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Samarbejdsplan 2017-18

1. Indledning
Samarbejdsplanen for kommunerne og politiet i Syd- og Sønderjylland indeholder de strategiske mål
og indsatsområder for det kriminalitetsforebyggende- og bekæmpende arbejde, som vi skal have
særligt fokus på at gennemføre i perioden 2017-2020.
Kriminaliteten målt på antal straffelovsanmeldelser er i perioden fra 2010 til 2016 faldet med 31 pct. i
Syd- og Sønderjylland. Og især de unge under 18 år er blevet mere og mere lovlydige. En positiv
udvikling som blandt andet kan tilskrives en vedholdende kriminalitetsforebyggende indsats i
kommunerne og hos politiet.
Retter man blikket mod den begåede kriminalitet vil man se, at avancerede former for økonomisk
kriminalitet og IT-kriminalitet har afløst den traditionelle kriminalitet. Antallet af voldsanmeldelser,
ikke mindst mod børn, fylder desværre også godt i kriminalitetsstatistikken for 2016.
Andre områder, som fylder særligt meget for politiet i disse år, er indsatsen mod terror og den
midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Disse områder ligger uden for
samarbejdsplanens naturlige samarbejdsrum, men har betydning for politiets prioritering af ressourcer
og den almindelige oplevelse af tryghed og sikkerhed. I Kredsrådet er disse temaer ofte udgangspunkt
for orientering og dialog om politiets samlede anvendelse i politikredsen.
Samarbejdsplanen skal være med til at sikre, at politiet og kommunerne i fællesskab kan levere de
indsatser og resultater, der kan medvirke til at forebygge og bekæmpe kriminalitet til gavn for
borgernes tryghed og sikkerhed.
I samarbejdsplanen for 2017-18 sætter vi fokus på 6 indsatsområder, som politiet, kommunerne og
lokalrådene vil arbejde indgående med, også på tværs af kommunegrænserne. Som noget nyt har
planen et flerårigt perspektiv for at opnå størst mulig effekt.
Indsatsområderne i 2017-18 er:







Overgreb mod børn
Trygt nærmiljø
Sikker Trafik
Vold
Indsats mod indbrud og hæleri
Digitale krænkelser og cybercrime

Indsatsområderne for samarbejdet i 2017 er fastlagt på en temadag den 30. oktober 2016, hvor
repræsentanter fra kommunerne i Syd- og Sønderjylland og politiet deltog. Områderne er udvalgt med
afsæt i politiets årlige strategiske kriminalitetsanalyse, tilbagemeldinger fra lokalrådene samt det
daglige samarbejde politi og kommuner imellem.

På kredsrådets vegne,
Jørgen Meyer
politidirektør

Kreds- og lokalråd samt SSP-arbejdet i kommunerne er grundstammen i det kriminalitetsforebyggende
og -bekæmpende arbejde. Men kriminalitetsforebyggelse bør altid tænkes så bredt som muligt – alle
har et ansvar, og alle kan bidrage til at skabe et godt og trygt samfund.

Indsatsområder
____________________
Overgreb mod børn
Alle børn har ret til en barndom uden overgreb og vold
Seksuelle overgreb og vold har alvorlige konsekvenser for børn og unges trivsel, sundhed og udvikling.
Indsatsen vedrørende overgreb mod børn skal derfor være med til at sikre, at kommuner, politi og
andre samarbejdspartnere til enhver tid har fokus på at forebygge samt reagere hurtigt og effektivt
ved overgreb mod børn.
Og generelt er der fokus på området. I 2016 blev der gennemført mere end 275 videoafhøringer af
børn vedrørende vold og andre overgreb. Erfaringsmæssigt sluttes en stor del sagerne efterfølgende af
politiet på grund af manglende beviser, men det er naturligvis ikke ensbetydende med, at der ikke er
behov for sociale tiltag i forhold til barnet og familien i sin helhed.
Hjælp kræver viden
Børnerådet har i rapporten ”Børn fortæller om vold i hjemmet” (november 2016) gengivet unges
fortællinger om de mange vokse, de har været i kontakt med gennem deres barndom og ungdom.
Voksne som efter deres opfattelse burde have set, at noget var galt. Det skete bare ikke.
Ifølge samme rapport fra Børnerådet har 28 pct. af børnene i 7. klasse oplevet at blive rusket og
skubbet, 9 pct. har oplevet at blive slået med flad eller knyttet hånd (BørneIndblik 7/16).
Hjælp kræver viden – og graden af viden er helt afgørende for, hvordan man som fagperson og
myndighed kan agere, hvis man har mistanke om overgreb mod børn og unge. Man kan skelne mellem
tre typer af viden: Bekymring, mistanke eller viden.
Syd- og Sønderjyllands Politi har på baggrund af Koordinationsgruppens anbefalinger udarbejdet en
vejledning, som fagpersoner kan anvende i situationer med en vag mistanke om overgreb mod børn.
Vejledningen ”Så hør hvad jeg siger” beskriver forskellige spørgeteknikker og grænser for fagpersonens
spørgsmål, således at en eventuel senere politimæssig efterforskning af sagen ikke påvirkes eller i
værste fald ødelægges af fagpersonens afklarende spørgsmål. Det er i forlængelse af det årlige møde i
Koordinationsgruppen aftalt, at vejledningen implementeres i kommunerne.
Vi skal blive bedre til at forebygge vold og overgreb i familien
Kreds- og lokalråd samt SSP i kommunerne skal i 2017-18 være med til at sætte fokus på vold og
overgreb mod børn og unge. Vi skal udbrede kendskabet til barnets rettigheder blandt børn – og øge
deres viden om, hvad der sker med deres familie, hvis de fortæller om f.eks. vold. Vi skal understøtte
den landdækkende kampagne #stopvoldmodbørn# med budskabet om, at vold og overgreb er
uacceptabelt. Alle børn har ret til en barndom uden overgreb.

Vi vil opfylde denne ambition ved at…

…sikre, at der i såvel det daglige samarbejde mellem politi og kommuner, men også i lokalrådene, er
stort fokus på at forebygge overgreb mod børn.
…afholde et temamøde i Koordinationsgruppen med deltagelse fra Socialstyrelsen, Børnehus Syd og
Børnerådet. Mødet, som blev afholdt i maj måned 2017, havde særligt fokus på vold i hjemmet.
…lokalrådene sætter fokus på, at revselsesretten er afskaffet, bl.a. ved SSP-deltagelse i
undervisningsforløb og lignende tiltag rettet mod børn, forældremøder i skolerne, velkomstmøder og
integrationsmøder rettet mod nye borgere i kommunerne.
…kommunerne implementerer vejledning til fagpersoner med spørgeteknikker.
…den landsdækkende kampagne #stopvoldmodbørn# understøttes bedst muligt af kommuner og politi
i Syd- og Sønderjylland.

Sikker trafik
Trafiksikkerheden
Færdselssikkerhedskommissionen har i deres nationale handlingsplan 2013-2020 ”Hver ulykke er én for
meget” en målsætning om, at der i 2020 højst må være 120 trafikdræbte, højst 1000 alvorligt
tilskadekomne og højst 1000 lettere tilskadekomne personer på landsplan
(Færdselssikkerhedskommissionen 2013).
Færdselssikkerhedskommissionen har desuden fastsat delmål for nedbringelsen af tilskadekomne og
dræbte for hvert år indtil 2020. De foreløbige tal fra Vejdirektoratet viser imidlertid, at 215 mennesker
blev dræbt i trafikken i 2016, hvilket er det højeste antal trafikdræbte siden 2011 (Vejdirektoratet mfl.
2017).
Ansvaret for at forbedre trafiksikkerheden
Ansvaret for at forbedre trafiksikkerheden er fordelt ud på en lang række aktører lige fra staten til
kommunerne til lokale trafiksikkerhedsråd og politiet. Kommunerne har imidlertid en meget central
rolle i arbejdet, idet kommunerne er vejbestyrere for langt størstedelen af vejene.
Kommunale trafiksikkerhedsplaner er blandt de syd- og sønderjyske kommuner et udbredt værktøj til
styring og prioritering af de kommunale indsatser på trafiksikkerhedsområdet, men
trafiksikkerhedsplaner kædes kun i meget begrænset omfang eller slet ikke sammen med de indsatser,
politi og kommuner iværksætter med afsæt i lokalrådene. Øget anvendelse af kommunernes
trafiksikkerhedsplaner og samarbejde på tværs af forvaltninger, hvor det skønnes relevant i forhold til
lokalrådsarbejdet, er derfor et fokusområde for lokalrådene i 2017 og i 2018.
Det færdselsforebyggende arbejde i kommunerne og hos politiet bygger i høj grad på data fra
politiregistrerede færdselsuheld. Politiet har dog ikke kendskab til samtlige færdselsuheld, da mindre
alvorlige uheld og uheld med bløde trafikanter ofte ikke politianmeldes. For at mindske mørketallet har

kredsrådet i 2017 iværksat et 2-årigt forsøgsprojekt, hvor politi og kommuner via skadestueregistrering
får et mere detaljeret kendskab til færdselsuheld i Syd- og Sønderjylland. De nye oplysninger skal
sammen med politiets registreringer anvendes til at målrette indsatser, til vejtekniske foranstaltninger
og til det færdselsforebyggende arbejde generelt.
Kørekort til 17-årige
Unge bilister op til 24 år er et fokusområde i Færdselskommissionens handleplan 2013-2020, da de
unges risiko i trafikken er langt højere end ældre trafikanters.
Færdselssikkerhedskommissionen fremhæver særligt den rolle, som de unges forældre spiller i relation
til nedbringelsen af de unges risiko i trafikken. Kommissionens handlingsplan indeholder derfor også en
anbefaling om, at man arbejder med forældre og deres rolle som forbillede for deres børn, idet de
unge trafikanter kopierer forældrenes adfærd.
Den 1. januar 2017 startede en 3-årig forsøgsordning, hvor 17-årige kan tage kørekort og derefter køre
bil sammen med en erfaren bilist som ledsager. Forsøgsordningen bygger på erfaringer fra udlandet,
som viser, at unge, der har øvet bilkørsel med ledsager, bliver mere sikre bilister.
Lokalrådene skal på denne baggrund og med afsæt i forsøgsordningen for 17-årige bilister sætte fokus
på forældre som rollemodeller i trafikken, f.eks. ved en målrettet kampagne.

Vi vil arbejde for øget trafiksikkerhed og dermed færre tilskadekomne og færdselsdræbte ved at…
…integrere kommunernes trafiksikkerhedsplaner i lokalrådenes tiltag i forhold til trafiksikkerhed,
således at de lokale indsatser, som iværksættes på baggrund af den årlige færdselsanalyse, opnår
størst mulig effekt.
…sætte fokus på forældre som rollemodeller i trafikken, bl.a. ved en målrettet kampagne
…gennemføre et 2-årigt forsøgsprojekt om skadestueregistrering af tilskadekomne trafikanter for
derigennem at styrke kendskabet til, hvor færdselsuheldene sker, samt kortlægge årsagen hertil
_______________
Indsats mod indbrud og hæleri
Vi har fortsat mange indbrud
Antallet af indbrud har været faldende i Danmark i perioden 2009-2015, men omfanget af indbrud er
fortsat stort. Indbrud er derfor fortsat et indsatsområde i samarbejdsplanen, særligt med fokus på
nabohjælp. Effektiv nabohjælp opnås, når beboerne aftaler at holde øje med hinandens huse og
kontakter politiet, hvis de ser noget mistænkeligt.

Lokalrådene har i de sidste to år med afholdelse af en stribe borgermøder været med til at sætte fokus
på værdien af god nabohjælp, og indsatsen fortsættes i 2017 og 2018 med afholdelse af borgermøder i
særligt indbrudsudsatte områder.
Lokalrådenes indsats suppleres med rådgivning fra politiets særlige sikringsrådgivere. Sikringsniveauet i
danske hjem er generelt lavt i forhold til andre europæiske lande, og det kan kombineret med mange
værdier i danske hjem være noget af forklaringen på, at danskerne fortsat er hårdt ramt af indbrud.
Politiet og kommunerne vil derfor også i 2017 og i 2018 – og med kredsrådet som omdrejningspunkt sætte fokus på sikring af boliger.
Vi skal fortsat fokusere på hæleri
Fokus på hæleri er en anden måde at reducere antallet af indbrud på, da køb og salg af hælervarer er
med til at holde indbrudskredsløbet i gang. Undersøgelser omkring hæleri viser, at det hyppigt er unge
mænd, der tilbydes hælervarer, og at der typisk er en nærhed mellem køber og sælger.
Lokalrådene kan med sin brede sammensætning være med til at styrke indsatsen på området, f.eks.
ved at udbrede Det Kriminalpræventive Råds undervisningsmateriale til skole- og uddannelsesinstitutioner eller ved tiltag som sætter fokus på det socialt uacceptable i at købe hælervarer. Men
budskaberne kan også medtages på borgermøder omkring nabohjælp eller spredes via sociale medier,
f.eks. kommunernes Facebook. Inspiration kan med fordel hentes i Lokalrådet i Esbjergs Facebook
kampagne ”Stop E-hæleri”.
Vi vil opfylde ambitionen om færre indbrud i privat beboelse ved at…
…holde fortsat fokus på nabohjælp, herunder via beboermøder og øvrige kommunikationskanaler
italesætte, hvad god nabohjælp er
…tage kontakt til skoler og ungdomsuddannelser med forslag om temaarbejde omkring kriminalitet,
herunder også hæleri
…udbrede budskaber om det socialt uacceptable i at købe hælervarer, f.eks. via kommunernes
hjemmesider
…sætte fokus på bedre sikring af den private bolig

________

Cybercrime / digitale krænkelser
IT-kriminalitet
Internettet udgør i stigende omfang en arena for kriminalitet rettet mod børn og voksne, men også
virksomheder udsættes for kriminalitet via nettet. Avancerede identitetstyverier, svindel via falske

hjemmesider eller betaling uden at modtage den aftalte vare eller ydelse er eksempler på økonomisk
motiveret (data)-bedrageri, som er i hastig vækst.
Bevidsthed om egen adfærd
En væsentlig del af denne kriminalitet kan forebygges gennem ”klog adfærd på nettet”, hvor man
gennem egen adfærd forhindrer den kriminelle i at gøre skade eller bedrage. Men der er behov for at
bearbejde holdningen til kommunikation og ”klog adfærd på nettet”, særligt i forhold til børn og unge,
da kriminalitetsrisikoen er størst hos børn og unge, der ikke trives i skolen. Denne proces blev
påbegyndt i 2015 og vil fortsætte i 2017 og 2018 med afsæt i det allerede udviklede
undervisningsmateriale.
Vi skal løse kriminalitetsudfordringen gennem samarbejde
Tiltag såsom ”klog adfærd på nettet” kan dog ikke i sig selv dæmme op for problemerne omkring den
økonomisk motiverede datakriminalitet. Viden om, hvem der er særligt udsat, og hvem der er
involveret, er vigtig baggrundsinformation, når man skal bekæmpe den nye, komplekse
kriminalitetsform – i samarbejde med relevante offentlige og private aktører. Politiet kan nemlig ikke
løse de komplekse problemer alene.
Politiets foreløbige analyser viser, at en markant andel af sagerne vedrørende IT-kriminalitet
omhandler svindel i forbindelse med køb og salg af varer mellem private på internettet.
Erfaringsmæssigt er det især de unge under 25 år, som køber sko, telefoner og andre forbrugsgoder via
nettet, hvorfor der i december 2016 blev forsøgt afholdt en work-shop med deltagere fra gymnasierne
i Esbjerg, repræsentanter fra lokalrådene i Syd- og Sønderjylland samt øvrige relevante aktører. Workshoppen, der skulle fokusere på udvikling af ideer til at imødegå økonomisk motiveret databedrageri
og digitale krænkelser (co-creation anvendt som redskab til idéudvikling), blev aflyst på grund af for få
tilmeldte. En workshop vil blive forsøgt afholdt et nyt sted i 2018.

Vi vil nedbringe antallet at anmeldelser om strafbare forhold og digitale krænkelser ved at…
…anvende lokale undervisningskoncepter omkring børn og unges adfærd på og udveksling af ydelser
via sociale medier. Tiltagene skal understøtte regeringens pakke mod digitale krænkelser.
…afholde workshop omkring forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk motiveret datakriminalitet
…afholde forebyggelsesmøder rettet mod virksomheder – som samtidig kan give politiet ny viden om,
hvordan virksomheder udsættes for angreb
…udarbejde målrettet informationsmateriale med videoklip som personliggør budskabet om, at alle
kan rammes af snyd mv. på internettet
…styrke politiets forudsætninger for bevissikring ved digitale krænkelser
_______________________

Vold
Voldelige overfald i stigning
Lige som i resten af landet er der sket en væsentlig stigning i antallet af anmeldelser om vold i 2016. I
Syd- og Sønderjylland var der en stigning på 36,2 pct.
Der kan ikke gives en entydig forklaring på udviklingen, men generelt oplever politiet en stigning i
antallet af anmeldelser, hvor ansatte, f.eks. skolelærere, ansatte på socialcentre, tjenestemænd m.m.,
har været udsat for vold og trusler om vold. Her indgår anmeldelsen som dokumentation i forhold til
en eventuel arbejdsskadesag, hvorfor der har været en øget anmeldelsestilbøjelighed.
Desuden oplever politiet, at kommunerne i stigende omfang er meget opmærksomme på tegn på
eventuelle overgreb mod børn og dermed også en øget anmeldelsestilbøjelighed på dette område. Og i
tilgift har politiet ændret arbejdsgangene, så alle henvendelser om vold med det samme bliver
registreret som en egentlig anmeldelse. Det påvirker også statistikken.
Politiet gennemførte i 2016 en lokal voldsanalyse, som havde til formål at afdække omstændighederne
ved voldshændelsen, dvs. stedet hvor volden er sket. Voldsanalysen, der dækkede årene 2010-2013,
viste, at 46 pct. af den anmeldte vold foregik på private adresser og 54 pct. på offentlige områder.
Det Kriminalpræventive Råds analyse af vold i Danmark i 2014 viste samme tendens – den hyppigste
voldsforekomst ses i boligområdet.
At blive udsat for et voldeligt overgreb er for mange en voldsom oplevelse, som det kan tage lang tid at
overvinde. Vold i det offentlige rum skaber desuden generel utryghed og kalder derfor på fælles tiltag i
forhold til enkeltpersoner og grupperinger. Vi vil derfor i 2017 og i 2018 have fokus på at nedbringe
antallet af voldshændelser.

Vi vil opfylde ambitionen om færre anmeldelser om vold ved at…
…arbejde konsekvent med enkeltpersoner eller grupperinger, som skaber utryghed og udviser voldelig
adfærd i det offentlige rum, f.eks. i byernes natteliv
…lokalrådene udvikler et fælles koncept for handlemuligheder i hjem med husspektakler og vold
…tænke forebyggelse ind i kommunernes byplanlægning, så fællesskabet bliver attraktivt
_________________
Et trygt nærmiljø
Politiets tryghedsindeks fra december 2016 viser, at borgerne i Syd- og Sønderjylland grundlæggende
er trygge i det nabolag, de bor i. Denne tendens ønsker vi at fastholde, hvorfor der i 2017 og i 2018

lokalt skal arbejdes aktivt med steder og hændelser, som kan give borgerne en anden oplevelse i deres
nærmiljø.
Uorden, graffiti og hærværk bør udbedres hurtigst muligt, da der en tendens til, at det skaber ”mere af
det samme”. Desuden skaber graffiti og hærværk utryghed, fordi det opleves som lovløst og uden
opsyn. God vedligeholdelse gør nærområdet trygt at færdes i, da det signalerer et højt niveau af social
kontrol og viser, at nogen passer på det (Det Kriminalpræventive Råd – orden og sikkerhed).
Byplanlægning med fokus på tryghedsfremmende elementer så som belysning, vejforløb og grønne
områder samt vedligeholdelse er til stadighed et fokusområde i denne indsats, men det er
beboersamarbejde også. Beboer- og boligforeninger, fædregrupper og lignende bør inddrages i
indsatsen, da erfaringerne viser, at det har en positiv effekt – ikke mindst i konfliktsituationer.
Vi skal sikre en koordineret indsats i udvalgte områder mod utilpassede unge, såvel enkeltpersoner
som grupperinger. Vi skal sikre, at nye beboere i nærmiljøet, f.eks. flygtninge, integreres således at alle
kan bidrage til det attraktive fællesskab. Vi skal også have fokus på forebyggelse af radikalisering, bl.a.
med fokus på de positive fællesskaber i nærområdet.

Vi vil sætte fokus på et trygt nærmiljø ved at…
…iværksætte lokale tiltag i udvalgte områder
…reagere konsekvent over for utilpassede unge, som udviser utryghedsskabende adfærd i nærmiljøet
…der i lokalrådene arbejdes med de positive fællesskaber i nærområdet, bl.a. med fokus på orden,
sikkerhed og forebyggelse af radikalisering

Kredsrådets årshjul

Politiets sekretariatschef er ansvarlig for afrapportering til kredsrådet omkring samarbejdsplanen,
henholdsvis i juni og december måned.
Sekretariatschefen skal endvidere med henblik på udarbejdelse af forslag til nye indsatsområder og
aktiviteter invitere repræsentanter fra samtlige kommuner og politiet til en temadag i august måned,
hvor politikredsens strategiske kriminalitetsanalyse forventes at foreligge.

Kredsrådets og Lokalrådenes roller og opgaver

Kredsrådet
Kredsrådet er lokalsamarbejdets øverste strategiske forum, hvor der drøftes spørgsmål af almindelig
karakter om politiets virksomhed og organisation. Kredsrådet drøfter desuden spørgsmål om
kriminalitetsudviklingen og det overordnede samarbejde mellem politiet og lokalsamfundet.
Kredsrådet drøfter endvidere områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og
kommunernes opgavevaretagelse, navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende
indsats.
På baggrund af politiets analyser af kriminalitetsudviklingen i området og temadag med relevante
aktører fra kommuner og politi fastlægger kredsrådet årlige indsatsområder og godkender
hovedlinjerne i lokalrådenes aktivitetskatalog for at opfylde målene.
Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland består af borgmestrene i Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg,
Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa samt politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi. I møderne
deltager også kommunaldirektørerne fra de nævnte kommuner samt stabschefen,
chefpolitiinspektøren, politiinspektøren for områdepolitiet samt lederen af det kriminalpræventive
sekretariat. Politiets sekretariatschef deltager og fungerer som sekretær for kredsrådet.
Politidirektøren er formand for kredsrådet og borgmesteren i Sønderborg er næstformand.

Lokalråd – kommune og politi
Lokalrådene for kommuner og politi er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret
for den nærmere udmøntning af de af kredsrådet udpegede indsatsområder, ligesom lokalrådene
løbende orienterer kredsrådet om status på de i samarbejdsplanen iværksatte aktiviteter. Der findes
andre lokale tiltag, som ikke er nævnt i samarbejdsplanen. De er ikke glemt, men samarbejdsplanen og
kataloget over aktiviteter skal sætte sig spor i det daglige arbejde, både det forebyggende og reaktive
arbejde. Planen er fundamentet for, at kursen holdes.
Lokalrådene skal endvidere sikre en tæt kontakt til lokalsamfundet og derigennem fremme det
kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende arbejde.
Lokalrådene består som udgangspunkt af lederen af politiet i henholdsvis område Nordøst, Nordvest
og Syd (formand), politileder fra lokalområdet, politiuddannet medarbejder fra forebyggelsesområdet,
fagchefer eller direktører fra kommunen, udvalgte faglige medarbejdere fra det forebyggende og
kriminalitetsbekæmpende arbejde samt en sekretær.

Bilag 1
OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER
Kredsrådet
Emne:
Lovgrundlag:
Formål:

Almindelige spørgsmål vedr. politiets virksomhed
Retsplejelovens § 112
Sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, navnlig i forbindelse med den
Lokale kriminalitetsforebyggende indsats.
Evt. handleplaner: Der udarbejdes en årlig samarbejdsplan
Snitflader:
Ingen
Deltagere:
Politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, der indgår i politikredsen
Antal møder:
Mindst 4
Lokalråd for kommuner og politi
Emne:
Lovgrundlag:
Formål:

Spørgsmål vedr. politiets kriminalitetsbekæmpende og forebyggende indsatser i lokalområdet
Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora
Sikre en lokalt funderet udmøntning af nationale strategier eller de af kredsrådet udpegede
indsatsområder
Evt. handleplaner: Der udarbejdes årlige, samordnede handleplaner
Snitflader:
Kommunens SSP-medarbejdere
Deltagere:
Ledere fra det relevante områdecenter og den relevante beredskabsstation samt repræsentanter fra
kommunen
Antal møder:
Mindst 4

Lokalråd+
Emne:
Lovgrundlag:
Formål:

Udmøntning af kreds- og lokalråds initiativer
Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora
Vurderer løbende kriminalitetsudviklingen og fremkommer med anbefalinger til løsning af aktuelle
problemstillinger i lokalområdet
Evt. handleplaner: Ingen
Snitflader:
Lokalråd
Deltagere:
Politiet, repræsentanter fra kommune og skoleregi. Derudover kan der deltage personer fra
Fritids- og idrætsforeninger, boligforeninger mv.
Antal møder:
Mindst 4

SSP og SSP+
Emne:
Lovgrundlag:
Formål:
Evt. handleplaner:
Snitflader:
Deltagere:
Antal møder:

Kriminalpræventivt arbejde for unge op til 25 år
Retsplejelovens § 115
Kriminalitetsforebyggende arbejde
Ingen
Lokalråd
Politiet samt repræsentanter fra SSP-regi
Mindst 4

PSP-sekretariatet
Emne:

Indsatsen overfor socialt udsatte og psykisk syge personer samt forebyggelse af radikalisering

Lovgrundlag:
Formål:
Evt. handleplaner:
Snitflader:
Deltagere:
Antal møder:

Retsplejelovens § 114 samt Rigspolitiets rundskrivelse om PSP-samarbejde
Koordination af de involverede myndigheders indsats i forhold til den særlige persongruppe
Ingen
Til øvrige fora på psykiatriområdet
Politiets kriminalpræventive sekretariat, kriminalforsorgen samt repræsentanter fra
Region Syddanmark, Psykiatrien
Mindst 4

Banderåd
Emne:
Lovgrundlag:
Formål:
bandemiljøer
Evt. handleplaner:
Snitflader:
Deltagere:
Antal møder:

Den kriminalpræventive indsats mod bander i berørte områder
Retsplejeloven, forarbejder til den såkaldte ”bandepakke”
Inddrage og delagtiggøre lokale aktører i opgaven med at dæmme op for rekrutteringen til rocker- og
Ingen
Lokalråd
Leder fra politiets efterforskningsafdeling og kriminalpræventivt sekretariat samt repræsentanter fra
Esbjerg og Vejen Kommune
Efter behov

SSP Syd- og Sønderjylland
Emne:
Tværfaglige kriminalpræventive spørgsmål
Lovgrundlag:
Retsplejeloven § 115
Formål:
Vidensdeling samt understøttelse af samarbejdet og forankringen af det kriminalpræventive arbejde i
kommuner, politi og lokalråd
Evt. handleplaner: Ingen
Snitflader:
Kredsråd og lokalråd
Deltagere:
Leder af politiets kriminalpræventive sekretariat samt kommunens fælles-medarbejder fra
sekretariatet og SSP-medarbejdere fra de enkelte kommuner
Antal møder:
Mindst 4
KSP-samarbejde
Emne:
Lovgrundlag:
Formål:
Evt. handleplaner:
Snitflader:
Deltagere:
Antal møder:

Koordineret udslusning fra fængsel eller ungdomsinstitution
Retsplejeloven § 115
Styrke ”den gode løsladelse” fra fængsel eller ungdomsinstitution
Ingen
Lokalråd
Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi
1-2

Ungesamråd
Emne:
Lovgrundlag:
Formål:

Anbefalinger omkring sanktion til unge lovovertrædere
Retsplejelovens § 115, dog ikke i forhold til kriminalforsorgen
Sikre en hurtig og effektiv anbefaling af, hvilke sanktioner og indsatser, der er behov for i
konkrete sager
Evt. handleplaner: Ingen
Snitflader:
Lokalråd
Deltagere:
kommune, kriminalforsorgen og politi
Antal møder:
Efter behov

Samråd vedr. overgreb mod børn
Emne:
Lovgrundlag:
Formål:
Evt. handleplaner:
Snitflader:
Deltagere:
Antal møder:

Spørgsmål vedr. overgreb mod børn
Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora
Fremme forståelsen for de forskellige myndigheders handlemuligheder
Ingen
Lokalråd
Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi
2 eller efter behov

