Personale-udvidelse
er haardt tiltrængt
Aarsoversigten viser betydelig stigning i sags-antallet inden for
mange omraader
Ordenspolitistyrken i Horsens er i fjor blevet reduceret med en
mand — og der er tegn paa, at man yderligere skal afgive én mand.
Denne udvikling beklages meget stærkt af sa velpolitmesterKnud
Wiese som politikommissær P. H. Mellergaard. Begge betoner, at en
personaleudvidelse er meget haardt tiltrængt .
Og at politlet har haft rigellgt at
med al ønskelig
fremgaar
klarhed af aarsoversigten for i fjor,
som netop er blevet udarbejdet. Inden for mange af politlets sagsomraader har man kunnet konstatere
endog meget betydelige stigninger
i antallet of sager.

,, De gode

tider"

Saaledes har politlet modtaget
2703 begæringer om fremstIlling at
skyldnere I fogedretten mod 2208
foregaaende aar.
Til disse tai knytter politikommissær P. H. Mellergaard følgende
kommentar: — Den voldsomme
stigning idsaerigfødt
de „gode tider". Som ung politimand har jeg aldrig være t med til
at fremstille en skyldner . Dengang
blev der simpeithen ikke givet paa
kredlt!
2393 Mister betake ikke vægt

forslaget om en prIsforhøjelse.
Alene 1 november 1967 blev udstedt
omkring 1200 pas, fortæller
politikommissær Mellergaard.
Der er udstedt 1298 hundetegn.
Endelig har politiet holdt 2862
afgiften til tid en, og 1075 menneog 2978 henholdsvis teoretiske og
sker betalte ikke deres
praktiske prover 1 forbindelse med
motorkøretøjs-forsikring . 173 fra den
erhvervelse ad førerbevis. Af disse
sidstnævnte kategori fik bøder og 184
er der 1 aarets lob udstedt 2034. Det
advarsler.
giver en dumpeprocent paa ea. 30.
At folk er sløsede med betabeL
nlgepia isse omraader, bed
tyder, at en mand er heldags-,
beskæftiget aaret rundt med
at inddrage nummerplader og
kræve penge ind!

923 anholdt
Desuden har der været en stor
stigning I antallet af politisager I
retten. Tallet for i fjor er 488 mod
350 foregaaende aar. Denne stigning hldrører for en star dels vedkommende at lastblichaufførers
overtrædelse ad hastighedsgrænserne, ligesom ogsaa mange har faaet
bøder for at køre med overlies.
Af øvrige Interessante tal
fra aarsoversigten kan nævnes,
at der er blevet anholdt 923
personer I forbindelse med beruselse, spirituskørsel ,
huspektalr sv. mod 903 foregaaeno
de aar. Politiet bar behandlet
110 sager med konfiskation af
knallertdele mod 61 1 1966.

Flere rejsepas
Der er udstedt 10.332 rejsepas
mod 7558 1 1966, og denne store
stigning er sket i aarets sidste maa-maaneder — formentlig pas grund af

