JANUAR * 2019

DIAlogen
NYHEDSBREV OM SAMARBEJDET MELLEM DIT LOKALRÅD OG SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

Af: Politidirektør Lene Frank

“

A very Merry Christmas
And a happy new year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear
Sangskrivere: John Winston Lennon / Yoko Ono

Sådan lyder nogle af linjerne i den meget kendte julesang Happy Christmas / War is
over. Den udtrykker håb for, at det nye år bliver lykkeligt og uden frygt. Borgernes tryghed er i sidste ende formålet med alt det, som vi i politiet beskæftiger os med, fortæller
politidirektør Lene Frank:
Fald i antallet af anmeldelser
Hvis vi måler kriminalitetsudviklingen på antallet
af anmeldte overtrædelser af straffeloven, ser vi at
der i 2018 fortsat er en faldende tendens. Vi har
modtaget godt 19.000 anmeldelser i 2018 mod
godt 22.000 i 2017. I 2008 modtog vi godt 27.000
anmeldelser, så siden da er der sket et fald på ca.
30%.
Fald i kriminaliteten
Kriminaliteten er faldet i 6 ud af vores 7 kommuner
fra 2017 til 2018 – I Lolland Kommune er antallet af anmeldelser uændret. Sammenligner vi med
2008 ligger antallet af anmeldelser i 2018 i alle
kommunerne på et meget lavere niveau. Størst er
faldet i Faxe Kommune med 48%, og mindst i Sorø
Kommune med 23%. Så set over disse godt 10 år
er der altså for alle kommunerne tale om væsentlige
fald i antallet af anmeldelser for overtrædelse af
straffeloven.
Indbrud
Indbrud i privat beboelse er et af de områder,
som har udviklet sig meget positivt. Her i kredsen

toppede vi i 2009 med 3.671 indbrud. I 2018 havde
vi 1.622 indbrud. Det betyder, at antallet er reduceret med 55%.
Trygheden
Man kunne tro at trygheden i befolkningen ville stige
i takt med at antallet af overtrædelser af straffeloven
falder. Men tryghed handler ikke kun risikoen for at
blive udsat for kriminalitet, det handler også om den
subjektive tryghed - dvs. borgernes følelse af udsathed. Her oplever vi en tendens til, at folk overestimerer kriminaliteten, og er mere utrygge, end tallene
giver belæg for.
Det borgernære
Et af formålene med det borgernære politi er netop
at arbejde med den subjektive tryghed ude i de
små lokalområder. Samarbejdet med kommunerne,
Lokalrådene, Borgerforeningerne, Tryghedsambassadørerne Boligforeningerne, Offerrådgivningen osv.,
er centralt ift. såvel forebyggelse som tryghed.
Derfor skal også lyde en stor TAK til jer alle for det
gode samarbejde.
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Samarbejdet udvides stadig
med endnu flere lokalområder
Kontaktbetjent

Tryghedsambassadør

Mobil
politistation

Tryghedsambassadør

Tryghedsambassadør

LOKALRÅD ELLER
BORGERFORENING

Af: Politiasistent Axel Ahm

Siden vores forrige nyhedsbrev er endnu flere områder blevet en del af Borgernært
Politi. Således er der i alt 85 områder, hvor vi har etableret en eller anden
form for kontakt - i 57 af disse er etableret et egentligt samarbejde mellem
Tryghedsambassadører og den lokale kontaktbetjent, fortæller koordinator Axel Ahm

Godt Nytår
Rigtig mange steder kører samarbejdet fint, og
tryghedsambassadørerne identificerer utryghed og
problemstillinger i hverdagen. Herefter tjekker kontaktbetjenten op på problemets omfang og forsøger
at løse det for til sidst at give tryghedsambassadøren en tilbagemelding.
Af og til møder vi skepsis med ordene ”vi skal ikke
være stikkere eller meddelere”, men efterhånden,
som samarbejdet udvikles, får de fleste en forstå-

else af, at der i stedet er tale om en mere direkte
indgang til en kendt politimand med lokalkendskab.
Samarbejdet er ikke tiltænkt konkrete anmeldelser
mod bestemte personer men i stedet skal samarbejdet adressere generel utryghed og generelle
problemstillinger.
Derudover forsøger vi – ved enhver given lejlighed –
at give et retvisende billede af hvor meget (eller lidt)
kriminalitet, der sker i det enkelte lokalområde, og
hvordan borgerne selv kan medvirke til at forhindre
kriminalitet.
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•
•
•

I de grønne områder er det borgernære politiet blevet etableret.
I de gule områder er vi ved at etablere et samarbejde.
De røde prikker angiver et (eller flere) besøg med den Mobile Politistation.

DIAlogen side 3

DEN GODE HISTORIE

I kraft af min stilling som kontaktbetjent i Vordingborg Kommune ligger borgernes tryghed mig meget
på hjertet. Tryghed kan påvirkes på flere parametre.
Vi som borgere bærer selv en stor andel i, at vores
medmennesker føler sig trygge i hverdagen. Kig
hinanden i øjnene, hils på hinanden, vær åbne, imødekommende og hjælpsomme også over for folk,
som vi ikke kender endnu. Man kan kun blive i godt
humør, når man går til købmand søndag morgen
efter morgenbrød, og man bliver mødt med et ”godmorgen” fra en medborger.
Nedenstående historie er fra et meget velfungerende lokalsamfund i Vordingborg Kommune. Et
lokalsamfund, hvor man i allerhøjeste grad tager
vare på hinanden, ser hinanden i øjnene og kender
hverandre. De tager ejerskab af udfordringer og
løfter i flok.
Snak over hækken
Jeg blev kontaktet af en tryghedsambassadør fra
området. Borgerne i lokalområdet var begyndt at
”snakke over hækken” og begyndt at blive bekymret
og utrygge.

Af: Kontaktbetjent Vibeke Lui Nielsen

Utryghed blev til tryghed
Grunden til deres utryghed stammede fra, at en
central placeret ejendom var udlejet til en person,
de mente havde rockerrelationer. De lokale borgere
var nervøse for, om bygningen skulle bruges til et nyt
klubhus. Med et klubhus for rockere i deres lokalområde var de også bekymret for deres egen sikkerhed
og evt. stigende kriminalitet.
På baggrund af tryghedsambassadørens henvendelse gik jeg videre til politikredsens Efterretning
og Analyseenhed, EAE, der blandt andet står for
registrering og monitering af rockere og personer
med rockerrelationer. De undersøgte adressen og
personer på adressen med stor alvor.
Sideløbende kontaktede jeg udlejeren af ejendommen og gav udtryk for, at der var nogle lokale
borgere, der var utrygge over de personer, han havde
lejet ejendommen ud til. Udlejeren var utrolig lydhør
og forsikrede mig om, at han ville reagere hurtigt på
eventuelle problemer.
Vores efterretnings og analyseenhed kunne fortælle,
at der ikke var tale om en ny rockerborg i lokalsamfundet, og jeg kunne derfor berolige tryghedsambassadøren.

MOBIL POLITISTATION
Politikredsens 2 mobile politistationer har siden sommeren kørt rundt til
mange forskellige byer, og kontaktbetjentene har talt med borgere, som
måske ellers kun sjældent taler med politiet.
Der har været talt om alt - lige fra konkrete problemstillinger og spørgsmål
til gode råd om indbrudssikring og andre former for forebyggelse.
Mange har også haft børnene med, så man kunne tale med den lokale
betjent og få et trygt og naturligt forhold til politiet – og måske et billede til
opslagstavlen.
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UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVNET

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Antallet af børn og unge, der begår kriminalitet, er
faldende, men Ungdomskriminalitetsnævnet skal
behandle sager fra den ”hårde kerne”, som har begået grovere former for kriminalitet.
Med korte tidsfrister sætter Ungdomskriminalitetsnævnet fokus på, at barnet eller den unge oplever
en hurtig konsekvens af hans eller hendes handlinger.

Af: Sektionsleder Kirstine Klukan

Kort før jul vedtog folketinget en ny lov for bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som led i
denne lov blev der d. 1. januar 2019 etableret et Ungdomskriminalitetsnævn

Nævnet dømmer ikke et barn eller en ung til fængselsstraf, men kan på anden måde pålægge en
konsekvens f.eks. en form for samfundstjeneste,
behandling af misbrug, eller i yderste konsekvens
fjernelse fra hjemmet. Dertil kommer en række
andre indsatser.
Den største ændring sker i forhold til de 10-14-årige,
som vi i dag udelukkende behandler i vores SSPsamarbejde. Nu vil de mere alvorlige overtrædelser
som f.eks. grov vold, voldtægt, salg af stoffer eller
indbrud, blive sendt i Ungdomskriminalitetsnævnet .
I forhold til de 15-17-årige (som jo er over den kriminelle lavalder) skal deres sager fortsat behandles
ved en almindelig domstol, og udover den straf, de
her får, kan dommeren vælge at sende den unge
videre til Ungdomskriminalitetsnævnet .
Efter at politiet har identificeret sagerne til Ungdomskriminalitetsnævnet , vil bopælskommunen
blive bedt om at komme med sin bedømmelse af,
hvordan man bedst undgår, at barnet eller den unge
begår kriminalitet igen.
Ungdomskriminalitetsnævnet består af en dommer
og en repræsentant fra politiet og kommunerne.
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BO TRYGT
Bo trygt! er en kampagne skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Bolius
Boligejernes Videncenter og Det Kriminalpræventive Råd
På hjemmesiden www.botrygt.dk kan du læse mere om kampagnen og finde gode råd om bl.a.
•

NABOHJÆLP

•

INDBRUDSTJEK

•

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

•

HVAD ANDRE HAR GJORT

•

TJEK PÅ TYVEN

TRYGHEDSAMBASSADØRER
I 6 ud af 7 kommuner har de lokale kontaktbetjente holdt netværksmøder med tryghedsambassadørerne fra de enkelte kommuner – nogle steder blev møderne afholdt
på politistationerne og andre steder i kommunerne.
I Guldborgsund Kommune blev mødet afholdt
i byrådssalen, og 31 tryghedsambassadører
deltog – dermed var 15 ud af 17 lokalråd eller
borgerforeninger repræsenteret.
Der blev delt ud af erfaringerne mellem politi
og tryghedsambassadører samt tryghedsambassadørerne imellem.
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Foto TV Øst

LINDHOLM

Af: Politidirektør Lene Frank

Udrejsecenter på Lindholm gav anledning til dialogmøde mellem lokalrådsmedlemmer,
tryghedsambassadører og politiet
Politikredsen har i forbindelse med planerne om
etablering af et udrejsecenter på Lindholm brugt det
borgernære politi, da vi inviterede lokalrådsmedlemmer og Tryghedsambassadører fra Kalvehave og
nærområdet hertil til et dialogmøde den 7. januar
2019.
Etableringen af udrejsecentret har rejst en stor
debat i lokalområdet, hvor der er udtrykt bekymring
for, hvad udrejsecenteret kan komme til at betyde for
trygheden i nærområdet til øen.
I alt 5 lokalråd deltog med 12 medlemmer/
tryghedsambassdører, hvor politikredsen var
repræsenteret af såvel kredsens øverste ledelse
som lederen af Lokalpolitiet i Vordingborg og kontaktbetjenten for området, Vibeke Lui Nielsen.
På mødet orienterede politikredsen om den
planlagte politimæssige indsats i relation til
udrejsecentret med vægt på den politimæssige
tilstedeværelse i og omkring Kalvehave.

Da udrejsecentret først skal tages i brug i 2021, er
der en lang række forhold omkring ophold, transport
mv., som ikke er afklaret. Derfor var det heller ikke
muligt på mødet at svare på alle de spørgsmål, som
lokalrådsmedlemmerne havde.
Imidlertid var det en god dialog, og politikredsen
fik et godt indblik i de bekymringer, som borgerne i
lokalområderne har, og politikredsen fik mulighed
for at informere om de foreløbige og overordnede
planer for politiindsatsen.
Det blev aftalt, at politikredsen vil holde lokalrådene
og tryghedsambassadørerne løbende orienteret
om udviklingen og sikre inddragelse af disse, når
planerne for udrejsecenteret er så fremskredne,
at det bliver muligt at drøfte den konkrete
politimæssige indsats i området mere detaljeret.
Etableringen af udrejsecentret på Lindholm er et
eksempel på, hvordan de etablerede samarbejder
mellem politi og lokalområderne kan anvendes til at
få en tidlig dialog om problemerne og få etableret et
samarbejde omkring løsningerne.
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NÆRHED OG TRYGHED

DET NÆRE OG LOKALE POLITI

DEN GODE KONTAKT

Otte initiativer skal særligt bidrage
til at øge politiets synlighed i
lokalsamfundene, så borgerne i
højere grad oplever, at politiet er
nært:
1. styrkelse af det lokale
politiarbejde
2. flere mobile politistationer
3. tryghedsopfølgning
4. bestil en betjent
5. målrettet tryghedspatruljering
6. styrket fokus på responstider
7. mere service og betjening i
politiuddannelsen
8. evaluering af erfaringerne med
kredsråd

Seks initiativer skal bidrage til, at
borgere, der har brug for politiet,
bliver mødt af et serviceorrienteret
og tilgængeligt politi, der tager deres
henvendelse alvorligt.
1. borgerrådgivere
2. bedre hjælp til ofre
3. bedre service på 1-1-2 og 1-1-4
4. bedre online-service og
tilgængelighed
5. fokus på korrekt registrering af
borgernes henvendelser
6. løvende og systematisk
opfølgning på klager

Sydsjælland og Lolland Falsters Politi er allerede godt i gang
med mange af de ovenstående punkter, idet Lokalpolitiet i 2017
fik overført flere ressourcer til tryghedsskabende indsatser.

Foto TV Øst

”Nærhed og tryghed” er overskriften på det udspil, justitsminister Søren Pape Poulsen
præsenterede i oktober måned

Det kan f. eks. være borgere, som har været vidne til en ulykke
og gerne vil have en opfølgende samtale med politiet eller ofre,
som har behov for yderligere information om deres sag, og som
ikke har fået udpeget en kontaktperson.

Politikredsen har 2 mobile politistationer, så lokalbetjentene kan
komme rundt i politikredsens yderområder.

Derfor deltager vi i et pilotprojekt med Borgerrådgivere.

Lokalpolitiet foretager dagligt tryghedsopfølgning ved at tage
personlig eller telefonisk kontakt til borgere, der på den ene eller
anden måde har været i kontakt med politiet, men som kunne
være godt hjulpet med en opfølgende snak eller tilbagemelding.

For borgeren skal borgerrådgiveren være en enkel indgang til
politiet, som tager imod og besvarer spørgsmål og formidler
kontakt til andre medarbejdere i politikredsen, hvis de er de
bedste til hjælpe borgeren med et svar.

Der kan bestilles en betjent til en færdselskontrol eller et foredrag - f.eks. om indbrudssikring eller tricktyverier – ved at gå
ind på hjemmesiden www.politi.dk.

Borgerrådgiveren har indgående kendskab til processerne i
politiet og anklagemyndigheden og kan formidle relevant viden
om sagsskridt, støttemuligheder mv. til borgeren. Når du ringer
til politiets servicecenter på tlf. 1-1-4, kan du blive stillet videre
til en Borgerrådgiver.

Pilotprojekt med Borgerrådgivere
For nogle borgere er der brug for vejledning eller information,
der ligger ud over den, de har fået ved mødet med politiet på
gaden eller ved opkald til 1-1-2 eller 1-1-4.
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STATISTIK

Sådan ser vores arbejde ud i dit område

Beboerforeningen Øster
Ulslev

Eskilstrup by og omegns
beboerforening

Falsters Hjerte

Foreningen Toreby Landsby

Gedser Bylaug

Grænge beboerforening

Guldborg Fællesråd

Idestrup og Omegns
Lokalråd

Kettinge Bylaug

Liv i Stubbekøbing

LUNA Liv og udvikling i Nr.
Alslev

Nordfalsters
Fremtidsforening, Horbelev

Nysted og Omegns
fællesråd

Nørre Vedby Forum

Orehoved og Omegns
Beboerforening

Sydfalster Lokalråd

Vi arbejder blandt andet med overtrædelser af loven, men vi har også mange andre opgaver, hvor vi hjælper borgerne i forskellige sammenhænge, eller hvor vi gennemfører forskellige kriminalitetsforebyggende tiltag. Herunder kan du se, hvilke aktiviteter vi har haft i 2018 i lokalområderne i din kommune.

40

215

87

314

157

314

130

239

56

176

238

51

138

96

96

289

Gennemført en Automatisk Trafikkontrol

9

23

51

7

17

7

22

23

5

10

7

0

0

5

5

43

Tilbudt genbesøg til ofre der har haft mere end 1 indbrud indenfor 1 år

0

1

2

1

0

1

1

0

0

3

2

0

0

0

0

1

Guldborgsund Kommune
Områder med ”Borgernært Politi”

Haft sendt en patrulje til en konkret opgave i lokalområdet (1)

Gennemført konfliktråd mellem gerningsmand og offer

0

0

0

0

1

0

0

2

3

0

0

0

1

0

0

1

Antal oprettede sager i alt vedrørende lokalområdet

202

517

585

746

781

746

413

486

134

404

1.355

110

305

224

224

1.230

•

Heraf overtrædelser af færdselsloven

108

85

354

126

87

126

99

108

13

84

935

12

13

42

42

607

•

Heraf andre lovovertrædelser

25

130

64

206

259

206

120

88

38

116

172

40

135

56

56

196

•

Heraf forskellige hændelser (f.eks. brand, berusere, sager vedr.
dyr, musik til ulempe og bortgåede personer)

16

58

42

167

192

167

64

52

22

70

89

17

65

56

56

161

•

Heraf forskellige bevillinger, tilladelser og godkendelser

6

16

11

30

18

30

15

20

12

23

26

7

18

16

16

52

1) Omfatter alene de tilfælde, hvor der er sendt en patrulje til lokalområdet med henblik på at løse
en bestemt opgave. Almindelig patruljering eller kørsel igennem området er ikke omfattet, og det
registreres ikke i vores systemer.

