til Rigspolitichefen om, at der fremtidig hvert Aar
af Rigspolitichefembedet udgives en hele Politiet omfattende Aarsberetning. Den første af
disse skulde indeholde statistiske Oplysninger om Politikredsenes Arbejde i Aaret 1947,
dog suppleret med en Beretning for Tiden 1. April 1938 (da Enhedspolitiet indførtes) til
1. Januar 1948 vedrørende de vigtigste Begivenheder af politimæssig Interesse samt om
Politikorpsets Udvikling. Grundlaget for Aarsberetningerne vil blive skematiske statistiske
Oplysninger fra Politikredsene, suppleret med den allerede eksisterende Kriminalstatistik,
og der er lagt Vægt paa ikke at affordre Kredsene andre eller flere Oplysninger end saadanne,
som uden væsentlig Arbejdsforøgelse kan gives, og som er af virkelig Betydning for Bedømmelsen af Politikontorernes og Politistationernes Arbejde. Arbejdsudvalget har dog
ment, at der fortsat bør være Adgang for den enkelte Politikreds til at afgive en specielt
lokal Beretning til Brug overfor lokale Myndigheder, Pressen m. v., herunder ogsaa Københavns PoHtis Aarsberetning, der trykkes i 550 Eksemplarer, og hvortil Udgiften udgør
ca. 4 100 Kr., heraf 840 Kr. i Honorar til Redaktøren (særligt bevilget paa Finansloven).
Under Drøftelserne i Udvalget har Rigspolitichefen udtalt, at han finder det
rigtigst foreløbig, indtil den samlede Aarsberetning har staaet sin Prøve, at opretholde den
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særlige Aarsberetning for Københavns Politi, medens han er enig i, at Aarsberetningerne
for de enkelte Politikredse iøvrigt bør bortfalde. Dette skal dog forstaas saaledes, at der
ikke bør ofres Penge paa Trykning af lokale Aarsberetninger, medens den enkelte Politikreds fortsat maa have indgang til at opretholde særlig Statistik i rimeligt Omfang til Brug
for den lokale Presse m. v.
Udvalgets øvrige Medlemmer finder, at samtlige trykte lokale Aarsberetninger —
ogsaa Københavns Politis — bør bortfalde, og erstattes af den samlede Aarsberetning fra
Rigspolitichefen, og det maa i denne Forbindelse fremhæves, at ikke blot Trykningsudgifterne, men ogsaa de forestaaende betydelige Restriktioner med Hensyn til Papir og
Trykning stærkt taler herfor. Det forudsættes, at den historiske Redegørelse for Tiaaret
1938—48 i den første Aarsberetning kun faar et beskedent Omfang. *

VIII. Politiingeniørerne.
Der er ved Rigspolitichefembedet ansat 1 Politiingeniør i Politiets 4. Lønningsklasse b, der til sin Bistand har en Ingeniør, der er aflønnet efter de sædvanlige Regler for
Ekstraingeniører.
Politiingeniøren har alle principielle Ingeniørspørgsmaal vedrørende vejtekniske
Forhold, Indretning af Motorvæddeløbsbaner, raadgivende Spørgsmaal vedrørende Motorlovgivningen, specielle Forlystelser, saasom Rutchebaner, Karuseller, Gynger og lignende.
Ekstraingeniøren er udelukkende beskæftiget med Spørgsmaal vedrørende Radiotjeneste,
Telefoner og andre svagstrømselektriske Opgaver.
Arbejdet er dels Kontorarbejde og dels raadgivende og tilsynsførende Arbejde i
Politikredsene. Begge Ingeniører er i direkte Kontakt med alle Rigspolitichefens Afdelinger.
Desuden er der i Rigspolitichefens økonomiske Forvaltning ansat 1 Ingeniør som
teknisk Leder af Motorparken. Den paagældende, der er Maskiningeniør med Motorvogne
som Speciale, aflønnes som Ekstraingeniør.
Der er inden for Udvalget rejst Spørgsmaalet om, hvorvidt 1 eller flere af de nævnte
Ingeniørstillinger kunde nedlægges, f. Eks. saaledes at Tilsynet med Motorparken henlagdes
til Politiingeniøren, hvorefter den dér ansatte Ekstraingeniør kunde afskediges.
Heroverfor er det gjort gældende, at det er en saavel saglig som økonomisk
Fordel at have Ingeniører knyttet til Embedet, idet man paa denne Maade har størst
Mulighed for at sikre, at Indkøb og Reparationer af Motorvogne, Radiomaterie] og lignende
foretages paa billigst mulig Maade, ligesom man har gjort gældende, at det ikke er muligt
at slaa de forskellige Ingeniørers Omraade sammen, idet de paagældende hver for sig er
fuldt optaget, og idet det er nødvendigt at have Specialister. Det er ligeledes oplyst, at der
oprindelig kun var ansat 1 Politiingeniør, men at man, da man i Politiet stod over for en
betydelig Udvidelse af Radiomaterie], fandt det rigtigst at ansætte yderligere 1 Ingeniør,
der havde Svagstrøm som Speciale, og som altsaa skulde være fuldt kvalificeret i alle Sager
vedrørende Radiotjeneste, Fjernskrivere m. v., paa hvilket Omraade der er sket en betydningsfuld Udvikling under og før Krigen.
For Tiden er Storkøbenhavn, Aarhus, Odense, Grænsen samt Haderslev forsynet
med Radio, men i indeværende Aar skal yderligere en Del Radiomateriel — ca. 30 Anlæg —
fordeles til Politikredsene uden for Storkøbenhavn. Dette Materiel skal der være et fortsat
Tilsyn med, saavel Anlæggene som Vognene, hvori disse er installeret, og dette Tilsyn
(Service) maa føres her fra København af Radioingeniøren.
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Det er ligeledes oplyst, at Politiets Vognpark er paa ca. 500 Vogne, samt at disse
er i en relativ daarlig Forfatning, saaledes at Reparationsudgiften er ret betydelig. Man
har derfor fra Politiets Side fundet det rigtigst at have en Fagmand til at kontrollere saavel
Indkøb som Reparationer.
Under Henvisning til det saaledes oplyste stiller Udvalget ikke Forslag om nogen
Ændring.
København, den 5. December 1947.
Erik Andersen.

K. H. Kofoed,
Formand.

K. Begtrup-Hansen.

K. M. Lorentzen.

Hugo Engmann.

Andr. Møller.

C. A. Hilbert,
Næstformand.
V. Villadsen.

Bodil Andersen. N. Schambvrg-Christensen.
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Bilag a.
Oversigt vedr. Skoledriften 1946—4-7.
Undervisning:
2 a Honorarer (Undervisningshonorar til faste Lærere)
Timelønnet Undervisning
Censorhonorarer
Kr. 0.
Lønning til Skolechefen
15 650. 04
Kr. 0.
—
Pk. Alb. Petersen
12 970. 00
—
Pk. Povlsen
12 203. 04
40 823. 08
øvrige faste Lærere
221 216. 26

Kr.
38 657.
126 893.
5 942.

0.
76
20
26

Kr.

0.

262 039. 34
433 532. 56
Særlige Ydelser udbetalt til Eleverne:
30 Stk. Frikort (D. S. B.)
34 560. 00
Som Diæter
556 892. 50
Læge og Medicin
6 521. 33

34 560. 00

563 413. 83
597 973. 83
Politikassetilskud: anslaas til

94 710. 00
94 710. 00

Udgifter til:
Lærebøger, Inventar, Undervisningsmateriel . . .
Ammunition

145 435. 78
2 000. 00
147 435. 78

Elektricitet
Brændsel
Rengøring
Fyring
Løn til Varmemester Christensen

11 251.
35.769.
41 430.
15 639.
6 334.

27
90
78
14
62
110 425. 71
257 861. 49

Husleje, Hellerup
Skolens Statusværdi pr. 31. Marts 1946
2 122 920. 40
—
—
- 31. Marts 1947
2 101961.00
Afskrivning pr. 31. Marts 1947
20 959. 00
Forrentning 4% pCt. af
2 122 920. 00
95 503. 00

12 000. 00

116 462. 00
Bygningsudgifter:
Vedligeholdelse, Skatter og Afgifter

21 222. 35
149 684. 35
lait. .. 1 533 762. 23

I Beløbet er ikke medregnet Løn til de ca. 500 Elever.
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Bilag b.

Personalets Uddannelse.
1. Statsbanerne.
a. Uddannelse til Trafikmedhjælper.
Straks efter Antagelsen gennemgaar Trafikeleverne i 6 Uger, ialt 216 Timer, et
Kursus paa Jernbaneskolen, omfattende Begyndelsesgrundene i følgende Fag: Sikkerhedstjeneste, Telegraftjeneste. Personekspedition, Godsekspedition, Jernbanegeografi og
Køreplanen, elementær Jernbanelære, Tysk og Eugelsk. Efter Afslutningen af dette
Kursus anbringes Trafikeleverne paa mindre Stationer til en 7 Mdr. Uddannelse, hvorefter
de indkaldes til en foreløbig Prøve, der afholdes paa Jernbaneskolen. De Elever, der
bestaar Prøven, stationeres derefter paa en By- eller Knudestation i ca. 15 Maaneder, og
derefter paa en mindre Station i ca. 4 Maaneder og indkaldes derpaa til et 13 Ugers Kursus
paa Jernbaneskolen, hvilket Kursus omfatter 468 Undervisningstimer. Straks efter Afslutning af dette Kursus underkastes de paagældende Trafikmedhjælpereksamen.
b. Videre Uddannelse for Trafikassistenter for Opnaaelse af Avancement udover
Trafikassistentklassen.
Trafikassistenterne skal for at opnaa Forfremmelse til højere Stilling gennemgaa
et Kursus omfattende 48 Undervisningsdage med et samlet Timetal paa 248. 4—5 Maaneder
efter Afslutningen af dette Kursus afholdes Fagprøve for Trafikassistenter.
c. Uddannelse til Portør.
Der gives Stationsarbejdere en teoretisk Uddannelse i ialt 52 Timer, hvilken Uddannelse sker paa den paagældendes Station eller paa en nærliggende Station jævnsides
med Stationsarbejderens almindelige Tjeneste. Der undervises højst 6 Timer pr. Uge. De
paagældende underkastes derefter, dog tidligst 2 Maaneder efter Kursusundervisningens
Afslutning, Portørprøven.
d. Uddannelse til Trafikekspedient (Stationsbetjent).
Kursus i 9 Uger med ialt 324 Undervisningstimer. Straks efter Afslutning af dette
Kursus underkastes de paagældende Trafikekspedienteksamen.
e. Uddannelse til Togbetjent.
Kursus paa Jernbaneskolen i 5% Uge med 198 Undervisningstimer. Efter Kursus
hjemsendes de paagældende for efter ca. 3 Maaneders Forløb af indkaldes til Togbetjenteksamen, der afholdes paa Jernbaneskolen.
f. Uddannelse til Over signalmester.
8 Ugers Kursus paa Jernbaneskolen med ialt 288 Undervisningstimer med afsluttende Oversignalmesterprøve.
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g.

Uddannelse til Banenæstformand.

Kursus paa Jernbaneskolen i 7 Uger med ialt 252 Undervisningstimer med afsluttende Banen æstfor mandseksamen.
h. Uddannelse til Signalnæstformand eller Signal montør.

Kursus paa Jernbaneskolen i 7 Uger med ialt 252 Undervisningstimer med afsluttende Signalnæstformandseksamen.
j.

Uddannelse til Lokomotivfyrbøder.

Kursus paa Jernbaneskolen i 45 Dage med ialt 270 Undervisningstimer. Straks
efter Afslutning af Kursus underkastes de paagældende Lokomotivfyrbødereksamen.
k.

Uddannelse i Motorvæsen.

Motorkursus paa Jernbaneskolen i ca. 5 Uger med 168 Undervisningstimer. Motoreksamen afholdes umiddelbart efter Kursus.
1. Uddannelse til Vognmester.

Kursus paa Jernbaneskolen i 27 Dage med ialt 162 Undervisningstimer afsluttende
med Vognmestereksamen.
Endvidere afholdes forskellige andre Prøver, f. Eks. for Lokomotivførere og Motorførere, ligesom der til forskellige Tjenestemænd meddeles teoretisk Under s visning paa
Tjenestestedet.
Under Rejse til og fra Jernbaneskolen samt under Eksamen, der ikke afholdes i
Fortsættelse af Kursus, og naar Eksamen er under 1 Uges Varighed, oppebæres Time- og
Dagpenge efter de almindelige Regler. Saafremt Ophold paa Jernbaneskolen medfører en
Fraværelse fra Tjenestestedet paa 18 Uger eller derover, bliver den paagældende forflyttet
til Skolen under Opholdet og faar Godtgørelse som for anden Forflyttelse. Hvis Opholdet
paa Skolen medfører en Fraværelse fra Tjenestestedet paa mindre end 18 Uger, ydes der
enten Godtgørelse for dobbelt Husførelse efter samme Regler som ved uansøgt Forflyttelse
eller Godtgørelse for eventuelt Huslejetab som ved Forflyttelse samt et Vederlag af 2 Kr.
for hver Dag, Opholdet varer.
Foruden paa Jernbaneskolen, der har til Huse i Statsbanernes Bygning i Sølvgades
Kaserne, foregaar Undervisningen for visse tekniske Grupper, navnlig Lokomotivfyrbøderne, paa Centralværkstederne i København og Aarhus.
Jernbaneskolens Lærerkræfter er overvejende Statsbanetjenestemænd, idet der
foruden saadanne blandt Lærerkræfterne kun findes en Læge og en Postkontrolør. De højest
lønnede af Statsbanernes Tjenestemænd blandt Lærerkræfterne er placeret i 3. Lønningsklasse (7 800—9 000 Kr.) og de lavest lønnede i 9. Lønningsklasse (2 310—3 810 Kr.).
Hovedparten af Lærerkræfterne findes efter det oplyste i 6. Lønningsklasse (5 040—
5 760 Kr.).
For Undervisningen ydes der Lærerne et Vederlag af 4 Kr. pr. Time + Honorartillæg, dog at der for Undervisning til Trafikassistentkursus (jfr. ovenfor under b) ydes
5 Kr. pr. Time -j- Honorartillæg.
Der gives ingen af de Lærere, der er Tjenestemænd, Lempelser med Hensyn til deres
Tjenestegerning, hverken i Form af Nedsættelse af Tjenestetiden eller paa anden Maade.

38
2. Post- og Telegrafvæsenet.
Post- og TeJegrafskolen ledes af en honorarlønnet Skoleforstander, ligesom der
til Skolen er knyttet en honorarlønnet Sekretær. Ingen af de paagældende har Timer ved
Skolen, men er beskæftiget med administrativt Arbejde.
Skolens Lærere er Tjenestemænd i Post- og Telegrafvæsenet, som udfører Lærervirksomheden udenfor deres normale Tjeneste og herfor oppebærer en Timebetaling paa
4 Kr. — 40 pCt. (ved 2. Del af Fagprøven for Assistenter dog 5 Kr. -- 40 pCt.).
Undervisningsarbejdet ledes af en Eksamenskommission, der bestaar af højere
Tjenestemænd indenfor Etaten, som i Honorarer oppebærer ialt G 930 Kr. 4~ 40 pCt.
(fordelt paa 8 Tjenestemænd).
a) Ved Antagelsen af en Elev i Post- og Telegrafvæsenet kommer den paagældende
straks paa et 7 Ugers Kursus, hvorefter han sendes ud til sit Tjenestested. Godt 2 Aar efter
kaldes han til et 13 Ugers Kursus (i Fagene Posttjeneste. Telegraftjeneste. Geografi, Fransk.
Tysk, Engelsk, Fjernskrivning m. v.), der slutter med en Fagprøve. Dersom denne bestaas,
bliver den paagældende Medhjælper og efter 2 Aars yderligere Tjeneste Assistent.
For at avancere til Overassistent og videre kræves, at man tager Fagprøvens 2.
Del. der omfatter Fagene Forvaltningsret, Borgerlig Ret, Nationaløkonomi, Internationale
Postregler, Driftskundskab, Organisation (Tjenestemandslovens Regler) m. v. Den paagældende Assistent forbereder sig selv i disse Fag og først ca. % Aar før Eksamen optages
han paa et 9 Ugers Kursus, hvor der undervises 5 Timer daglig. — Det hævdes fra Generaldirektoratets Side, at denne 2. Del af Fagprøven omtrent kan sammenlignes med 1. Del
af juridisk Embedseksamen.
b) For Postbudpersonalet kræves ingen Prøver eller Eksamen, medmindre den
paagældende skal avancere til 13. Lønningsklasse og derover. [ saa Fald kræves ca. 6 Ugers
Kursus, der 1)1. a. omfatter Fagene Organisation, Lovgivning, Indenrigstjeneste, Postgeografi, Dansk og Skrivning, Regning, Skriftlæsning (Gotisk Skrift). Der afholdes saavel
mundtlig som skriftlig Prøve. Derefter kræves 2 Maaneders praktisk Sorterings- og Uddannelsestj eneste, som slutter med en Prøve.
Til samtlige Kursister ydes fuld Løn. Der ydes ikke Udstationering eller Dagpenge, men der gives et mindre Beløb (indtil 2.50 Kr. pr. Dag) til de Kursister, som har
Tjenestested i Provinsen.
3. Toldvæsenet.
a) Assistentgruppen.
I de andre store Etater er det Praksis, at Eleverne kort efter Antagelsen tages paa
et særligt Elevkursus. I Modsætning hertil udsendes Toldvæsenets Elever straks til et mindre Provinstoldsted, hvor han faar udleveret en Lærebog, som det paalægges ham at sætte
sig ind i, hvorhos det paahviler Toldforvalteren at give den paagældende almindelig Instruktion i Toldva\senets Arbejde. Efter et halvt Aars Forløb afholdes en Slags Eksamen
over Eleverne, idet Overtoldinspektøren kommer rejsende til Toldstedet og eksaminerer
ham dels i den omtalte Lærebog, dels i hans almindelige Kundskaber om Toldvæsenets
Organisation og Arbejde m. v. Under Forudsætning af, at denne Prøve bestaas, nyttes
Eleven 1 Aars Tid efter til et stort Søtoldsted, hvor han forretter Tjeneste i ea. G Maaneder,
samtidig med at han skal sætte sig ind i alt under Toldvæsenet forekommende Arbejde.
Efter Udløbet af denne Periode kommer Eleven paa Fagkursus, som foregå ar her i Byen.
Kurset har en Længde af 4 Maaneder. I denne Tid undervises han 5 Timer daglig paa en
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Skole, der er beliggende i en af Toldvæsenets Bygninger i Amaliegade. Undervisningen
afsluttes med Fagprøven, som er en Forudsætning for Antagelse som Assistent.
Lærerne ved Fagkursus er gennemgaaende ret højtstaaende Tjenestemænd fra
Tolddepartementet og Toldetaten. Undervisningen foretages uden Afkortning i det ordinære tjenstlige Arbejde, der paahviler Lærerne, men de vederlægges med et Beløb, der for
Tiden udgør 8 Kr. i Timen samt med 5 Kr. i Timen for Retning af Stile og Eksamensopgaver. Betalingen ligger i et ret lavt Niveau i Forhold til Lærerkræfternes tjenstlige Stilling, men Lærerhvervet betragtes som noget i Retning af et Æreshverv.
b) Toldbetjente.

Toldbetjentgruppen tages ca. 1 Aar efter Tjenestemandsansættelsen paa et Fagkursus af 2 Maaneders Varighed her i Byen. De paagældende undervises i denne Periode
5 Timer om Dagen i visse elementære Fag som Dansk, Regning, Statens og specielt Tjenestemandsomraadernes Organisation m. v., Love og Bestemmelser vedrørende Toldvæsenet
og Afgiftsomraadet m. v. Undervisningen afsluttes med en Fagprøve. Bestaaelsen af denne
er Forudsætningen for, at Toldbetjentene kan avancere. Lærerkræfterne, Undervisningen
samt dennes Betaling svarer til det foran under a) oplyste.
c) Grænsegendarmeriet.

Efter ca. 3 Aars Tjenestemandsansættelse ved Grænsegendarmeriet kommer
Tjenestemanden til et 6 Ugers Kursus, som foregaar her i Byen. Han undervises her 5
Timer om Dagen i Fag som Dansk, Regning, Statens og Tjenestemandsomraadets Organisation, Love og Forskrifter for Grænsegendarmeriet m. v. Kurset afslutter med en
Prøve, og Bestaaelsen af denne er Forudsætningen for de paagældendes Avancement.
Lærerkræfterne, Undervisningen samt dennes Betaling svarer til det foran under a)
oplyste.

4. Hæren.
For Hærens Vedkommende er Undervisningen af Underofficerer, det vil sige
Oversergenter og Sergenter, organiseret paa den Maade, at Fodfolket har en Skole i Sønderborg, Artilleriet en Skole i Holbæk, Rytteriet en Skole i Næstved og Ingeniørtropperne
en Skole i København.
Undervisningen paa Sergentskolen varer y2 Aar og Undervisningen paa Oversergentskolen ligeledes ]/2 Aar.
Ved de paagældende Skoler underviser dels militære Lærere, dels civile
Lærere.
Den mibtære Lærerstab udgøres af Befalingsmænd, som beordres til Undervisning
paa vedkommende Skole. Den paagældende beskæftiger sig da alene med Undervisningen
paa Skolen, der er en egentlig Dagskole, og oppebærer ikke noget særligt Vederlag herfor.
LTndervisningen, der er saavel teoretisk som praktisk, giver de paagældende fuld Tjeneste,
det vil sige ca. 8 Timer daglig.
De civile Lærere er Lærere fra Skolerne i de Byer, hvor de militære Skoler ligger,
der som Bibeskæftigelse underviser ved de militære Skoler og oppebærer en Timeløn
herfor, der andrager 3—4 Kr. -j- 40 pCt.
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5. Søværnet.
Undervisningen af Underofficerer ved Søværnet sker paa Mathskolen, Underkvartermesterskolen og Kvartermesterskolen, der alle ligger paa Holmen, medens der for
Søværnets Vedkommende ikke findes Skoler udenfor København. Undervisningen de
paagældende Steder er daglig Undervisning paa egentlige Dagskoler. Undervisningen paa
Mathskolen strækker sig over 6 Maaneder, paa Underkvartermesterskolen ligeledes over
6 Maaneder og paa Kvartermesterskolen over 12 Maaneder.
Undervisningen foretages dels af militære Faglærere, dels af civile Lærere.
De militære Faglærere er militære Befalingsmænd, som er kommanderet til Undervisning paa Skolerne, men som ved Siden af desuden virker som Befalingsmænd i Søværnet.
De paagældende oppebærer foruden deres egentlige Løn et Vederlag for at undervise, som
paa Mathskolen andrager 35 Øre i Timen og paa de øvrige 2 Skoler fra 1,25 Kr.—2,00 Kr.
i Timen.
De civile Lærere er Kommunelærere, der som Bibeskæftigelse underviser paa de
paagældende Skoler, og som oppebærer en nærmere fastsat Timeløn herfor.
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Bilag c.
FORVALTNINGSKOMMISSIONEN
AF 1946.
Udvalget af 14. April 1947 angaaende
Rigspolitiets Forhold.
Kobenhavn, den 4 November 1947

Til Justitsministeriet.
I Forbindelse med den Gennemgang af Politiets Forhold i det hele, som for Tiden
foregaar i det under Forvaltningskommissionen nedsatte Udvalg angaaende Rigspolitiets
Forhold, har Spørgsmaalet om Rationalisering og Besparelser i Driften af Statens Politiskole for nylig været drøftet i Udvalget. Man har herunder fundet Anledning til at fremkomme med en Udtalelse angaaende følgende Forhold:
1. Muligheden for en Udvidelse af Elevtallet i de enkelte Klasser med samtidig Ophævelse
af Skoleafdelingerne paa Hellerwpvej og i Frederiksholms Kanal.

Det er oplyst, at der for Tiden undervises 21 Klasser i Hovedskolen paa Artillerivej,
9 Klasser i Hellerup (i en af Kommunen lejet tidligere Skolebygning paa Hellerupvej) og
3 Klasser i Frederiksholms Kanal (i Staten tilhørende Lokaler i den gamle Hestgardekaserne). Klasserne fordeler sig med 22 Hold for Begyndere, 5 for Kriminalbetjente, 4
"Chargehold", 1 Hold for Landpoliti og 1 for Civilpoliti, og Elevantallet er i alle Klasser
16, hvilket Antal ogsaa har været forudsat ved Indretningen af den for faa Aar siden opførte Skolebygning paa Artillerivej.
Efter foretagen Undersøgelse er der imidlertid ikke af pladsmæssige eller sundhedsmæssige Hensyn noget til Hinder for, at Elevantallet indtil videre forhøjes til normalt
at være 20. Det vil herved blive muligt paa Hovedskolen at undervise 22 Klasser med
440 Elever, idet foruden de nu anvendte Klasseværelser endnu et ledigt Lokale vil kunne
inddrages til Undervisningsbrug. Herved maa Afdelingen paa Hellerupvej kunne nedlægges,
idet Nedgangen i det samlede Elevantal — naar samtidig Elevtallet i de 3 Klasser i Frederiksholms Kanal ligeledes forøges til 20 — kun vil andrage 28 og saaledes kun være
uvæsentlig.
Det bemærkes, at det overfor Udvalget er blevet gjort gældende, at der bør vises
nogen Varsomhed med at udvide Elevantallet, idet den personlige Kontakt, navnlig
mellem Klasselærer og Elev, som muliggør baade en gavnlig personlig Paavirkning og en
Bedømmelse af Elever ikke blot i kundskabsmæssig, men ogsaa i karaktermæssig Henseende, vil kunne svækkes, hvis Antallet er for stort. Udvalget anser dog ikke en Udvidelse fra 16 til 20 Elever for betænkelig, idet den foreslaaede Forøgelse af Elevtallet ikke
kan udelukke den ønskelige Kontakt. Man skal derfor henstille, at Klasserne straks fra
næste Undervisningshalvaars Begyndelse forøges til 20 Elever, og at Afdelingen paa
Hellerupvej nedlægges fra samme Tidspunkt.
Afdelingen i Frederiksholms Kanal bør efter Udvalgets Opfattelse ogsaa nedlægges i en nær Fremtid, om muligt fra Sommeren 1948, uanset at dette vil medføre en
6
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Nedgang i det samlede Elevantal. Man skal herved pege paa, at der ti] Forvaltningskommissionen er afgivet en Indstilling om Nedlæggelse af Reservepolitibetjentstyrken og om
eventuel Indskrænkning af den faste Politistyrke ved Undladelse af at besætte ledige faste
Stillinger. Naar denne Linie følges, vil der i Løbet af 1—2 Aar kunne indtræde den Situation, at der ikke er Elever nok til at udfylde Skolens Rammer, hvilket taler for ikke at
fremskynde Undervisningen af de Polititjenestemænd, der ikke har været paa Skole,
for stærkt.
2.

Udvidelse af Antallet af Klasselærernes Undervisningstimer.

Klasselærerne underviser efter den nugældende Ordning kun een Klasse hver og
har et Timetal, der varierer fra 14 til 18 Timer ugentlig.
Der er i Udvalget Enighed om, at dette Timetal er alt for lavt. og at der derfor
snarest bør indføres et væsentligt højere pligtigt Timetal for Klasselærerne. Der kan herved
henvises til, at selv Lærerne ved Gymnasieskolerne har et pligtigt Timetal paa 27 Timer
ugentlig, til Trods for, at Undervisningen her maa antages at stille væsentligt større Krav
end Politiskoleundervisningen. Udvalget skal dog ikke udtale sig for et højere pligtigt
Timetal end 27 Timer ugentlig, idet man er klar over, at der kan være Grund til at tage et
rimeligt Hensyn til, at Klasselærerne ved Politiskolen er praktiske Polititjenestemænd,
som uden forudgaaende pædagogisk Uddannelse tages ind paa Skolen for at virke her en
kortere Aarrælcke, og at dette medfører et forholdsvis større Tilpasningsarbejde til Lærergerningen, ligesom Læreren stadig maa holde sig å jour med de hyppige Ændringer i Lovgivning, Instrukser m. v. Man finder imidlertid at maatte fastholde, at 27 Timer ugentlig
er en rimelig og overkommelig Undervisningstid, der fremtidig bør fastsættes som det
pligtige Timetal for Klasselærerne.
Udvidelsen maa formentlig kunne ske, dels ved at Klasselærerne overtager Undervisningen i visse Fag, som hidtil har ligget hos de timelønnede FagJa^rere, dels ved at
Klasselærerne udover Undervisningen i de Klasser, for hvilke de er Klasselærere, ogsaa
underviser det resterende Antal Timer i andre Klasser. Baade Antallet af Klasselærere og
af Faglærere kan herigennem reduceres.
Om Politiskolens Forhold iøvrigt vil der fremkomme Udtalelse i Udvalgets endelige Indstilling.
P. U. V.
K. H. Kofoed.
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Bilag d.
JUSTITSMINISTERIET.
København, den 15. November 1947.

Til Rigspolitichefen.
Idet map hoslagt fremsender Afskrift af en Skrivelse af 4. November 1947 fra det
af Forvaltningskommissionen af 1946 nedsatte Udvalg angaaende Rigspolitiets Forhold,
skal man under Henvisning til den med Hr. Rigspolitichefen, Chefen for Statens Politiskole og det raadgivende Politiskoleudvalg stedfundne Forhandling angaaende Rationalisering og Besparelser i Politiskolens Drift meddele, at Justitsministeriet finder det rettest,
at der som en toreløbig Ordning sker en Forøgelse af det normale Elevantal i den enkelte
Klasse fra 16 til 20. Endvidere bør det Antal Undervisningstimer, der paahviler Klasselærerne ved Skolen — for Tiden 14—18 Timer ugentlig — forhøjes saaledes at der fastsættes et pligtigt ugentligt Timetal paa 27 Timer. Disse Ændringer bør træde i Kraft fra
Begyndelsen af det næste Undervisningshalvaar.
Under Hensyn til Ønsket om at opnaa en hurtig og væsentlig Reduktion af Politiskoleudgifterne bestemmer Justitsministeriet endvidere, at Politiskoleafdelingen paa
Hellerupvej skal nedlægges allerede fra Udgangen af indeværende Undervisningshalvaar,
hvorved bemærkes, at den deraf følgende Nedgang i Elevantallet for en stor Del vil opvejes
af Forøgelsen af Elevantallet i Klasserne samt ved, at der paa Politiskolen paa Artillerivej
inddrages endnu et Lokale til Undervisningsbrug.
A. L. H. Elmquist.
E. Andersen.
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Bilag 4.

Indstilling Nr. Ill fra det under 14. April 1947 nedsatte Udvalg
angaaende Rigspolitiets Forhold.
Vedrørende det tjenestemandsansatte og regulativansatte Kontorpersonale ved Rigspolitichefens Embede, Københavns Politi og Politimesterembederne.
Den overvejende Del af det i Statens Kontorer beskæftigede Personale er tjenestemandsansat og placeret i følgende Lønningklasser:
Kontorister
1 680—2 400 Kr.
Kontorassistenter
2 310—3 030 Assistenter
2 670—3 750 —
Overassistenter
3 900—4 860
Da de skiftende Konjunkturer m. v. stiller vekslende Krav til Behovet for Kontorpersonale, har man fundet det rigtigst, at der til enhver Tid er en vis Margin af ikketjenestemandsansat Kontorpersonale, der under normale Forhold er af beskedent Omfang.
Dette løse Kontorpersonale lønnedes før 1936 efter forskelligartede Regler, der
var fastsat for hver Styrelse for sig. Lønningerne laa gennemgaaende lavere end Lønnen for tilsvarende Tjenestemænd. Ved Finansministeriets Cirkulære af 8. Februar 1936
vedrørende Aflønning m. v. af de i Statens Tjeneste ansatte Kontormedhjælpere, som ikke
er Tjenestemænd (Kontormedhjælperregulativet) gennemførtes imidlertid ensartede
Løn- og Ansættelsesvilkaar for den overvejende Del af Statens Kontormedhjælpere.
Regulativet, der betød en væsentlig Forbedring af Kontormedhjælpernes Stilling, kom
ikke til Anvendelse for Personale under Generaldirektoratet for Statsbanerne, Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, Fængselsvæsenet og Vareforsyningsdirektoratet, idet disse Styrelser og Institutioner i Forvejen havde gennemført Regler, der var
afpassede paa de her herskende særlige Forhold, og som i det væsentlige ikke stillede
Personalet ugunstigere, end det vilde have været efter Regulativets Regler.
Regulativet er flere Gange blevet revideret af Finansministeriet, uden at der er
sket Ændringer i de Principper, 1936-Regulativet er udarbejdet efter. Det nugældende
Kontormedhjælperregulativ er udsendt den 12. Juli 1946.
Regulativet fastsætter Lønreglerne m. v. dels for det Kontorpersonale, der er
ansat med Tjenestemandsansættelse for Øje, og som lønnes paa Elev- og Aspirantvilkaar,
og dels for det Personale, der er ansat uden Tjenestemandsansættelse for Øje. Dette sidste
Personale antages i Almindelighed som regulativlønnede Kontorister og lønnes efter de
for Kontorister i Tjenestemandsstilling gældende Regler, dog uden Pensionsbidrag. Da
en Del af de paagældende er fuldt uddannede Kontormedhjælpere ved Antagelsen med
længere forudgaaende Tjeneste ved Kontorfaget i det frie Erhverv, indeholder Regula-
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tivet Regler, der aabner Mulighed for at tillægge de paagældende Lønningsanciennitet
ved Ansættelsen, saaledes at noget ældre Kontormedhjælpere straks ved Ansættelsen kan
faa tillagt Alderstillæg og efter Omstændighederne placeres paa Slutlønnen for Kontorister. Endvidere kan der tillægges de paagældende visse Tillæg, som tjenestemandsansatte ikke kan oppebære, f. Eks. Stenografitillæg til Medhjælpere, der lønnes med Kontoristløn. Disse Regler stiller de paagældende gennemgaaende gunstigere end dem, der
antages med Tjenestemandsansættelse for Øje. Dette Forhold maa bedømmes ud fra,
at det drejer sig om en konjunkturmæssig Arbejdskraft.
De regulativlønnede Kontorister kan avancere til Kontorassistentløn, Assistentløn og i særlige Tilfælde til Overassistentløn. Betingelserne for Avancement til disse højere
Stillinger er i det væsentlige de samme, som er gældende for tilsvarende Tjenestemandsgrupper.
For det Personale, der er ansat uden Tjenestemandsansættelse for Øje, fastslaar
Regulativet, at de paagældende med Hensyn til Opsigelse, Sygeløn og Efterindtægt m. v.
er stillet, som om Funktionærloven var gældende for dem.
Regulativet fastsætter endelig Reglerne for Aflønning paa Timelønsvilkaar for
Kontormedhjælpere uden varig Beskæftigelse. Disse Regler finder Anvendelse paa egentlige Vikarer og Sæsonarbejdere samt paa Kontormedhjælpere, der ansættes i Institutioner af midlertidig Karakter (Kriseinstitutioner og andre rent foreløbige Institutioner).
Naar man for disse ganske midlertidigt i Staten beskæftigede Kontormedhjælpere har fastsat Timelønsvilkaar, skyldes det, at Regulativets Maanedslønninger forudsætter en mere varig Beskæftigelse i Staten, saaledes at Medhjælperne kan nyde Fordel
af Regulativets Regler for Opnaaelse af Alderstillæg m. v.
Timelønssatserne er fastsat for henholdsvis Kontorist-, Kontorassistent- og Assistentarbejde. Satserne er beregnet i Forhold til Regulativets Maanedslønninger, men
saaledes at de giver et gunstigere lønmæssigt Resultat end Regulativets Begyndelseslønninger. De timelønnede nyder i det væsentlige samme Funktionærgoder som de maanedslønnede.
Inden Udstedelsen af Kontormedhjælperregulativet i 1936 og ved de senere Revisioner af dette har der været Adgang for Repræsentanter for Handels- og Kontormedhjælperforbundet til at forhandle med Finansministeriet om Regulativets enkelte Bestemmelser og fremføre deres Ønsker om disses Udformning.
Lønningskommissionen af 1943 overvejede Ordningen og tiltraadte det Princip,
der er lagt til Grund ved Ansættelse af Kontorpersonale, saaledes at det overvejende Antal
er Tjenestemænd, medens der opretholdes en Margin for løst antaget Personale. Denne
Margin burde efter Lønningskommissionens Opfattelse være saa stor, at man ikke risikerer, at der under ændrede Konjunkturer er et større Tjenestemandspersonale end nødvendigt under de ændrede Beskæftigelsesforhold.
Angaaende Kontorgruppen ved henholdsvis Rigspolitichefens Embede, Københavns Politi og Politimesterkontorerne skal iøvrigt bemærkes følgende:
1) Rigspolitichefens Embede: Ved Rigspolitichefens Embede bestaar Kontorgruppen af en Kerne af Tjenestemænd og af et Konjunkturpersonale af regulativlønnede. Ved Gennemførelsen af Tjenestemandsloven af 1946 skete der ingen principiel
Ændring af dette Forhold. De stærkt forøgede arbejdsmæssige Krav til Kontorgruppen,
der fulgte med Politistyrkens Udvidelse og de øgede Krav til Politiapparatet (Rigsregistraturen, teknisk Tjeneste m. v.), er det i væsentlige imødekommet ved en Udvidelse af
det regulativlønnede Personale. Den 26. November 1947 havde Kontorpersonalet følgende Sammensætning:
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Til Sammenligning kan nævnes, at Embedet før Krigen (d. v. s. pr. 1. April 1939)
beskæftigede et Kontorpersonale paa 54 Personer, hvortil dog kom nogle Vikarer
og lign.
Det vil af Tabellen ses, at Antallet af Tjenestemænd er underordnet i Forhold
til Konjunkturarbejdskraften. Antallet af regulativlønnede har været endnu større;
pr. 1. April 1947 var det samlede Antal 296, saaledes at der er sket en Xedgang paa 20
som Folge af Xedgangen i Arbejdets Omfang.
Naar imidlertid henses til, at den ganske overvejende Del af dette Personale
har mindst 3 Maaneders Opsigelse, og til at de personalekrævende Opgaver vedrørende
Genopretningen af de tyske Ødelæggelser indenfor Rigsregistraturen m. v. nærmer sig
sin Afvikling, ligesom Kravene til det polititekniske Apparat maa være for stærkt nedadgaaende som Folge af Nedgangen i Antallet af kriminelle Sager (Sager efter Straffelovstillægget og Sagsophobningen fra Besættelsestiden) samt til, at Administrationen af den
mindre Politistyrke kræver mindre Kontorpersonale, forekommer det rigtigst, at man
allerede nu træffer Foranstaltning til en væsentlig Reduktion af Kontorpersonalets Omfang pr. 1. April 1948, hvilket vil kræve Afskedigelse allerede nu af et betydeligt Antal
Medhjælpere til Fratrædelse senest den 1. April 1948, saaledes at det samlede Antal den
nævnte Dato er nedbragt til ca. 230. Det forudsættes, at der fra Embedets Side træffes
Foran.staltnin.ger til yderligere Nedbringning af Antallet i Takt med Xedgangen i Administrationsar hej dets Omfang.
Der har indenfor Udvalget været rejst det Spørgsmaal, om det ikke er uhensigtsmæssigt, at Antallet af Tjenestemænd indenfor Kontorgruppen ved Rigspolitichefembedet er saa begrænset, og om man ikke burde lade de varigt beskæftigede Medhjælpere overgaa i Tjenestemandsstilling.
Det er heroverfor gjort gældende, at en samlet Overgang til Tjenestemandsansættelse af et større Antal Medhjælpere maa forudsætte, at der etableres en saadan
Overgangsordning, at de paagældende bevarer deres Anciennitet og Charge efter Kontor medhjælperreuglativet, samt at de indenfor visse Grænser, uanset Alder, opnaar Pensionsret. Der maatte saaledes for den paagældende Gruppe etableres en Overgangsordning
svarende til den, der ved Tjenestemandslovens § 421 er gennemført for at muliggøre, at
Kontorgruppen ved Dommer- og Politikontorerne ude i Landet kunde overgaa til Tjenestemandsansættelse. Denne Overgangsordning, der imidlertid er overordentlig kostbar,
lader sig for Dommer- og Politikontorernes Vedkommende forsvare med, at de paagældende ikke tidligere har haft Mulighed for at overgaa i Tjenestemandsstillinger, idet saadanne ikke var normeret ved Dommer- og Politikontorerne, hvorhos man ved Afgørelsen
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lagde særlig Vægt paa, at Personalets Organisation gentagne Gange havde fremsat Andragende om Tjenestemandsansættelse, bl. a. overfor Lønningskommissionen af 1929,
men var blevet afvist.
Ved Rigspolitichefembedet er Forholdet imidlertid det, at der stadig har været
normeret Tjenestemandsstillinger, men at de paagældende enten har været for gamle til
at begynde i de ordinære Kontoriststillinger, eller selv har ønsket at udnytte de mere
øjeblikkelige Fordele, der er knyttet til Ansættelse efter Kontormedhjælperregulativet.
Da Forhold af noget lignende Beskaffenhed gør sig gældende i en Række andre Statsstyreiser, vil det ikke være muligt uden betydelige Konsekvenser at træffe en Ordning som
den omhandlede for Kontorpersonalet ved Rigspolitichefembedet.
Udvalget finder paa den anden Side, at det er ønskeligt, at Kontorarbejdet i større
Omfang, end det hidtil har været Tilfældet ved Rigspolitichefembedet, bestrides af tjenestemandsansat Arbejdskraft. Udvalget skal i denne Anledning pege paa, at Antallet af
tjenestemandsansatte Kontorister er ekstraordinært lille i Forhold til Antallet af Chargestillinger. Man vil finde det naturligt og principielt rigtigt, at der sker en Forhøjelse af
Antallet af Tjenestemandsstillinger indenfor Rammerne af det Antal Kontormedhjælpere,
som der skønnes varig Brug for. Men de Kontoriststillinger, der ved denne Udvidelse
af Tjenestemandsomraadet oprettes, maa besættes med Iagttagelse af de samme Krav
med Hensyn til Alder, Helbredsforhold etc, som iøvrigt praktiseres indenfor Statens
Styr elsesgr ene.
2) Københavns Politi: Ligesom ved Rigspolitichefens Embede bestaar Kontorgruppen ved Københavns Politi af en forholdsvis lille Kerne af Tjenestemænd og af et
stort regulativlønnet Konjunkturpersonale. Den 1. December 1947 var ansat ialt 402
Medhjælpere, hvis Fordeling fremgaar af nedenstaaende Tabel:

Den 1. April 1939 var der ialt beskæftiget 108 Medhjælpere, medens Antallet
som nævnt nu er oppe paa 402. Tallet har været endnu højere, idet man har været oppe
paa at beskæftige ialt ca. 500. Der finder imidlertid en stadig Nedgang Sted i Antallet,
hvilket fremgaar deraf, at der pr. 1. Juli 1947 var beskæftiget 350 regulativlønnede Medhjælpere, hvilket Antal pr. 1. September 1947 var nedbragt til 319 og nu yderligere er
nedbragt til 259.
Af Oversigten vil det ses, at Københavns Politi er gaaet den Vej at skaffe tilstrækkelig Medhjælp til de ekstraordinære Opgaver ved at antage en stor Del af det nødvendige Personale paa Timelønsvilkaar, saaledes at en Indskrænkning ikke vil støde
paa væsentlige Vanskeligheder.
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De ekstraordinære Opgaver, som navnlig har stillet Krav til Kontormedhjælp,
er Ophobningen af Straffesager fra Besættelsestiden, Behandlingen af Sager efter Straffelo vstillægget, Krisesager, Pasudstedelse og Benzinsager.
Udvalget har drøftet, hvorvidt der allerede paa nærværende Tidspunkt kunde
ske en yderligere Reduktion af Kontormedhjælpernes Antal. Efter Henstilling fra Justitsministeriet har Politidirektøren foretaget en Gennemgang af de enkelte Afdelinger
med Henblik paa Muligheden af at foretage en Begrænsning af det nuværende Antal, og
Resultatet er blevet, at Politidirektøren har erklæret sig indforstaaet med, at Antallet af
Kontormedhjælpere inden Finansaarets Udløb nedbringes med yderligere 50. Politidirektøren vil derhos have Opmærksomheden henvendt paa Muligheden for yderligere
Reduktion af Antallet af Medhjælpere, navnlig indenfor Krisepolitiet og i Undersøgelseskamrene, efterhaanden som det ekstraordinære Arbejde i disse Afdelinger bortfalder.
Udvalget har ikke derefter fundet Anledning til at stille noget Forslag om en yderligere Reduktion paa nærværende Tidspunkt.
3) Polit i»testerhontorerne: Indtil Tjenestemandsloven af 1946 gennemførtes,
indtog Kontorpersonalet ved Politimesterkontorerne sammen med det tilsvarende Personale ved Dommerkontorerne en Særstilling i Forhold til Statens øvrige varigt ansatte
Kontorpersonale, idet der ikke var normeret Tjenestemandsstilinger i Kontorgruppen
ved disse Kontorer. Dette Forhold er en Reminiscens fra en Tid, hvor dette Kontorpersonale ikke udelukkende var beskæftiget for og lønnet af Staten. Efter Dommerfuldmægtigenes Tjenestemandsansættelse og Enhedspolititets Oprettelse gør denne Sammenblanding af statslige og private Forretninger sig imidlertid ikke længere gældende.
Før 1936 antog Politimestrene den fornødne Kontorassistance og aflønnede den
af Kontorholdssummer. Nogen Regel for Lønvilkaarerne m. v. var ikke fastsat, hvorfor
Lønningerne varierede stærkt fra Embede til Embede. Kontormedhjælperregulativet
af 1936 tog ikke mindst Sigte paa at regulere de mindre tilfredsstillende Kontormedhjæl, perforhold ved disse Kontorer, og siden dette Regulativs Gennemførelse har Kontorpersonalet ved Dommer- og Politimesterembederne været stillede paa samme Maade som
Statens øvrige ikke-tjenestemandsansatte Kontormedhjælpere.
Fra Dansk Dommer- og Politikontoristforening under Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund er gentagne Gange fremsat Andragende om, at dette Kontorpersonale
tjenestemandsansættes. Saadant Andragende blev bl. a. fremsat over for Lønningskommissionen af 1929, der imidlertid ikke kunde anbefale, at det blev imødekommet, idet dette
vilde medføre en Overskridelse af de økonomiske Rammer, indenfor hvilke den da foretagne Revision af Tjenestemandsloven maatte ske.
Foreningen rettede paany Henvendelse til Lønningskommissionen af 1943.
Kommissionen fandt det i Statens Interesse, at det paagældende vigtige Statsomraade
i det væsentlige betjentes af tjenestemandsansat Personale, som staar udenfor det frie
Erhvervs Lønkonflikter, ligesom man fandt, at Rimelighedsgrunde talte for Kontorpersonalets Tjenestemandsansættelse. I Overensstemmelse hermed foreslog Kommissionen,
at der oprettedes 500 Tjenestemandsstillinger til Kontorgruppen ved Politimesterkontorerne. Dette Forslag, der indgik i Forslaget til Tjenestemandsloven af 1946, tiltraadtes
af Rigsdagen.
I Foraaret 1946 beskæftigedes ved Kontorerne et samlet Personale paa 629 Medhjælpere, der fordelte sig saaledes:
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Faste Medhjælpere med fuld Tjeneste
Faste Medhjælpere med begrænset Tjeneste
Midlertidige Medhjælpere
Honorarlønnede

534
4
76
15
Tilsammen. . . 629

Dette Personale, med Undtagelse af de honorarlønnede, var aflønnet efter Kontor medhjælperregulativet og efter de sædvanlige Eegler henført til Aflønning som Kontorist,
Kontorassistent o. s. v.
De saakaldte honorarlønnede Medhjælpere er Pensionister fra Statstjenesten,
f. Eks. afskedigede militære Befalingsmænd, som er afskaaret fra at oppebære Regulativlønning i Forbindelse med Pensionen, hvorfor der tillægges dem et reduceret, stærkt
afrundet Vederlag.
Af de nævnte Medhjælpere var ca. 270 kommet til efter 1939. Størstedelen af
disse udgør de saakalte „Aflastningskontorister", d. v. s. Kontormedhjælpere, der er ansatte med det Formaal at aflaste Polititjenestemænd i Ordens- og Kriminalpolitiet, der
hidtil delvis har været beskæftiget med Kontorarbejde, saaledes at de helt kunde frigøres
til Tjeneste, der forudsætter egentlig politimæssig Uddannelse.
Tjenestemandsansættelsen af det betydelige Antal Kontormedhjælpere ved
Dommer- og Politikontorerne har voldt Justitsministeriet en Del Vanskeligheder og er
endnu ikke afsluttet. Politikontorernes Personaleforhold kan belyses ved nedenstaaende
Tabel:

Lønningskommissionens Forslag til Normeringstallene i Chargestillinger forhøjedes
ved Normeringsloven for 1947—48 med 1 Overasststent, 3 Assistenter og 1 Kontorfor at skabe Mulighed for at ansætte som Statstjenestemænd nogle fra Kommunerne i
Forbindelse med Enhedspolitiets Oprettelse overtagne kommunale Tjenestemænd, der
gjorde Tjeneste paa deres hidtidige kommunale Vilkaar. Naar Normeringstallet for Kontorister kun er angivet til 110, beror det paa, at Antallet af disse Stillinger fastsættes paa
Finansloven, og at Finansministeriet ved Udarbejdelsen af Finanslovforslaget for 1947
—48 kun ønskede at optage det Antal Stillinger, der ved Udarbejdelsen af Forslaget
7
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faktisk var besat. Der er givet Justitsministeriet Tilsagn om at søge Berigtigelse af Tallet
paa Tillægsbevillingsloven for 1947—48.
Det faktiske Antal udnævnte Overassistenter, Assistenter og Kontorassistenter
er væsentlig lavere end det normerede Antal Chargestillinger. Dette beror dels paa, at
Justitsministeriet indtil nu kun har kunnet udnævne Medhjælperne i samme Charge, som
de havde efter Kontormedhjælperregulativet, dels paa, at det heller ikke i Chargestillingerne er lykkedes at ekspedere alle Ansættelserne. Den paagældende Personalegruppe
har saaledes endnu ikke faaet de Oprykninger, som de efter Normeringstallene forventer.
Det bemærkes herved, at Oprykningsprocenten —- maaske bortset fra Muligheden for
Placering som Overassistent — ikke væsentlig overstiger den Oprykningsmulighed, der
ved Tjenestemandslovens Gennemførelse aabnedes Kontorgruppen i Statens øvrige
Styrelser.
I 1939 beskæftigedes ved Politimesterkontorerne ialt ca. 300 Kontormedhjælpere
incl. Vikarer og anden midlertidig Assistance. Overfor dette Tal staar nu de i foranstaaende
Tabel opgjorte 740 Medhjælpere. Hertil kommer et Antal rent midlertidige Medhjælpere,
som er antaget direkte af Politimestrene uden Forelæggelse for Justitsministeriet, saaledes
at man formentlig kan regne med, at disse Kontorer for Tiden beskæftiger ca. 800
Kontormedhjælpere.
Den betydelige Stigning, som dette Tal giver Udtryk for. skyldes følgende Forhold:
a) Siden 1939 har man som foran nævnt antaget omkring 250 „Aflastningskontorister", til Erstatning for Polititjenestemænd, der tidligere har været beskæftiget
med almindeligt Kontorarbejde.
Det maa anses for principielt rigtigt, at det politimæssigt uddannede Personale
ikke anvendes til Arbejde, der bedre og billigere udføres af uddannede Kontorfolk. Det
maa imidlertid heroverfor fremholdes, at der indenfor Politistyrken altid vil være et Antal
Tjenestemænd, som af alders- eller helbredsmæssige Grunde ikke mere kan deltage i det
egentlige politimæssige Arbejde, men som det vil være økonomisk at beskæftige ved det
kontormæssige Arbejde fremfor at pensionere. Endvidere maa det bemærkes, at da Polititjenesten i et vist Omfang er en Beredskabstjeneste, vil det være naturligt at beskæftige
Polititjenestemænd, der opholder sig paa Stationerne, med forefaldende Arbejde, herunder
ogsaa kontormæssigt Arbejde. Der er saaledes en naturlig Grænse for, hvor langt man kan
gaa med Hensyn til at erstatte Polititjenestemænd paa Kontorerne med Kontormedhjælpere, men det maa betones, at bortset fra de Politimænd, der af alders- eller helbredsmæssige Grunde beskæftiges med Kontorarbejde, bør Polititjenestemænd ikke sættes
til fuld Kontortjeneste, medmindre ganske særlig politimæssig Motivering foreligger.
Ved Lonningskommissionens Overvejelser regnede Kommissionen med, at der
normalt vilde være varig Beskæftigelse for mindst 500 uddannede Kontormedhjælpere
ved Politimesterkontorerne. Da der udover dette Antal beskæftigedes ca. 300 Medhjælpere foruden et ikke ubetydeligt Antal Polititjenestemænd, bliver der næppe Anledning
til at beskære Antallet af Tjenestemandsstillinger. Det bemærkes, at Antallet af Tjenestemænd i Forbindelse med Antallet af Medhjælpere, der er antaget med Tjenestemandsansættelse for Oje, udgør 443; hertil kommer et Antal Medhjælpere, der har været beskæftiget hele deres Liv ved paagældende Kontor, men som det af helbreds- eller aldersmæssige Grunde ikke har været muligt at tjenestemandsansætte, saaledes at de 500 „faste"
Numre maa anses for udfyldt.
b) Der er i Aarene siden 1939 sket en Udvidelse af Politimesterkontorernes ordinære Arbejde. Det herved opstaaede Behov for Medhjælp er imødegaaet ved en Revision
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af det Antal „faste"" Medhjælpere, som Justitsministeriet paa Grundlag af en Bedømmelse
af hvert Embedes Forhold har tildelt det enkelte Politimesterkontor.
c) Under og efter Krigen er der opstaaet et stort Behov for midlertidige Kontormedhjælpere ved Politimesterkontorerne til Løsning af følgende Sager: Krisesager,
Ophobningen af kriminelle Sager fra Besættelsestiden, Sager efter Straffelovstillægget,
yderligere Ophobning af kriminelle Sager under Behandlingen af Forræderisagerne,
Pasudstedelser, Førerbevis- og Benzinsager m. v. Til Imødegaaelse af dette Behov er
antaget et Antal timelønnede og et Antal maanedslønnede midlertidige Medhjælpere.
Enkelte af de ekstraordinære Opgaver er ved at afvikles, navnlig Forræderisagerne og
Benzinsagerne. Med Hensyn til de sidstnævnte Sager har Justitsministeriet fornylig
fra samtlige Politimestre udbedt sig Indberetning om den Personalebesparelse, som fra
1. Januar 1948 kan forventes i Anledning af Ændringen af Benzinrationeringen. Der
kan iøvrigt endnu ikke konstateres nogen Nedgang af Betydning i Antallet af Medhjælpere, men herved maa erindres, at der gennem lang Tid har været paalagt Medhjælperne
et betydeligt Overarbejde. Ved Nedgang i Arbejdet er Overarbejdet det, som først afskrives.
Udvalget har drøftet Muligheden for en Reduktion af Personalet. Ved en saadan
Reduktion kan man næppe komme ned under den faste Normering af Tjenestemænd
og faste regulativlønnede, som er tildelt hvert Embede, idet Justitsministeriet har foretaget denne Tildeling efter en meget nøje og omhyggelig Undersøgelse af hvert Embedes
Forhold. Tilbage er de timelønnede, som er optaget i Tabellen, 34, samt de timelønnede,
som ikke fremgaar af Tabellen, tilsammen omkring 100 timelønnede Medhjælpere. Hertil
kommer 127 midlertidige maanedslønnede. Denne Reservearbejdskraft bør efterhaanden
reduceres meget stærkt.
Under nogle Forhandlinger, som Udvalget har ført med Justitsministeriet angaaende
Spørgsmaalet, har Justitsministeriet oplyst, at man f. T. i Forbindelse med Tjenestemandsansættelserne foretager en almindelig Gennemgang af Normeringen for hvert enkelt
Embede. Ved denne Gennemgang, der er tilendebragt for noget over Halvdelen af Embederne, foretages paa Grundlag af statistiske Oplysninger angaaende Folketal og Arbejdsmængde en Korrigering af Normeringen. Denne Korrigering sigter i første Række
paa den faste Normering af Tjenestemænd og Medhjælpere, idet de nuværende Normativer
i en Række Tilfælde er fastsat for adskillige Aar siden og ikke mere tidssvarende. Samtidig
søger Justitsministeriet at nedbringe Antallet af midlertidige Medhjælpere ved kun at
forlænge Tilladelsen til fortsat at beskæftige disse for kortere Perioder og i vidt Omfang
med Tilkendegivelse af, at yderligere Forlængelse ikke kan forventes. Justitsministeriet
vil ad denne Vej efterhaanden kunne afvikle den midlertidige Arbejdskraft helt eller for
en væsentlig Del. Derimod har Justitsministeriet fraraadet for Tiden at gaa med til en
generel Opsigelse af de midlertidige Medhjælpere til et bestemt Tidspunkt, idet dette efter
Ministeriets Formening vil resultere i en betydelig Udvidelse af det uøkonomiske og principielt uheldige Overarbejde.
Efter det af Justitsministeriet anførte undlader Udvalget at stille Forslag om en
øjeblikkelig samlet Opsigelse af det midlertidige Kontorpersonale. Det er imidlertid Udvalgets Opfattelse, at Reduktionen af de omhandlede ekstraordinære Opgaver maa kunne
motivere en Begrænsning af det midlertidige Personale, ligesom det er Udvalgets Indtryk,
at der ved visse Politikontorer udføres Arbejde, som ikke er paakrævet. Det henstilles
derfor til Justitsministeriet, at Ministeriet ved sin Administration søger Medhjælperantallet bragt ned i samme Forhold som Nedgangen i Kontorernes Arbejdsmængde, samt at
man træffer Foranstaltninger til, at Personalet ikke beskæftiges med upaakrævet Arbejde
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(herunder overflødige Registre o. lign.). Endvidere bør Udførelse af beordret Overarbejde
principielt undgaas, og Udvalget vil finde det heldigt, om Justitsministeriet ligefrem forbyder beordret Overarbejde f. Eks. fra 1. April 1948, saaledes at Adgang til Ydelse af
Overarbejdspenge bortfalder. Der henvises i denne Forbindelse til Reglen i Finansministeriets Bekendtgørelse af 7. Januar 1936, Afsnit I B, 1, b, jfr. Afsnit III, 6, a, i samme
Bekendtgørelse.
Det kan sluttelig oplyses, at der indenfor det samlede Politiomraade beskæftiges
ialt ea. 1 500 Kontormedhjælpere, hvoraf ca. 680 er Tjenestemænd, incl. Aspiranter,
medens ca. 820 er regulativlønnede. Den samlede Lønningsudgift anslaas til 9 Mill. Kr.
aarlig, hvortil kommer Omkostningerne ved Pensioner og Understøttelser m. v. Det maa
herefter anslaas, at det koster 1 Mill. Kr. aarlig for hver 150 Medhjælpere, som beskæftiges.
København, den 10. December 1947.
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