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Den i Mødet den 23de Maj 18767 nedsatte Committee havde indsendt et Udkast til
Vedtægt for Politiets Ordning i Anledning af hvilket Politimesteren yttrede, at han strax ved
sin Embedstiltrædelse havde faaet det Indtryk, at det herværende Politi i høi Grad trængte
til en Reform, og da dette første Indtryk senere havde viist sig rigtigt, havde han foreslaaet
en Committee nedsat til i Forening med ham ar udarbeide en Vedtægt for Politiets Ordning
i Aarhuus. Som Resultat af Committeens Arbeide forelaa nu et Udkast, hvis første Deel
(Politiets Indretning og Polititjenestens Organisation) i det Væsentlige støttede sig til de i
Odense gjældende Bestemmelser, der saavel hos Autoriteterne som hos Publikum havde
vundet Bifald; til Grundlag for anden Afdeling (Bestemmelser vedrørende den offentlige
orden og Reenlighed) var lagt en Politivedtægt, der for Tiden er under Behandling i
Kjøbenhavn, med de Modificationer, som de provinsielle Forhold krævede. En væsentlig
Forandring, der indførtes ved den nye ordning var Ansættelsen af en Politiassistent til at
føre det daglige Tilsyn med Politibetjentene og hele Politivæsenet; i andre Byer havde det
viist sig særdeles gavnligt at have et saadant Mellemled mellem Politimesteren og
Betjentene, og det Samme vilde ikke mindre være Tilfældet her, saafremt de nye Tilstande
man ønskede at skabe, skulde vedligeholdes, da de mange og forskjellige Forretninger,
der paalaae Poltimesteren udenfor hans Stilling som saadan, ikke tillod ham at anvemde
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hele sin Tid i Politiets Tjeneste; det var ikke Meningen at ansætte en Contoirmand i denne
Post, men en Mand, der var opdraget i det executive Polities Tjeneste, helst en veltjent og
øvet Overbetjent fra Kjøbenhavn. Som en anden Forandring der tilsigtedes ved Reformen,
nævnedes Oprettelsen af en Politistation, hvor Publikum til enhver Tid vilde kunde finde
Politihjælp; den hertil fornødne Bygning, hvor der tillige kunde indrettes en Bolig for
Politiassistenten, tænkes opført i Nærheden af Raadhuset; Udgifterne med Opførelsen
vilde man mulig kunne erholde Amtets Samtykke til at udrede af Politikassen. Da saavel
den stigende Sands for offentlig Orden og Reenlighed, som Befolkningens Forøgelse og
den tiltagende Constux af Reisende foranledigede stedse større Krav til Politiet, var det
nødvendigt at forøge Betjentenes Antal, samtidig med at man foretog Forandring i
Personalet; der var foreslaaet 7 Politibetjente, og Færre vilde ikke vel kunne forrette
Tjenesten, naar der baade Dag og Nat skulde være Nogen tilstede paa Stationen. Det
foreslaaede Antal Patroullebetjente til at forrette Tjeneste om Natten var ikke større end
Natvægternes nu; derimod vilde selvfølgelig deres Virksomhed blive en anden, hvorhos det
skulde kunne paalægges dem ved enkelte Leiligheder at gjøre Tjeneste om Dagen. De
aarlige Udgifter til Politiet efter den nye Ordning vilde, efter Fradrag af et forventet Tilskud
fra Havnekassen af 500 Rdr. aarlig, blive 6100 Rdr. eller 660 Rdr. mere end nu. Det var
imidlertid tvivlsomt, om den for Politibetjentene foreslaaede Lønning 350 Rdr. for 4
Politibetjente af 1ste Klasse og 250 Rdr. for 3 Politibetjente af 2den Klasse, vilde vise sig
tilstrækkelig, og hvis det maatte være en almindelig Mening, at disse Satser vare for lave,
vilde det være tilraadeligt strax af sætte dem 50 Rdr. høiere.

Under Sagens paafølgende Discussion behandledes, foruden et stort Antal Punkter af
mindre indgribende Betydning, fornemmelig Spørgsmaalet om Politibetjentenes
Beskikkelse, i hvilken Henseende det blev udtalt, at det var en uheldig Bestemmelse, at
Krigsministeren skulde besætte 3 af de bedst lønnede Betjentposte, da Udsigten for
Betjente af anden Klasse til at rykke op til den høiere Gage derved blev næsten aldeles
illusorisk, og man desuden vilde faae Betjente, der ikke vare uddannede i Politiets
Tjeneste. Ligeledes blev der reist Indvendinger mod at lade de øvrige Politibetjente
beskikke af Amtamanden i stedetfor af Communalbestyrelsen.

Man besluttede at underkaste Sagen en anden Behandling.
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