
Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 55 (Alm. del), som Folketingets 

Grønlandsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. marts 2019. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Søren Pape Poulsen  

/ 

Rasmus Krogh Pedersen

 

Folketinget 

Grønlandsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato: 28. marts 2019

Kontor: HR-kontoret

Sagsbeh: Katrine Born Johannesen

Sagsnr.: 2019-0032/09-0032

Dok.: 1038475

Grønlandsudvalget 2018-19
GRU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 55 

Offentligt



2

Spørgsmål nr. 55 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg: 

”Reservebetjentene bidrager positivt til politiets opgaver i Grøn-

land og er nogle steder en uundværlig del af politiets indsats. 

Reservebetjente modtager timeløn for deres indsats, også 

selvom de visse steder er fuldtidsansatte. Det er med til at skabe 

usikre ansættelsesvilkår, hvor pension, betalt sygefravær m.m. 

ikke er del af aflønningen. Ministeren bedes redegøre for, hvor-

når de grønlandske reservebetjentes løn sidst er blevet reguleret 

og berette om regeringen har planer om at sikre mere rimelig af-

lønning til f.eks. fuldtidsansatte reservebetjente hos Politiet i 

Grønland?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Reservebetjente er almindelige borgere, der møder ind i uni-

form og deltager i politiets tjeneste. Reservebetjente bærer ikke 

skydevåben, og de har ikke mulighed for at sagsbehandle, af-

høre eller agere på egen hånd. Ordningen er etableret med hen-

blik på at yde bistand til politibetjente i Grønland, bl.a. på en-

keltmandsstationerne, hvor reservebetjentene kan bistå politibe-

tjente i forbindelse med udrykningsopgaver. 

Reservepolitibetjentenes løn reguleres med den årlige generelle 

procentregulering. Seneste regulering er sket den 1. april 2018.

Den oprindelige hensigt med ordningen var, at tjenesten som re-

servepolitibetjent skulle være en bibeskæftigelse, ikke en fuld-

tidsbeskæftigelse, og ansættelsesvilkårene har således været 

fastlagt derefter. 

Rigspolitiet blev i 2018 opmærksom på, at nogle reservebetjente 

var ansat på fuld tid, og Rigspolitiet igangsatte derfor en afdæk-

ning af ansættelsesvilkårene for reservebetjente. Afdækningen 

har bl.a. omfattet reservebetjentenes arbejde, behovet for at have 

reservebetjente i Grønlands Politi, fastlæggelse af fremtidige an-

sættelsesvilkår for fuldtidsansatte reservebetjente samt en vur-

dering af, hvorvidt Rigspolitiet egenhændigt har kunnet fast-

sætte ændrede ansættelsesvilkår for disse betjente. 

Rigspolitiet vil på baggrund af afdækningen ændre vilkårene for 

de fuldtidsansatte reservepolitibetjente, så de får løn under syg-

dom, optjener ferie og der bliver indbetalt pensionsbidrag. Der 

arbejdes på at få dette implementeret for samtlige af de fuldtids-
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ansatte reservepolitibetjente. Rigspolitiet forventer, at det vil 

ske i løbet af 2. kvartal 2019.”
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