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1. Indledning

Der	er	i	de	senere	år	gennemført	
en	kommunal-	og	en	politireform.	
Et	væsentligt	element	i	disse	refor-
mer	er,	at	der	skal	være	øget	fokus	
på	forebyggelse,	og	i	den	forbin-
delse	også	forebyggelse	af	krimi-
nalitet.	Det	velfungerende	SSP-
samarbejde,	der	har	eksisteret	i	de	
fleste	kommuner	gennem	mange	
år,	og	som	i	høj	grad	hviler	på	et	
tværsektorielt	og	tværfagligt	sam-
arbejde	skal	gennem	andre	samar-
bejdsformer	og	partnerskaber	bre-
des	ud	til	alle	borgere	og	alle	typer	
kriminalitet.	Hele	samfundet	skal	
tænkes	ind	og	aktiveres	mere	i	det	
kriminalpræventive	arbejde,	og	der	
skal	være	en	øget	borgerinddragel-
se	i	det	forebyggende	arbejde.	Der	
skal	arbejdes	tværfagligt	mellem	
forskellige	faggrupper	og	tvær-
sektorielt	–	både	på	tværs	af	for-
skellige	forvaltningsområder	og	på	
tværs	af	den	offentlige	og	den	pri-
vate	sektor.	Der	skal	kort	sagt	ske	
en	styrkelse	af	det	kriminalitets-
forebyggende	arbejde,	som	skal	
have	en	stærk	lokal	forankring.
	
Grundlaget	for	kommunernes	kri-
minalpræventive	arbejde	ligger	pri-
mært	i,	at	kommunerne	skal	sikre	
alle	børn	og	unge	de	bedst	mulige	
opvækstbetingelser	på	trods	af	de-
res	individuelle	vanskeligheder	
med	det	formål,	at	de	alle	kan	
opnå	de	samme	muligheder	for	
personlig	udfoldelse,	udvikling	og	
sundhed.	Herudover	skal	kommu-
nerne	yde	støtte	og	rådgivning	for	
at	forebygge	sociale	problemer.	
Også	på	en	række	andre	områder,	
såsom	voksen-	og	sundhedsområ-
det	og	by-	og	planområdet,	har	
kommunerne	opgaver,	som	kan	
have	kriminalpræventiv	indvirkning	
i	lokalsamfundet.	

Det	er	for	tidligt	at	uddrage	erfarin-
ger	fra	kommunernes	samarbejde	i	
kreds-	og	lokalråd,	eftersom	disse	
organer	kun	har	haft	en	kort	leve-
tid.	Det	er	dog	muligt	at	overføre	
nogle	af	de	erfaringer,	man	tidlige-
re	har	gjort	sig	i	kommunerne	i	for-
bindelse	med	tværsektorielle	og	
tværfaglige	samarbejdsformer.
	
Denne	publikation	søger	at	beskri-
ve	forskellige	muligheder	i	det	lo-
kale	kriminalpræventive	samarbej-
de,	navnlig	i	kreds-	og	lokalråd	og	i	
kommunerne2.	Der	gives	også	bud	
på	nogle	af	nøgleaktørerne	i	sam-
arbejdet	og	på	nye	aktører,	der	kan	
inddrages	i	det	kriminalitetsfore-
byggende	samarbejde.

Det	bemærkes	i	den	forbindelse,	
at	Rigspolitiet	i	december	2006	ud-
gav	en	rapport	vedrørende	den	
fremtidige	organisering	af	det	kri-
minalpræventive	arbejde.	Formålet	
var	at	udmønte	politireformens	ind-
hold	for	så	vidt	angår	en	styrkelse	
af	politiets	kriminalpræventive	ind-
sats,	herunder	en	styrkelse	af	SSP-
samarbejdet	og	et	generelt	styrket	
samarbejde	mellem	lokalpolitiet	og	
lokalområdets	interessenter	om	
kriminalitetsbekæmpelse	og	det	
forebyggende	arbejde.

Denne	publikation	skal	ses	i	sam-
menhæng	med	Rigspolitiets	”Pro-
jektrapport	vedrørende	den	fremti-
dige	organisering	af	det	kriminal-	
præventive	arbejde”	fra	december	
2006,	der	navnlig	behandler	politi-
ets	opgaver	og	organisering	af	det	
kriminalpræventive	arbejde.

Grundlaget	for	politiets	kriminal-
præventive	arbejde	ligger	primært	i	
lov	om	politiets	virksomhed.	Politi-
et	skal	virke	for	tryghed,	sikkerhed,	
fred	og	orden	i	samfundet	gennem	
forebyggende,	hjælpende	og	hånd-
hævende	virksomhed.	Politiet	har	
blandt	andet	til	opgave	at	forebyg-
ge	strafbare	forhold.	I	forbindelse	
med	politireformen	er	det	i	retsple-
jeloven1	tillige	præciseret,	at	politi-
et	herudover	har	en	forpligtelse	til	
at	inddrage	det	omgivende	sam-
fund	i	det	kriminalpræventive	arbej-
de,	herunder	ved	etableringen	af	
kreds-	og	lokalråd.

Der	foregår	allerede	i	dag	et	meget	
stort	arbejde	i	kommunerne,	som	
har	kriminalpræventiv	indvirkning	i	
samfundet.	Det	har	ikke	været	tan-
ken	med	hverken	kommunal-	eller	
politireformen	at	nedtone	vigtighe-
den	af	det	eksisterende	arbejde.	
Tværtimod	har	tanken	været,	at	
der	skal	være	mere	af	det	velfun-
gerende	kriminalitetsforebyggende	
samarbejde,	herunder	navnlig	det,	
der	er	foregået	i	regi	af	SSP-samar-
bejdet.

I	forbindelse	med	reformerne	er	
der	peget	på,	at	dette	samarbejde	
bør	udbygges	yderligere	og	supple-
res	med	flere	samarbejdspartnere,	
som	kan	yde	en	forebyggende	ind-
sats.	

Med	de	nye	forebyggende	opga-
ver,	der	er	tilført	kommunerne	ved	
siden	af	de	eksisterende	opgaver,	
står	kommunerne	overfor	ganske	
store	udfordringer.	Der	er	derfor	
god	grund	til,	at	kommunerne	ind-
går	i	et	tæt	samarbejde	med	de	ak-
tører	i	lokalsamfundet,	der	kan	bi-
drage	til	at	løse	udfordringerne.

1	Uddrag	af	retsplejeloven	og	forarbejder	til	loven	om	politireformen	er	vedlagt	rapporten	som	bilag	2.
2	Arbejdsgruppen	bag	publikationen,	publikationens	formål,	mål	og	målgruppe	er	beskrevet	i	bilag	1
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2. Hovedkonklusioner

søge	at	indgå	i	samarbejder	både	
på	tværs	af	forskellige	forvaltnin-
ger,	på	tværs	af	forskellige	myndig-
hedsområder,	og	på	tværs	af	den	
offentlige	og	private	sektor.	

Det	er	vigtigt	at	bemærke,	at	hver-
ken	kommunal-	eller	politireform	
eller	oprettelsen	af	kreds-	og	lokal-
råd	har	medført	nogen	ændring	i	
kompetencefordelingen	mellem	
myndighederne.	Hver	myndighed	
har	fortsat	det	ansvar	og	de	rettig-
heder,	som	den	er	tillagt	eller	på-
lagt	i	henhold	til	lovgivningen.	Op-
gaveløsningen	bliver	erfarings-	
mæssigt	bedre,	når	myndigheder-	
ne	arbejder	sammen	om	at	finde	
de	bedste	løsninger.	Kredsrådets	
vigtigste	opgave	er	således	at	fun-
gere	som	et	samarbejdsorgan,	der	
kan	sikre,	at	der	både	er	enighed	
om	tilgangen	til	en	opgave,	og	at	
en	opgave	ikke	falder	ned	mellem	
flere	myndighedsområder.	

Det	er	arbejdsgruppens	opfattelse,	
at	den	mest	hensigtsmæssige	or-
ganisering	af	kreds-	og	lokalrådsar-
bejdet	bør	tage	afsæt	i	en	styrings-
model,	der	er	baseret	på	tre	
niveauer:
•	Det	politiske/strategiske	niveau	

(kredsrådet).
•	Det	koordinerende	niveau	(lokal-

rådet).
•	Det	udførende	niveau	(praktiker-

ne	og	de	kriminalpræventive	en-
heder3).

Herved	sikres,	at	det	kriminalpræ-
ventive	arbejde	indtænkes	på	det	
strategiske	niveau	samtidig	med,	
at	arbejdet	forankres	helt	ud	i	lokal-
områderne.	

Lokale	forhold,	som	kommunens	
størrelse,	geografi	og	befolknings-
sammensætning,	vil	dog	være	af-
gørende	for,	hvordan	organisatio-
nen	bedst	tilrettelægges.	I	de	stør-	
ste	kommuner	vil	det	f.eks.	kunne	

være	naturligt	at	operere	med	flere	
niveauer.

De	helt	centrale	aktører	i	kreds-	og	
lokalrådene	er	kommunerne	og	po-
litiet,	og	det	er	derfor	helt	naturligt,	
at	det	netop	er	disse	to	myndighe-
der,	der	udgør	grundstammen	i	or-
ganiseringen	af	de	nye	samarbejds-
fora.	Der	er	imidlertid	ingen	tvivl	
om,	at	de	udviklingsmuligheder,	der	
generelt	ligger	i	et	øget	tværsektori-
elt	samarbejde,	kun	kan	udnyttes	
optimalt,	hvis	andre	myndigheder	
og	samarbejdspartnere	tænkes	ind	i	
organiseringen	af	både	kredsråd,	lo-
kalråd	og	i	de	lokale	kriminalitets-
forebyggende	enheder.	

Arbejdsgruppen	ser	kredsrådet	
som	et	samarbejdsorgan	for	drøf-
telse	af	fælles	udfordringer	og	fæl-
les	prioritering	af	indsatser,	der	kan	
sikre	borgernes	tryghed	og	reduce-
re	kriminaliteten.	Kredsrådet	bør	
tage	udgangspunkt	i	nøgletal	om	
forholdene	i	det	enkelte	kredsråds	
område,	udfordringer	på	tværs	af	
kommunegrænserne	og	nationale	
prioriteringer.	De	fælles	prioriterin-
ger	i	kredsrådet	bør	danne	grund-
lag	for,	at	kredsrådets	medlemmer	
sammen	og	hver	for	sig	bearbejder	
de	prioriterede	udfordringer	med	
de	ressourcer	og	den	ekspertise,	
som	de	hver	især	råder	over.

Den	nærmere	sammensætning	af	
lokalrådet	må	nødvendigvis	afgø-
res	lokalt.	Det	er	imidlertid	arbejds-
gruppens	opfattelse,	at	det	er	af	af-
gørende	betydning,	at	den	
kernegruppe	af	personer,	der	ud-
peges	til	at	sidde	i	lokalrådet	
•	har	mulighed	for	at	koordinere	på	

tværs	af	kommunens	forvalt-
ningsområder

•	har	mandat	til	at	disponere	både	
ressourcer	og	penge

•	har	god	indsigt	i	de	forvaltnings-
mæssige	muligheder.

Gennemførelsen	af	en	række	refor-
mer	er	tegn	på	nye	tider,	som	brin-
ger	nye	udfordringer	med	sig.	Re-
formerne	har	affødt	nye	opgaver	
og	nye	muligheder.	Det	er	arbejds-
gruppens	anbefaling,	at	kommu-
nerne	skal	fokusere	på	mulighe-
derne	og	søge	at	indgå	i	et	reelt	og	
gensidigt	forpligtende	samarbejde	
med	de	øvrige	partnere	i	kreds-	og	
lokalrådet	for	at	imødegå	de	udfor-
dringer,	samfundet	står	overfor.

Langt	de	fleste	kommuner	har	i	
mange	år	haft	et	velfungerende	
SSP-samarbejde,	som	har	været	
krumtappen	i	det	lokale	kriminali-
tetsforebyggende	arbejde	i	forhold	
til	børn	og	unge.	Det	kriminalpræ-
ventive	arbejde	bliver	imidlertid	
ofte	primært	set	som	den	kriminal-
præventive	indsats	over	for	unge	
inden	for	rammerne	af	SSP-samar-
bejdet.		Denne	unikke	samarbejds-
form,	hvor	alle	gode	kræfter	træk-
ker	i	samme	retning,	bør	fremover	
anvendes	i	forhold	til	flere	krimina-
litetsformer	og	i	forhold	til	flere	
person-	og	aldersgrupper,	som	den	
forebyggende	indsats	skal	iværk-
sættes	overfor.	Dette	nye	samar-
bejde	kræver	nye	samarbejdsfora,	
således	at	den	kriminalitetsfore-
byggende	indsats	bliver	mere	hel-
hedsorienteret	og	kommer	til	at	
omfatte	alle	borgere	og	alle	krimi-
nalitetstyper.

Erfaringerne	fra	SSP-samarbejdet	
samt	fra	en	lang	række	konkrete	
indsatser,	som	f.eks.	gennemførel-
se	af	helhedsplaner	for	by-	og	bo-
ligområder	og	kvarterløft,	på	færd-
selssikkerhedsområdet	mv.,	viser,	
at	det	giver	meget	bedre	resulta-
ter,	når	der	gennem	tværsektorielt	
og	tværfagligt	samarbejde	sikres	
en	helhedsorienteret	kriminalitets-
forebyggende	indsats.	Det	er	der-
for	arbejdsgruppens	anbefaling,	at	
de	kommunale	myndigheder	skal	

3		 Arbejdsgruppen	anvender	begrebet	kriminalpræventiv	enhed	for	de	forskellige	samarbejdsfora,	der	har	kriminalpræventiv	indvirkning	på	forskellige	områder,	f.eks.	SSP-	og	PSP-organi-
sationen.
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Derfor	bør	der	til	lokalrådet	udpe-
ges	ledende	embedsmænd,	som	
har	den	fornødne	kompetence.

Kommunen	bør	nøje	overveje	re-
præsentationen	i	lokalrådet,	såle-
des	at	det	brede	ansvarsområde	
kan	tilgodeses	(både	børne-	og	un-
geområdet,	voksenområdet	og	det	
tekniske	område).	F.eks.	bør	kom-
munens	SSP-konsulent	være	re-
præsenteret	i	lokalrådets	møder,	
eller	også	skal	der	sikres	en	anden	
struktur,	hvor	der	arbejdes	med	
SSP-samarbejdet.

Det	er	arbejdsgruppens	anbefaling,	
at	der	i	hvert	lokalråd	udarbejdes	en	
samordnet	handlingsplan4,	der	ta-
ger	udgangspunkt	i	kredsrådets	
strategiske	udmeldinger	og	i	de	lo-
kale	behov.	Kredsrådets	samlede	
samarbejdsplan	skal	tage	sit	ud-
gangspunkt	i	de	strategiske	overve-
jelser	i	kredsrådet.	Kredsrådets	
samlede	samarbejdsplan	bør	også	
omfatte	lokalrådenes	samordnede	
handlingsplaner.	Der	er	således	be-
hov	for	en	elevatoreffekt	mellem	de	
erfaringer,	der	findes	i	de	enkelte	
kommuner	og	de	strategiske	over-
vejelser,	som	borgmestrene	og	poli-
tidirektøren	gør	sig	i	kredsrådet.

Det	er	videre	arbejdsgruppens	an-
befaling,	at	den	enkelte	kommune	
strukturerer	samspillet	mellem	
kredsrådsmøderne	og	lokalrådsmø-
derne,	herunder	ved	aktivt	at	forbe-
rede	møderne	i	kredsrådet,	og	ved	
at	medvirke	til	at	sætte	dagsorde-
nen	for	møderne.	Dette	kan	f.eks.	
ske	ved,	at	de	kommunale	repræ-
sentanter	i	lokalrådet	løbende	rap-
porterer	om	mere	principielle	og	
generelle	aspekter	i	samarbejdet	
mellem	kommune	og	politi.	

Det	kriminalpræventive	sekretariat,	
der	skal	betjene	kredsrådet,	kan	
struktureres	på	mange	måder.		Uan-
set	hvordan	man	lokalt	vælger	at	
strukturere	det,	skal	arbejdsgrup-
pen	anbefale,	at	der	tilrettelægges	
et	tæt	samarbejde	mellem	kommu-
nerne	og	politiet	om	forberedelsen	
af	kredsrådsmøderne,	så	der	reelt	
bliver	tale	om	et	balanceret	samar-
bejde	mellem	ligestillede	parter.

Efter	loven	skal	befolkningen	orien-
teres	om	arbejdet	i	kredsrådet.	Det	
er	arbejdsgruppens	anbefaling,	at	
kredsrådet	og	lokalrådene	i	videst	
mulige	udstrækning	anvender	den-
ne	mulighed	for	at	øge	borgerind-
dragelsen	gennem	en	aktiv	medie-

politik.	Kredsrådets	strategiske	mål	
og	prioriteter,	samarbejdsplanen,	
dagsordener	og	referater	fra	kreds-
rådet	og	eventuelle	yderligere	fæl-
les	initiativer	bør	offentliggøres	
både	på	kommunernes	og	politiets	
hjemmeside.	Ligeledes	bør	lokalrå-
denes	dagsordner,	mødereferater,	
udmøntnings-	og	handlingsplaner	
mv.	lægges	både	på	kommunens	
og	politiets	hjemmesider	eller	of-
fentliggøres	på	anden	vis.	Herved	
sikres,	at	den	enkelte	borger	har	
mulighed	for	at	følge	med	i	de	lo-
kale	initiativer	og	kan	pege	på	ud-
viklingsmuligheder	eller	byde	ind,	
der	hvor	borgeren	måtte	have	en	
interesse	i	at	gøre	en	indsats.

4		 Arbejdsgruppen	anvender	begrebet	samordnet	handlingsplan	om	det	værktøj,	lokalrådet	må	udarbejde	for	at	koordinere	og	styre	samarbejdet	i	de	kriminalpræventive	enheder	og	skabe	
sammenhæng	mellem	kredsrådets	prioriteringer	og	lokalrådets	egne	prioriteringer.
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3. Det kriminalitetsforebyggende samarbejde i kommunerne

3.�. Indledning 

Den	seneste	ungdomsundersøgel-
se5	bekræfter	den	tætte	sammen-
hæng	mellem	trivsel	i	skolen,	gode	
relationer	i	familien	og	et	kriminali-
tetsfrit	liv.	Børn,	der	vokser	op	i	fa-
milier,	hvor	der	forekommer	brud,	
omsorgssvigt	og	misbrug,	er	i	en	
betydelig	risiko	for	at	udvikle	krimi-
nel	adfærd6.	Der	er	ligeledes	en	
sammenhæng	mellem	socioøkono-
misk	status	og	involvering	i	krimina-
litet,	således	at	både	forældrenes	
og	ens	egne	dårlige	økonomiske	
kår	(f.eks.	kort	skolegang,	manglen-
de	erhvervsuddannelse	og	mang-
lende	tilknytning	til	arbejdsmarke-
det)	øger	risikoen	for	at	havne	i	
kriminalitet7.	De	seneste	rapporter	
om	psykisk	syges	kriminalitet8	viser,	
at	netop	de	psykisk	syge	har	en	
overrepræsentation	i	kriminalitets-
statistikken	–	særligt	på	voldsområ-
det.	Også	blandt	gruppen	af	med-
borgere	med	udenlandsk	oprindelse	
kan	det	konstateres9,	at	særligt	folk	

med	flygtningebaggrund	har	unikke	
problemer	grundet	blandt	andet	
krigstraumer	og	posttraumatisk	
stress.	Kommunerne	står	således	
over	for	store	udfordringer,	når	f.
eks.	opgaven	med	at	forebygge	so-
ciale	problemer	og	med	at	skabe	
gode	opvækstbetingelser	for	børn	
og	unge	skal	løses.

Årsagerne	til	kriminalitet	er	mange	
og	komplekse,	men	forhold	som	
f.eks.	kulturelle,	sociale,	psykiske,	
økonomiske	og	arbejdsmarkedsfor-
hold	tillige	med	bosætningsmøn-
stre,	særlige	geografiske	forhold,	
byplanlægning	og	retspolitik,	har	
væsentlig	betydning	for	udvikling	
af	kriminalitet.	Forebyggelse	af	kri-
minalitet	forudsætter	derfor	et	tæt	
samarbejde	mellem	alle	de	aktører	
i	samfundet,	som	kan	have	indvirk-
ning	på	kriminalitetens	udvikling,	f.
eks.	skolerne,	ungdomsskolerne,	
socialforvaltninger,	teknik-	og	miljø-
forvaltninger,	det	psykiatriske	sy-
stem,	kriminalforsorgen,	politi,	for-

ældre,	bolig-,	grundejer-	og	idræts-	
foreninger	og	klubber.	

Kriminalitet	forebygges	af	mange	
aktører	i	samfundet.	Det	er	en	væ-
sentlig	opgave	at	få	bevidstgjort	
alle	aktører	om	deres	egne	handle-
muligheder,	at	få	dem	til	at	tage	
ansvar	for	opgaven,	og	at	få	dem	til	
at	handle	kriminalpræventivt.

Samtlige	offentlige	myndigheder	–	
kommunerne,	politiet	og	andre	
myndigheder	–	har	hver	deres	ker-
neopgaver.	For	nogle	af	dem	har	
det	kriminalpræventive	arbejde	stør-
re	vægt	end	for	andre.	Private	orga-
nisationer	og	borgere	kan	også	på	
nogle	områder	have	en	væsentlig	
interesse	i	at	forebygge	kriminalitet.	
Det	er	i	disse	grænseflader,	hvor	
alle	har	en	sammenfaldende	inte-
resse	i	at	forebygge	kriminalitet,	at	
det	kriminalpræventive	samarbejde	
skal	fungere.	

Samarbejdsformen	kan	illustreres	i	
nedenstående	model.	

Kommunerne Andre offentlige 
myndigheder

Politi

Privater
organisationer,
foreninger og

borgere

FÆLLES 
OPGAVER

5	 Flemming	Balvig,	”Den	Ungdom”,	2006
6	 Nygaard	Christoffersen	et	al.,	2003;	Stevens,	2005
7	 Jespersen	&	Sivertsen,	2006;	Stevens	2005;	Nygaard	Christoffersen	et	al.,	2003
8	 Psykisk	sygdom	og	kriminalitet,	Indenrigs-	og	Sundhedsministeriet	2006
9	 Asmussen,	2004;	Kriminalitet	og	national	oprindelse,	2006;	Hansen	&	Zobbe,	2006
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Uden	for	det	fælles	kriminalpræ-
ventive	samarbejde	foregår	der	
også	forebyggende	aktiviteter	og	
indsatser,	som	kan	have	betydning	
for	kriminaliteten	i	et	lokalområde.	
Det	er	ikke	hensigten	at	lægge	op	
til	en	begrænsning	af	kredsrådets	
muligheder	for	at	drøfte	de	enkelte	
interessenters	kerneopgaver.	

Tværtimod	bør	kredsrådet	netop	
drøfte	de	enkelte	interessenters	
valg	af	prioritering	af	kerneopgaver.
Et	kriminalitetsforebyggende	sam-
arbejde	i	en	kommune	og	i	en	poli-
tikreds	får	størst	virkning,	når	til-
gangen	til	forebyggelsen	er	hel-	
hedsorienteret,	og	dermed	poten-	
tielt	omfatter	alle	typer	af	kendte	
virkningsfulde	metoder	med	posi-
tiv	indflydelse	på	kriminalitet.		

3.�. De kommunale opgaver på 
det kriminalpræventive felt 

Den	kriminalpræventive	opgave	er	
ikke	ny	for	kommunerne.	Den	har	
haft	en	plads	i	hverdagen	i	mere	
end	30	år.	Traditionelt	har	kriminal-
præventivt	arbejde	–	ikke	mindst	
SSP-samarbejdet	-	været	baseret	
netop	på	tværsektorielt	og	tværfag-
ligt	samarbejde.	Man	kan	med	no-
gen	ret	hævde,	at	den	bærende	idé	
for	det	kriminalpræventive	myndig-
hedssamarbejde	har	været:
•	at	hver	myndighed	udførte	sine	

egne	opgaver,
•	at	myndighederne	samarbejdede	

om	en	helhedsorienteret	indsats,
•	at	en	forebyggende	indsats	blev	

sat	ind	på	det	helt	rette	tids-
punkt,	og

•	at	dette	tidspunkt	blev	identifice-
ret	i	et	tæt	samarbejde	i	fast	
etablerede	myndighedsnetværk.

I	de	senere	år	er	der	kommet	stadig	
mere	fokus	på,	om	særlige	kriminal-
præventive	metoder	kan	identifice-
res,	og	om	der	kan	dokumenteres	
en	kriminalpræventiv	effekt	af	at	an-
vende	dem,	hvilket	videre	har	frem-

hævet	betydningen	af	den	sammen-
hæng,	hvori	metoden	anvendes.

Denne	udvikling	understøtter	be-
hovet	for	et	øget	fokus	på,	hvad	
det	er	for	problemstillinger,	kom-
munerne	skal	beskæftige	sig	med,	
hvordan	der	skal	arbejdes	med	
dem,	og	om	de	kan	løses	i	samar-
bejde	med	andre	partnere.		

I	forbindelse	med	kommunalrefor-
men	har	kommunerne	overtaget	
det	samlede	ansvar	på	det	sociale	
område	og	for	forebyggelsen	på	
sundhedsområdet.	Herudover	er	
kommunerne	lovgivningsmæssigt	
forpligtiget	på	en	række	områder	til	
at	udføre	forebyggende	opgaver.	
Kommunerne	har	således	overta-
get	en	betydelig	del	af	de	tidligere	
amters	opgaver,	herunder	på	insti-
tutionsområdet,	indsatser	på	psyki-
atriområdet	og	forebyggelse	af	
misbrug.	Herudover	har	kommu-
nerne	også	ansvaret	for	den	oply-
sende	og	holdningsdannende	ind-
sats	på	forebyggelsesområdet.

Et	af	perspektiverne	i	kommunalre-
formen	er,	at	flere	opgaver	samles	
i	kommunerne.	Det	åbner	mulig-
hed	for	et	styrket	lokalt	demokrati	
gennem	en	øget	borgerdeltagelse	
og	dermed	for	et	selvstyre	med	
mere	indhold.	Kommunerne	skal	
finde	på	nye	måder	at	inddrage	
borgerne,	dels	for	at	udnytte	den	
viden	og	de	ønsker,	borgerne	har	
omkring	deres	lokalsamfund,	og	
dels	for	at	styrke	borgernes	enga-
gement	og	deltagelse	i	udviklingen	
af	lokalsamfundet.	

Kommunalbestyrelserne	skal	ska-
be	rammerne	for	et	lokalt	engage-
ment	i	de	rent	lokale	anliggender,	
og	borgerne	skal	kunne	inddrages	i	
beslutningsprocesser	og	have	reel	
mulighed	for	indflydelse	på	udvik-
lingen	i	deres	nærmiljø.	Udfordrin-
gen	for	kommunerne	er	at	få	bor-
gerne	til	at	engagere	sig	bredere	i	

de	kommunalpolitiske	beslutninger	
med	ansvar	for	helheden.

Kommunerne	har	i	forhold	til	deres	
udvikling	og	arealanvendelse	mu-
lighed	for	at	sætte	rammer	for	ud-
vikling	af	konkrete	fysiske	områder.	
Via	lokalplanlægningen	kan	der	stil-
les	krav	om	at	gøre	brug	af	viden	
om	forebyggelse	af	kriminalitet	og	
øget	tryghed	i	planen	for	det	kon-
krete	område.	

En	lang	række	kommunale	opgaver	
har	indvirkning	på	kriminalitet.	Det	
gælder	f.eks.	vold	i	familien,	vold-
tægt,	overfald	på	udsatte	voksne,	
færdsel	osv.		På	nogle	områder	er	
denne	rolle	særlig	tydelig.

3.�.�. Børneområdet i kommu-
nerne

Vi	har	i	Danmark	tradition	for,	at	
alle	børn	og	unge	stort	set	dagligt	
er	i	kontakt	med	fagpersoner,	hvil-
ket	er	en	unik	mulighed,	der	kan	
medvirke	til	at	give	børn	og	unge	
en	god	og	positiv	opvækst.	Allere-
de	før	fødslen	er	sundhedsplejen	
på	banen	med	råd	og	vejledning	til	
de	vordende	forældre.	Sundheds-
plejen	har	mulighed	for	at	samar-
bejde	med	andre	faggrupper,	hvis	
familierne	har	behov	for	støtte	og	
hjælpeforanstaltninger.

Børnene	starter	ofte	i	dagpasnings-
tilbud	(vuggestue,	dagpleje	og	bør-
nehave),	hvor	fagligt	kompetent	
personale	følger	barnets	udvikling	i	
en	tæt	dialog	med	forældrene	om,	
hvorvidt	barnets	udvikling	er	upro-
blematisk	eller	giver	anledning	til	
bekymring	fra	det	faglige	personale.
	
Senere	kommer	børnene	i	skole	og	
evt.	i	fritidstilbud	(SFO,	juniorklub-
ber/fritidshjem	og	ungdomsklub-
ber),	hvilket	indebærer,	at	de	dag-
ligt	er	i	kontakt	med	professionelle	
voksne,	der	vil	være	i	stand	til	at	
følge	barnets	og	den	unges	udvik-
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ling	samt	registrere	eventuelle	æn-
dringer	i	adfærden,	som	kan	være	
tegn	på	mistrivsel.

Vi	har	i	Danmark	også	tradition	for,	
at	mange	børn	og	unge	deltager	i	
forskellige	former	for	organiserede	
fritidstilbud	såsom	idræt,	spejder,	
musik	mv.,	hvor	det	ofte	er	frivillige	
ledere	eller	kommunalt	ansatte,	der	
er	i	tæt	kontakt	med	børn	og	unge.

Sådan	har	det	været	i	generationer,	
at	vi	har	et	tæt	sikkerhedsnet,	der	
kan	fange	de	børn	og	unge	eller	de	
situationer,	som	giver	anledning	til	
bekymring.	Men	det	er	ikke	ensbe-
tydende	med,	at	alting	fungerer	op-
timalt.

Efter	kommunalreformen	er	det	
kommunerne,	der	har	overtaget	
det	samlede	myndighedsansvar	på	
hele	børneområdet.	De	fleste	kom-
muner	har	i	forbindelse	med	kom-
munalreformen	samlet	hele	børne-
området	i	én	forvaltning.	

Grundpillen	i	disse	forvaltninger	er	
dagtilbud/klub	og	skole/SFO.	Sund-
hedsplejen	er	placeret	forskelligt,	
dog	oftest	sammen	med	det	øvri-
ge	børneområde	snarere	end	sam-
men	med	sundhedsområdet.	Om-
rådet	for	udsatte	børn	og	unge	er	i	
en	række	kommuner	placeret	for	
sig	selv,	mens	handicapområdet	

hyppigst	er	placeret	sammen	med	
det	øvrige	handicapområde	i	en	
særlig	socialforvaltning.	En	af	årsa-
gerne	til	denne	organisering	er	et	
ønske	om	en	styrkelse	af	det	tvær-
faglige	samarbejde	ud	fra	en	for-
ventning	om,	at	én	forvaltning	og	
et	entydigt	ledelsesansvar	letter	
det	tværfaglige	samarbejde.

På	børneområdet	har	der	været	en	
lang	tradition	for	at	samarbejde	om	
kriminalitetsforebyggelse	i	regi	af	
SSP-samarbejdet.	Dette	samarbej-
de	bør	udbygges	og	finde	en	ny	
form	i	det	fremtidige	samarbejde,	
hvor	flere	samarbejdspartnere	ind-
drages	og	nye	netværk	opbygges.	

3.�.�. Voksen- og sundhedsom-
rådet i kommunerne

Nyere	større	befolkningsundersø-
gelser	viser,	at	psykisk	sygdom	er	
forbundet	med	højere	kriminalitet	
og	i	særdeleshed	voldskriminalitet.	
Meget	tyder	ligeledes	på,	at	mis-
brug	kombineret	med	en	psykisk	li-
delse	øger	risikoen	for	voldskrimi-
nalitet.	Det	er	væsentligt	at	under-	
strege,	at	der	ved	misbrug	forstås	
både	stoffer	og	alkohol.	På	den	
baggrund	er	det	væsentligt,	at	der	
er	en	sammenhæng	i	indsatsen,	i	
tilbud	og	i	samarbejdet	mellem	de	
forskellige	myndigheder	for	at	fast-
holde	den	enkelte	i	et	hensigts-
mæssigt	forløb	og	for	at	forebygge	
kriminalitet.	

De	aktører,	der	primært	har	med	
psykisk	syge	at	gøre	i	kommuner-
ne,	er	socialsektoren	og	sundheds-
sektoren.		Kommunerne	er	ansvar-
lige	for	botilbud,	dagtilbud/beskyt-	
tede	værksteder	og	herberger	til	
mennesker	med	sindslidelser.	Med	
kommunalreformen	er	det	den	
samme	myndighed,	kommunen,	
der	har	afgørelseskompetencen	og	
forsyningsforpligtigelsen	for	tilbud	
til	psykisk	syge	efter	serviceloven.	
Ansvaret	for	behandling	af	stofmis-

brugere	er	ligeledes	efter	kommu-
nalreformen	overgået	til	kommu-
nerne.	Kommunerne	har	typisk	
organiseret	dette	arbejde	i	deres	
social-,	sundheds-	eller	arbejds-
markedsforvaltning.

Med	sundhedslovens	ikrafttræden	
er	det	blevet	obligatorisk	for	kom-
muner	og	regioner	at	indgå	sund-
hedsaftaler	om	indsatsen	for	sinds-
lidende.	Formålet	hermed	er	at	
sikre	samordning	og	sammen-
hæng	i	patientforløb,	som	går	på	
tværs	af	to	myndigheder.	Fastlæg-
gelsen	af	ansvaret	for	at	koordine-
re	indsatsen	for	patienter,	som	ved	
siden	af	deres	sindslidelse	har	et	
misbrug,	er	ligeledes	et	obligato-
risk	element.

Psykisk	syge	og	misbrugere	fylder	
uhensigtsmæssigt	meget	i	krimi-
nalitetsstatistikken	og	kan	være	
meget	utryghedsskabende.	Der	er	
derfor	god	grund	til	at	indgå	i	sam-
arbejde	med	alle	de	aktører,	der	
kan	byde	ind	i	forhold	til	disse	
grupper.	Som	eksempel	på	en	mu-
lig	samarbejdspartner	kan	nævnes	
kriminalforsorgen,	som	har	stor	vi-
den	om	kriminelle	med	misbrug	
og/eller	psykiske	lidelser.	Boligor-
ganisationer	med	beboere	med	
misbrugsproblemer	eller	psykiske	
lidelser	kan	også	være	relevante	
samarbejdspartnere,	da	deres	
medarbejdere	ofte	har	kontakt	til	
disse	beboere	både	i	akutte	situati-
oner	og	til	dagligt.

3.�.3. By- og planområdet regio-
nalt og i kommunerne

Med	opgave-	og	strukturreformen	
er	kommunerne	blevet	en	central	
regionalpolitisk	aktør.	Kommuner-
ne	skal	forholde	sig	til	nye	regiona-
le	fora	og	udviklingsstrategier.	Det	
stiller	det	tværkommunale	samar-
bejde	overfor	nye	udfordringer.	
Processen	omkring	den	regionale	
udviklingsplan	er	et	eksempel	på,	
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at	kommunerne	skal	samarbejde.	
Den	regionale	udviklingsplan	kan	
blive	en	fælleskommunal	strategi,	
hvis	kommunerne	vil	det.

KL	har	i	pjecen	”Kommunerne	og	
den	regionale	udviklingsplan”10	pe-
get	på	en	række	punkter,	som	vil	
være	fælles	for	alle	kommunekon-
taktråd	og	kommuner	-	uanset	hvil-
ken	regional	sammenhæng,	det	
kommunale	samarbejde	skal	fun-
gere	i.	Den	fælles	opgave	er	at	
sætte	fokus	på	udvikling	frem	for	
regulering,	at	revidere	opfattelsen	
af	lokalt	og	regionalt,	at	formulere	
fælles	strategier	og	mål,	at	tænke	i	
fleksible	regioner	og	at	prioritere	
udarbejdelse	af	kommuneplanstra-
tegierne.
	
Igennem	de	sidste	år	er	der	også	
kommet	et	stigende	fokus	på	bypo-
litikken.	Det	er	for	så	vidt	ikke	et	
nyt	begreb,	men	kombinerer	gamle	

og	nye	metoder	i	nye	perspektiver.	
Bypolitik	er	en	velegnet	tilgang	til	
at	åbne	den	lokale	debat	om	den	
enkelte	by	eller	bydels	problemer	
og	potentialer	og	til	at	få	både	bor-
gere,	erhvervsliv	og	politikere	til	at	
udvikle	dialog,	samarbejde	og	part-
nerskaber	omkring	byens	udvikling.

Det	bør	være	et	væsentligt	ele-
ment	i	forebyggelsen	af	kriminali-
tet	at	inddrage	den	private	sektor	
og	borgerne.	Et	eksempel	på	et	så-
dant	samarbejde	kan	være	at	ska-
be	sammenhæng	mellem	det	kom-
munale	arbejde	med	socialt	
udsatte,	det	boligsociale	arbejde,	
arbejdsgiverforeningerne	og	even-
tuelt	kriminalforsorgen.

Det	er	også	væsentligt	med	inddra-
gelse	af	og	samarbejde	med	priva-
te	borgere	om	håndtering	af	lokale	
kriminalitetsproblemer.	Et	sådant	
samarbejde	kan	f.eks.	være	en	god	

idé	i	forhold	til	problemer	i	natteli-
vet,	hvor	sammenhængen	mellem	
byplanlægningen,	bevillingspolitik-
ken,	politiets	patruljering,	gade-
medarbejderes,	restauratørernes	
og	restaurationspersonalets	ind-
sats	og	eventuelt	tillige	alkoholpoli-
tikkerne	på	kommunens	gymnasier	
og	erhvervsskoler	kan	gøre	en	af-
gørende	forskel.	Et	offentligt/privat	
partnerskab	kunne	eventuelt	også	
etableres	mellem	politiet,	kommu-
nen	og	den	lokale	fanklub	om	at	
forebygge	problemer	i	forbindelse	
med	fodboldkampe.

10		Pjecen	kan	hentes	på	følgende	link:	http://www.kl.dk/ncms.aspx?id=ab909eb7-6727-40c9-9855-9edfe634b867.
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4. Det kriminalitetsforebyggende samarbejde i kreds- og lokalråd  

4.�.  Rammerne for kredsrådets 
organisation og opgaver

Efter	retsplejeloven	skal	der	i	hver	
politikreds	oprettes	et	kredsråd,	
som	består	af	politidirektøren	og	
borgmestrene	i	de	kommuner,	
som	kredsen	omfatter.	Kredsrådet	
skal	fungere	som	det	centrale	le-
delsesforum,	hvor	den	øverste	le-
delse	hos	kommunerne	og	politiet	
har	lejlighed	til	at	drøfte	spørgsmål	
af	fælles	interesse.	Det	vil	navnlig	
være	relevant	at	drøfte	områder,	
hvor	der	er	behov	for	at	sikre	sam-
menhæng	i	kommunernes	og	poli-
tiets	opgavevaretagelse,	f.eks.	
med	hensyn	til	indsatsen	over	for	
truede	og	belastede	børn.	Kredsrå-
det	skal	drøfte	spørgsmål	af	almin-
delig	karakter	vedrørende	politiets	
virksomhed	og	organisation	i	politi-
kredsen	samt	spørgsmål	vedrøren-
de	kriminalitetsudviklingen	og	
samarbejdet	mellem	politiet	og	lo-
kalsamfundet.	

Borgmestrene	i	politikredsen	får	i	
kredsrådet	lejlighed	til	at	mødes	og	
drøfte	de	overordnede	prioriteter	
med	politidirektøren.	Borgmestrene	
kan	i	den	forbindelse	f.eks.	drøfte	
spørgsmål	om,	hvor	mange	lokalpo-
litistationer,	der	bør	være	i	politi-
kredsen,	hvornår	de	skal	have	
åbent,	og	hvilke	opgaver,	de	skal	
løse.	Borgmestrene	får	også	lejlig-
hed	til	at	drøfte	med	politidirektø-
ren,	hvilke	opgaver	politiet	skal	prio-
ritere,	og	hvordan	en	given	krimi-	
nalitetsudvikling	bør	håndteres.	
Borgmestrene	får	endelig	mulighed	
for	at	drøfte,	hvordan	politiet	bør	
samarbejde	med	lokalsamfundet.

Ethvert	medlem	af	kredsrådet	kan	
forlange,	at	spørgsmål	af	fælles	in-
teresse	for	kommunerne	og	politi-
et	drøftes	i	kredsrådet	og	kan	såle-
des	tage	relevante	emner	op	i	
kredsrådet.	Kredsrådet	skal	mødes	
mindst	4	gange	om	året,	men	poli-
tidirektøren	skal	herudover	indkal-

et	samvirke	mellem	lokalsamfundet	
og	politiet.	Med	henblik	på	yderlige-
re	at	forankre	og	styrke	denne	ind-
dragelse	skal	politidirektøren	årligt	–	
efter	forudgående	drøftelse	i	kreds-	
rådet	–	udarbejde	en	samlet	plan	
for	samarbejdet	mellem	kommu-
nerne	og	politiet,	andre	offentlige	
myndigheder,	interesseorganisatio-
ner,	foreninger	mv.	i	politikredsen.	
Samarbejdsplanen	skal	efter	forud-
gående	drøftelse	i	kredsrådet	of-
fentliggøres.	Samarbejdsplanen	kan	
således	bruges	som	reference	for	
kommunerne,	lokalsamfundet	og	
borgerne.

Samarbejdsplanen	bør	indeholde	
en	nærmere	beskrivelse	af,	hvor-
dan	det	lokale	samarbejde	er	eller	
vil	blive	organiseret	og	gennemført	
i	hele	politikredsen.	Planen	bør	
omhandle	de	væsentligste	lokale	
samarbejdsområder	og	samar-
bejdsfora,	herunder	det	lokale	kri-
minalpræventive	samarbejde	mel-
lem	politiet	og	de	enkelte	kommu-	
ner	(SSP-samarbejdet	mv.),	men	
der	er	i	øvrigt	frie	rammer	for,	hvor-
dan	samarbejdsplanen	udformes	af	
politidirektøren	i	samarbejde	med	
kredsrådet.

Efter	forarbejderne	til	politirefor-
men	vil	samarbejdsplanen	blandt	
andet	kunne	omhandle	følgende	
emner:
•	Det generelle lokale myndig-

hedssamarbejde	uden	for	kreds-
rådets	rammer,	f.eks.	årlige	mø-
der	mellem	politiet	og	de	rele-	
vante	kommunale	udvalg	eller	
udvalgsformænd	og/eller	mellem	
politiets	ledelse	og	den	samlede	
kommunalbestyrelse,	eller	f.eks.	
ordninger	med	faste	kontaktper-
soner	mellem	kommuner	og	poli-
tiet	på	forskellige	niveauer.	

•	Den lokale kriminalpræventive 
indsats,	herunder	inden	for	ram-
merne	af	SSP-samarbejdet	og	
den	kriminalpræventive	indsats	
over	for	unge	over	18	år	(SSP+).	

de	til	møde	i	kredsrådet,	hvis	en	el-
ler	flere	borgmestre	beder	om	det.	
Enhver	borgmester	kan	således	til	
enhver	tid	kræve,	at	politidirektø-
ren	sammenkalder	kredsrådet,	
hvis	borgmesteren	finder,	at	der	er	
behov	herfor.

Politidirektøren	skal	hvert	år	afgive	
en	skriftlig	beretning	til	kredsrådet	
vedrørende	politiets	virksomhed	i	
det	forløbne	år,	herunder	om	det	
kriminalpræventive	samarbejde	
mellem	politiet	og	hver	kommune,	
men	kan	selvfølgelig	også	udarbej-
de	jævnlige	statusnotater	til	brug	
for	kredsrådets	møder	mv.

Kredsrådet	kan	også	afgive	udtalel-
se	om	spørgsmål	vedrørende	politi-
kredsens	almindelige	organisation	
og	tilrettelæggelse	af	politiets	virk-
somhed.	Kredsrådet	kan	henstille	til	
politidirektøren,	at	politiet	for	et	be-
grænset	tidsrum	særligt	skal	lægge	
vægt	på	løsningen	af	bestemte	op-
gaver	med	hensyn	til	opretholdel-
sen	af	sikkerhed,	fred	og	orden	i	
politikredsen,	f.eks.	en	intensiveret	
indsats	i	lokalområder	præget	af	
hærværk	mv.	Har	kredsrådet	frem-
sat	en	henstilling	til	politidirektøren,	
skal	politidirektøren	som	udgangs-
punkt	følge	denne.	Hvis	politidirek-
tøren	ikke	anser	det	for	muligt	at	
følge	henstillingen,	skal	kredsrådet	
underrettes	herom	og	om	baggrun-
den	herfor	snarest	muligt.	

Borgmestrene	har	således	udstrakt	
mulighed	for	at	påvirke	politiets	
virksomhed	gennem	samarbejdet	i	
kredsrådet,	ligesom	politiet	har	
mulighed	for	at	påvirke	den	kom-
munale	indsats.

4.�.�.  Rammerne for samar-
bejdsplanen

Det	er	vigtigt,	at	alle	relevante	loka-
le	aktører	bliver	inddraget	i	samar-
bejdet	om	de	kriminalitetsforebyg-
gende	opgaver,	som	løses	bedst	i	
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Planen	vil	for	eksempel	kunne	
beskrive,	hvordan	boligorganisa-
tioner,	skoler	og	ungdomsklub-
ber	mv.	søges	inddraget	aktivt	i	
forbindelse	med	gennemførelsen	
af	konkrete,	lokale	initiativer,	her-
under	som	led	i	konkret	udmønt-
ning	af	den	strategiske	plan	for	
det	forebyggende	arbejde	i	politi-
kredsen.

•	Samarbejdet	i	øvrigt	mellem	poli-
tiet	og	de	sociale	myndigheder	
vedrørende	håndteringen	af	un-
ge lovovertrædere mv.,	herunder	
en	beskrivelse	af	eventuelle	loka-
le	samarbejdsfora	–	også	vedrø-
rende	helt	unge	lovovertrædere	
under	15	år	–	med	regelmæssige	
møder	på	sagsbehandlerniveau.

•	Samarbejdet	med	lokale	kvinde-
centre	og	andre	vedrørende	ind-
satsen	over	for	voldsramte kvin-
der og børn.

•	Samarbejdet	med	kommuner	og	
regioner	vedrørende	indsatsen	
over	for	psykisk syge, misbrugere 
og andre særligt udsatte grupper	i	
forbindelse	med	f.eks.	husspek-
takler,	gadeuorden,	truende	ad-
færd,	vold	mv.	Planen	vil	blandt	
andet	kunne	beskrive	de	lokale	
muligheder	for	alternativer	til	an-
bringelse	af	berusede	personer	i	
politiets	detentioner,	og	den	vil	
kunne	omhandle	mulighederne	
for	lokalt	at	rekvirere	behandling	
til	psykisk	syge	mv.,	som	politiet	
kommer	i	kontakt	med	i	forbindel-
se	med	patruljering	mv.

•	Samarbejdet	med	told- og skatte-
myndigheder, miljømyndigheder 
og andre myndigheder	vedrøren-
de	den	lokale	indsats	over	for	
særlige	former	for	særlovskrimi-
nalitet	mv.

•	Samarbejdet	med	lokale	arbejds-
giver-	og	arbejdstagerrepræsen-
tanter	om	indsatsen	mod	illegal 
arbejdskraft,	herunder	også	koor-
dineringen	med	det	landsdækken-
de	og	regionale	samarbejde	på	
området,	f.eks.	i	de	regionale	net-
værk	vedrørende	illegalt	arbejde.

•	Samarbejdet	vedrørende	trafik 
og færdselssikkerhed mv.,	her-
under	lokale	initiativer	med	hen-
blik	på	at	sikre	sammenhæng	
mellem	politiets	aktiviteter	og	
andre	myndigheders	færdselssik-
kerhedsmæssige	initiativer	f.eks.	
i	forbindelse	med	skolestart,	
større	lokale	vejarbejder	mv.	

•	Samarbejdsplanen	kan	endvidere	
mere	generelt	beskrive	mulighe-
der	eller	planlagte	konkrete	initia-
tiver	for	at	udbygge	kontakten	
mellem	politiet,	kommunerne	og	
lokalsamfundet	i	øvrigt	ved	siden	
af	de	formelle	kontakter,	f.eks.	
ved,	at	der	afholdes	årlige	bor-
germøder	mv.,	eller	at	der	ud	fra	
lokale	behov	nedsættes	dialog-
grupper	(”brugergrupper”)	med	
deltagelse	af	repræsentanter	for	
handelsstandsforeninger,	skole-
bestyrelser,	det	lokale	forenings-
liv	og/eller	andre.

4.�.�. Offentliggørelse

Kredsrådet	skal	virke	for,	at	der	gi-
ves	borgerne	oplysninger	om	politi-
ets	virksomhed	i	kredsen,	herunder	
ved	at	orientere	befolkningen	om	
arbejdet	i	kredsrådet.	Med	henblik	
på	at	orientere	befolkningen	i	politi-
kredsen	om	kredsrådets	virke	kan	
kredsrådet	–	udover	at	offentliggøre	
samarbejdsplanen,	blandt	andet	of-
fentliggøre	rådets	dagsordener	og	
mødereferater	mv.,	ligesom	rådet	

vil	kunne	holde	møder,	der	er	helt	
eller	delvist	åbne	for	offentlighe-
den.	Herudover	kan	kredsrådet	ud-
arbejde	informationsmateriale	om	
fælles	tværgående	initiativer	mel-
lem	kommunerne	og	politiet	om	
bestemte	emner.	Der	er	således	
gode	muligheder	for	kredsrådets	
repræsentanter	for	at	profilere	de-
res	arbejde	i	kredsrådet.

4.�. Refleksioner om det lokale 
kriminalitetsforebyggende sam-
arbejde

Arbejdsgruppen	har	på	baggrund	af	
de	ovenfor	nævnte	rammer	for	det	
kriminalpræventive	samarbejde	i	
kreds-	og	lokalråd	overvejet,	hvor-
dan	de	forskellige	aktører	kan	få	
mest	muligt	ud	af	samarbejdet.

4.�.�. Myndighedsansvaret

Det	er	en	helt	afgørende	forudsæt-
ning	for	et	frugtbart	samarbejde	i	
kreds-	og	lokalråd,	at	der	aldrig	op-
står	tvivl	om	de	deltagende	myn-
digheders	ansvar	inden	for	eget	
ressortområde.	Der	må	således	
ikke	herske	tvivl	om,	hvilke	roller	
de	enkelte	myndigheder	spiller	i	
forhold	til	det	myndighedsansvar,	
som	de	hver	for	sig	er	tillagt	eller	
pålagt	i	henhold	til	gældende	lov-
givning.		

Det	er	vigtigt	at	bemærke,	at	hver-
ken	kommunal-	eller	politireform	
eller	oprettelsen	af	kreds-	og	lokal-
råd	har	medført	nogen	ændring	i	
kompetencefordelingen	mellem	
myndighederne.	Hver	myndighed	
har	fortsat	det	ansvar	og	de	rettig-
heder,	som	den	er	tillagt	eller	på-
lagt	i	henhold	til	lovgivningen.	

Til	gengæld	synes	der	at	være	et	
klart	potentiale	i	at	optimere	og	ud-
vikle	det	tværsektorielle	samarbej-
de,	dels	for	at	udbrede	kendskabet	
om	den	enkelte	myndigheds	kapa-
citet	og	kompetencer	til	de	øvrige	
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aktører	i	samarbejdet	og	dels	for	at	
sikre,	at	de	udfordringer	og	pro-
blemstillinger,	der	ikke	entydigt	
kan	henføres	under	en	enkelt	myn-
digheds	ressortområde,	løses	i	
samarbejde	mellem	berørte	eller	
relevante	aktører.	

Opgaveløsningen	bliver	bedre,	når	
myndighederne	arbejder	sammen	
om	at	finde	de	bedste	løsninger.	
Kredsrådets	vigtigste	opgave	er	så-
ledes	at	fungere	som	et	samarbejds-
organ,	der	kan	sikre,	at	der	både	er	
enighed	om	tilgangen	til	en	opgave,	
og	at	en	opgave	ikke	falder	ned	mel-
lem	flere	myndighedsområder.

4.�.�. Organiseringen af det kri-
minalpræventive arbejde

Arbejdsgruppen	har	overvejet,	
hvordan	organiseringen	af	kreds-	
og	lokalrådsarbejdet	i	et	udviklings-
perspektiv	mest	hensigtsmæssigt	
kan	beskrives.	Beskrivelsen	tager	
afsæt	i	en	styringsmodel,	der	er	
baseret	på	tre	niveauer:

•	Det	politisk/strategiske	niveau	
(kredsrådet).

•	Det	koordinerende	niveau	(lokal-
rådet).

•	Det	udførende	niveau	(praktikere	
og	de	lokale	kriminalpræventive	
enheder11	).

Herved	sikres,	at	det	kriminalpræ-
ventive	arbejde	indtænkes	på	det	
strategiske	niveau	samtidig	med,	
at	arbejdet	forankres	helt	ud	i	lokal-
områderne.	

Lokale	forhold,	som	kommunens	
størrelse,	geografi	og	befolknings-
sammensætning,	vil	dog	være	af-
gørende	for,	hvordan	organisatio-
nen	bedst	tilrettelægges.	I	de	
største	kommuner	vil	det	f.eks.	
kunne	være	naturligt	at	operere	
med	flere	niveauer.

De	helt	centrale	aktører	i	kreds-	og	
lokalrådene	er	kommunerne	og	po-
litiet,	og	det	er	derfor	helt	naturligt,	
at	det	netop	er	disse	to	myndighe-
der,	der	udgør	grundstammen	i	or-
ganiseringen	af	de	nye	samar-
bejdsfora.	Der	er	imidlertid	ingen	
tvivl	om,	at	de	udviklingsmulighe-
der,	der	generelt	ligger	i	et	øget	
tværsektorielt	samarbejde,	kun	kan	
udnyttes	optimalt,	hvis	andre	myn-
digheder	og	samarbejdspartnere	
tænkes	ind	i	organiseringen	af	
både	kredsråd,	lokalråd	og	de	kri-
minalpræventive	enheder.						

4.�.3. Kredsrådets organisering

Politidirektøren	og	borgmestrene	
er	fødte	medlemmer	af	kredsrådet.	
Andre	samarbejdspartnere	kan	in-
viteres	til	at	deltage.	Det	er	ar-
bejdsgruppens	opfattelse,	at	nogle	
nøglesamarbejdspartnere	bør	invi-
teres	med	jævne	mellemrum,	f.
eks.	kriminalforsorgen,	regionens	
sundheds-	eller	psykiatrichef,	SSP-
Samrådets	repræsentant	i	kredsen	
mv.	Andre	samarbejdspartnere	kan	
inviteres	til	kredsrådets	møder	ef-
ter	behov.	Hvis	kredsrådet	f.eks.	vil	
prioritere	vold	mod	kvinder	som	et	
indsatsområde,	kan	det	eventuelt	
være	naturligt	at	invitere	kvindekri-
secentre	og	behandlingstilbud	til	at	
deltage	i	mødet,	hvor	netop	denne	
prioritering	drøftes.

4.�.4. Kredsrådets opgaver

Kredsrådet	udgør	det	politiske/stra-
tegiske	niveau	i	det	fremtidige	kri-
minalitetsforebyggende	myndig-
hedssamarbejde.	Det	er	således	
kredsrådet,	der	udarbejder	strate-
giske	mål	og	prioriteringer,	rammer	
og	retningslinjer	for	de	indsatsom-
råder,	der	involverer	flere	myndig-
heder.	For	at	kredsrådet	kan	funge-
re	som	det	centrale	ledelsesforum,	
det	er	tiltænkt	at	være,	er	det	af	af-

gørende	betydning,	at	parterne	ser	
kredsrådet	som	et	samarbejdsor-
gan,	hvor	væsentlige	tværsektoriel-
le	og	tværfaglige	spørgsmål	drøf-
tes	og	prioriteres.

Den	udfordring	som	kredsrådet	
står	overfor,	kan	ses	som	to	hoved-
områder.	Det	ene	drejer	sig	om	at	
sikre	borgernes	oplevelse	af	tryg-
hed	og	sikkerhed,	og	det	andet	
drejer	sig	om	at	forebygge	den	fak-
tiske	kriminalitet.

Der	er	ikke	en	entydig	sammen-
hæng	mellem	folks	oplevelse	af	
tryghed	og	det	faktiske	kriminali-
tetsniveau.	Forhold	som	lys,	god	
vedligeholdelse	af	et	område	og	
offentlighedens	fokus	på	et	pro-
blem,	kan	påvirke	trygheden	i	ne-
gativ	retning.	Omvendt	kan	inklusi-
on	og	det,	at	man	betoner	folks	
mulighed	for	selv	at	gøre	noget	for	
at	afhjælpe	et	problem,	skabe	tryg-
hed.	Eksempler	på	sådanne	tiltag	
kunne	være	nabohjælp,	forældre-
patruljer	eller	det	at	have	et	aktivt	
samarbejde	med	boligorganisatio-
ner	eller	brugere	af	forskellige	til-
bud.

Borgernes	oplevelse	af	tryghed	og	
sikkerhed	kan	måles	f.eks.	ved	lø-
bende	at	spørge	en	passende	
gruppe	borgere	om	deres	oplevel-
se	af	forskellige	forhold.	Kredsrå-
det	må	forholde	sig	til,	hvordan	
man	vil	arbejde	med	trygheden.

For	den	del	af	opgaven,	som	drejer	
sig	om	at	reducere	den	faktiske	kri-
minalitet,	opstår	indledningsvist	
spørgsmålet	om,	hvordan	man	gør	
den	faktiske	kriminalitet	op	i	kreds-
rådet.	Politiet	kan	fremlægge	stati-
stiske	oplysninger	om	det	generel-
le	kriminalitetsniveau,	kriminalitets-	
niveauet	for	forskellige	kriminali-	
tetstyper,	den	geografiske	opde-	
ling	og	påvise,	hvordan	udviklingen	

11		Arbejdsgruppen	anvender	begrebet	kriminalpræventiv	enhed	for	de	forskellige	samarbejdsfora,	der	har	kriminalpræventiv	indvirkning	på	forskellige	områder,	f.eks.	SSP-	og	PSP-organi-
sationen.
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har	været	på	de	forskellige	områ-
der.

Kommunerne	har	heroverfor	rådig-
hed	over	data	om	en	lang	række	
andre	relevante	forhold,	som	f.eks.	
hvordan	misbrugsmønsteret	ser	ud	
i	kommunen,	hvordan	det	går	med	
de	psykisk	syge	i	kommunen,	hvor-
dan	det	går	med	de	unge,	når	de	
forlader	folkeskolen,	om	de	får	et	
arbejde	eller	kommer	i	gang	med	
en	uddannelse	osv.	

En	systematisk	tilgang	til	forebyg-
gelse	af	kriminalitet	vil	give	det	bed-
ste	grundlag	for	tilrettelæggelse	af	
relevante	og	virksomme	strategier	
og	dermed	den	bedste	udnyttelse	
af	de	ressourcer,	der	lokalt	anven-
des	til	forebyggelse	af	kriminalitet.

Kredsrådene	bør	derfor	løbende	og	
mindst	én	gang	om	året	skabe	sig	
overblik	over	situationen	i	kredsen.	
I	et	sådant	overblik	bør	f.eks.	indgå:

•	En	analyse	af	de	lokale	kriminali-
tetsproblemers	omfang,	udvik-
ling	og	geografiske	fordeling.

•	En	undersøgelse	af	den	lokale	
ungdomsgruppes	livsstil	og	ud-
viklingen	i	deres	livsstil.

•	En	oversigt	over	det	lokale	ud-
dannelsessystems	resultater	i	
forhold	til	at	få	afgangselever	fra	
folkeskolen	i	videre	uddannelse	
eller	i	arbejde.	

•	En	redegørelse	for	udviklingen	i	
omfanget	og	fordelingen	(bolig-
områder)	af	sociale	problemer.	

•	En	undersøgelse	af	omfang,	ud-
vikling	og	geografisk	fordeling	af	
lokale	problemer	med	misbrug	af	
alkohol	og	narkotika.

Sådanne	nøgletal	bør	være	ud-
gangspunktet	for	drøftelser	af	hvil-
ke	problemer	i	kommuner	og	politi-

kredsen,	som	det	enkelte	kredsråd	
ønsker	at	prioritere.	

Temaer	som	kriminalitetsudvikling	
og	muligheden	for	at	forebygge	kri-
minalitet	gennem	et	intensiveret	
kommunalt	samarbejde	på	tværs	
af	kommunerne	bør	indgå	i	drøftel-
serne	i	kredsrådet.	I	den	forbindel-
se	bør	den	”kommunegrænseover-
skridende”	kriminalitet	ligeledes	
være	et	fast	fokuspunkt	med	hen-
blik	på	at	sikre	koordinering	og	
samarbejde	mellem	flere	kommu-
ner,	hvor	der	er	behov	herfor.

I	kredsrådets	prioriteringer	må	der	
også	tages	højde	for	nationale	ud-
fordringer.	Folketinget	foretager	
prioriteringer	f.eks.	i	politiforliget,	i	
forliget	om	anvendelsen	af	satspul-
jemidler	og	i	andre	politiske	aftaler.	
Det	Kriminalpræventive	Råd	udar-
bejder	også	hvert	år	en	oversigt	
over	væsentlige	kriminalpræventive	
prioriteter	i	Rådets	regi12.	

Kredsrådet	har	således	den	meget	
vigtige	og	vanskelige	opgave	at	
skabe	sammenhæng	mellem	kom-
munale	og	statslige	udfordringer	
og	behov	for	prioriteringer.

Udmøntningen	af	kredsrådets	prio-
riteringer	bør	så	vidt	muligt	overla-
des	til	lokalrådene.	Det	er	dog	
kredsrådets	opgave	at	sikre,	at	der	
tilrettelægges	helhedsorienterede	
indsatser	som	sammentænker	den	
retshåndhævende	indsats	med	de	
fysiske	omgivelser,	det	sociale	ar-
bejde	(herunder	det	opsøgende	so-
ciale	arbejde),	de	berørte	borgeres	
aktive	deltagelse	og	behandlingen	
af	kriminalitets-	og	tryghedsproble-
mer	i	offentligheden.	

De	primære	redskaber	til	at	bear-
bejde	udfordringerne	er	de	res-

sourcer	og	den	ekspertise,	som	
kredsrådets	medlemmer	hver	
især	råder	over.

Derudover	bør	kredsrådets	med-
lemmer	være	kreative	med	hensyn	
til	at	indtænke	andre	mulige	aktø-
rer	i	hver	enkelt	kommune	i	de	
konkrete	indsatser.

Kredsrådets	samarbejdsplan	bør	
indeholde	en	nærmere	beskrivelse	
af,	hvordan	det	lokale	samarbejde	
er	eller	vil	blive	organiseret	og	gen-
nemført	i	hele	politikredsen.	Det	er	
i	den	forbindelse	vigtigt	at	sikre	
sammenhæng	mellem	kommuner-
nes	politikker,	f.eks.	vedrørende	
sundhedsforebyggelse,	misbrugs-
politik,	resocialisering	af	kriminelle,	
ungdomspolitik,	undervisning,	so-
ciale	indsatser	over	for	børn	og	
unge,	fritidspolitik,	bypolitik	mv.	og	
kredsrådets	samarbejdsplan.	Sam-
arbejdsplanen	skal	naturligvis	udar-
bejdes	i	kredsrådsregi,	men	den	
bør	også	tage	højde	for	de	lokale	
forhold	i	kredsen.	

Kredsrådets	samlede	samarbejds-
plan	skal	tage	sit	udgangspunkt	i	
de	strategiske	overvejelser	i	kreds-
rådet.	Samarbejdsplanen	bør	også	
omfatte	de	lokale	samordnede	
handlingsplaner13.	Der	er	således	
behov	for	en	elevatoreffekt	mellem	
de	erfaringer,	der	indhentes	i	lokal-
områderne	og	de	strategiske	over-
vejelser,	som	kredsrådet	gør	sig.

Det	er	arbejdsgruppens	anbefaling,	
at	den	enkelte	kommune	strukture-
rer	samspillet	mellem	kredsråds-
møderne	og	lokalrådsmøderne,	
herunder	aktivt	forbereder	møder-
ne	i	kredsrådet,	og	medvirker	til	at	
sætte	dagsordenen.	Dette	kan	f.
eks.	ske	ved,	at	de	kommunale	re-
præsentanter	i	lokalrådet	løbende	

12		Rådets	prioriteringer	for	2008	er	vedlagt	som	bilag	4.
13	Arbejdsgruppen	anvender	begrebet	samordnet	handlingsplan	om	det	værktøj,	lokalrådet	må	udarbejde	for	at	koordinere	og	styre	samarbejdet	i	de	kriminalpræventive	enheder	og	skabe	

sammenhæng	mellem	kredsrådets	prioriteringer	og	lokalrådets	egne	prioriteringer.
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rapporterer	om	mere	principielle	
og	generelle	aspekter	i	samarbej-
det	mellem	kommune	og	politi.	

Efter	loven	skal	befolkningen	orien-
teres	om	arbejdet	i	kredsrådet.	Det	
er	arbejdsgruppens	opfattelse,	at	
kredsrådet	og	lokalrådene	i	videst	
mulig	udstrækning	bør	anvende	
denne	mulighed	for	at	øge	borger-
inddragelsen.	Kredsrådets	strategi-
ske	mål	og	prioriteter,	samarbejds-
planen,	dagsordener	og	referater	fra	
kredsrådet	og	eventuelle	yderligere	
fælles	initiativer	kan	offentliggøres	
både	på	kommunernes	og	politiets	
hjemmesider.	Ligeledes	bør	lokalrå-
denes	dagsordner,	mødereferater,	
udmøntnings-	og	handlingsplaner	
mv.	lægges	både	på	kommunens	
og	politiets	hjemmesider	eller	of-
fentliggøres	på	anden	vis.	

4.�.5. Det kriminalpræventive se-
kretariat

Justitsministeren	har	med	hjemmel	
i	retsplejelovens	§	112,	stk.	6,	fast-
sat	nærmere	regler	om	kredsrådets	
virksomhed.	I	bekendtgørelse	om	
kredsråd	vedrørende	politiets	virk-
somhed	er	det	i	§	2	bestemt,	at	po-
litidirektøren	etablerer	et	sekretari-
at,	der	har	ansvaret	for	sekretari-	
atsbetjeningen	af	rådet.	Repræsen-	
tanter	for	kommunen	kan	bistå	se-
kretariatet	med	planlægning	og	for-
beredelse	af	rådets	møder.	

Arbejdsgruppen	skal	anbefale,	at	
den	enkelte	borgmester	sammen	
med	sin	administration	finder	ud	af,	
hvordan	kommunen	tilvejebringer	de	
data,	der	er	brug	for	i	samarbejdet	i	
kredsrådet,	hvordan	arbejdet	i	kreds-
rådet	skal	forberedes,	og	hvordan	
koordineringen	på	tværs	af	kommu-
nens	forvaltninger	bør	tilrettelægges.

Principielt	kan	man	forestille	sig,	at
•	der	etableres	et	fællessekretariat	

i	politiet,
•	hver	part	har	sit	sekretariat,	der	

samarbejder	om	forberedelse	af	
kredsrådets	møder,

•	at	sekretariatsopgaven	overlades	
til	politiet,	men	at	kommunen	ud-
peger	et	antal	kontaktpersoner	i	
forvaltningerne,	som	kan	bistå	
sekretariatet	med	forberedelsen	
af	møderne.

Arbejdsgruppen	anbefaler,	at	der	
tilrettelægges	et	tæt	samarbejde	
om	forberedelsen	af	kredsrådsmø-
derne,	så	der	reelt	bliver	tale	om	et	
balanceret	samarbejde	mellem	li-
gestillede	parter.

4.3. Rammerne for lokalrådets 
organisation og opgaver 

I	modsætning	til	kredsrådene,	hvis	
virksomhed	er	forholdsvis	detalje-
ret	beskrevet	i	lovgrundlaget,	er	
der	på	forhånd	kun	skrevet	ganske	
lidt	om	lokalrådenes	virksomhed.	
Spørgsmålet	om	etablering	af	lo-
kalråd	blev	første	gang	nævnt	i	ju-
stitsministerens	besvarelse	af	
spørgsmål	nr.	158	fra	Folketingets	
Retsudvalg.	

Det	fremgår	heraf,	at	der	i	vidt	om-
fang	er	behov	for,	at	de	overordnede	
rammer	og	mål	med	hensyn	til	både	
kriminalitetsbekæmpelse	og	den	kri-
minalpræventive	indsats	udmøntes	
lokalt,	bl.a.	i	samarbejde	mellem	lo-
kalpolitiet	på	den	enkelte	politistati-
on	og	de	lokale	myndigheder,	institu-
tioner,	organisationer	og	andre	re-	
præsentanter	for	lokalsamfundet.	
Med	henblik	herpå,	og	med	henblik	
på	i	øvrigt	at	fremme	det	løbende	
praktiske	samarbejde	om	løsningen	
af	lokale	kriminalitetsproblemer,	kan	
der	efter	politidirektørens	nærmere	
bestemmelse	etableres	lokale	sam-
arbejdsfora	(lokalråd)	i	de	enkelte	
kommuner	med	repræsentanter	for	
politiet,	kommunen	og	det	øvrige	lo-
kalsamfund.

Det	fremgår	videre,	at	den	daglige	
leder	af	den	lokalpolitienhed,	der	

dækker	området,	normalt	bør	have	
ansvaret	for	at	forberede	og	lede	
et	sådant	lokalråds	møder,	så	lokal-
politiet	får	det	bredest	mulige	
kendskab	til,	hvad	der	rører	sig	i	lo-
kalsamfundet.	Også	andre	medar-
bejdere	kan	deltage	i	lokalrådets	
møder,	med	henblik	på	at	sikre,	at	
den	nødvendige	sagkundskab	i	for-
hold	til	de	pågældende	emner	er	
repræsenteret.	

Lokalrådene	vil	have	nærmere	be-
stemte	opgaver	navnlig	med	hen-
syn	til	at	drøfte	den	kriminalitets-
bekæmpende	og	kriminalitetsfo-	
rebyggende	indsats	i	lokalområdet.	
Et	lokalråd	kan	også	bidrage	ved	
udarbejdelsen	af	en	eventuel	hand-
lingsplan	for	lokalpolitiets	arbejde	i	
den	pågældende	kommune	og	kan	
bl.a.	drøfte,	hvordan	lokalsamfun-
det,	herunder	f.eks.	skoler,	forenin-
ger,	ungdomsklubber	mv.,	kan	ind-
drages	aktivt	i	det	lokale	kriminal-	
præventive	arbejde.	Det	vil	være	
naturligt	at	omtale	eventuelle	hand-
lingsplaner	for	lokalpolitiet	i	den	år-
lige	samarbejdsplan	for	politikred-
sen,	og	en	sådan	handlingsplan	
kan	også	offentliggøres	på	politi-
kredsens	hjemmeside.

Det	fremgår	i	øvrigt	af	forarbejder-
ne	til	retsplejeloven,	at	der	lægges	
vægt	på,	at	politiet	bevarer	og	ud-
bygger	det	fornødne	lokalkendskab	
og	en	tæt	kontakt	til	lokalsamfun-
det	i	de	nye	store	politikredse.	Det	
vil	normalt	være	lokalpolitiet	på	po-
litikredsens	enkelte	politistationer,	
der	skal	varetage	de	løbende	for-
melle	og	uformelle	kontakter	med	
kommunerne	og	det	øvrige	lokal-
samfund,	f.eks.	deltagelse	i	SSP-
samarbejde	og	andet	kriminalitets-
forebyggende	arbejde.	Lederen	af	
lokalpolitiet	på	de	enkelte	politista-
tioner	vil	i	vidt	omfang	kunne	fun-
gere	som	kontaktpersoner	i	det	
daglige	for	den	pågældende	kom-
mune,	og	herudover	vil	det	i	nogen	
tilfælde	være	naturligt,	at	f.eks.	
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borgmesteren	tager	kontakt	til	che-
fen	for	lokalpolitiet	eller	eventuelt	
chefpolitiinspektøren	om	større	
spørgsmål	af	hastende	karakter.	

Ud	over,	at	det	er	den	daglige	leder	
af	lokalpolitiet,	der	bør	have	ansva-
ret	for	at	forberede	og	lede	lokal-
rådsmøderne	er	det	således	lagt	
op	til	en	lokal	beslutning,	hvorle-
des	lokalrådene	i	øvrigt	organise-
res	og	tilpasses	de	lokale	forhold.	

4.4. Refleksioner om lokalrådet

4.4.�.  Lokalrådets organisering
Lokalrådene	skal	sikre	den	lokale	
forankring	af	det	forebyggende	ar-
bejde.	Bortset	fra,	at	det	er	den	
daglige	leder	af	lokalpolitiet,	der	bør	
have	ansvaret	for	at	forberede	og	
lede	lokalrådsmøderne,	er	det	som	
nævnt	lagt	op	til	en	lokal	beslutning,	
hvordan	lokalrådene	i	øvrigt	organi-
seres	og	tilpasses	de	lokale	forhold.

Lokalrådene	kan	selvfølgelig	være	
forskelligt	sammensat	–	alt	efter,	
hvor	stor	kommunen	er.	I	nogle	
kommuner	vil	lokalrådet	måske	
også	udgøre	styregruppen	i	SSP-
samarbejdet	mv.,	mens	der	i	andre	
kommuner	f.eks.	vil	være	tale	om	
en	selvstændig	SSP-organisation	
under	lokalrådet.

Illustration	af,	hvordan	lokalrådet	
kan	placeres	i	samarbejdet.

Netop	tilpasningen	til	lokale	forhold	
er	et	helt	centralt	element	ved	or-
ganiseringen	af	de	enkelte	lokalråd	
i	politikredsen.	

Lokalrådenes	ledelse	bør	omfatte	2	
eller	flere	ledelsesrepræsentanter	
fra	kommunen	og	politiet	som	en	
kernegruppe.	Efter	arbejdsgrup-
pens	opfattelse	er	det	af	afgørende	
betydning,	at	de	personer,	der	ud-
peges	til	at	sidde	i	lokalrådet	har	
mandat	til	at	disponere	både	res-
sourcer	og	penge.	

Kommunen	bør	nøje	overveje	re-
præsentationen	i	lokalrådet,	såle-
des	at	det	brede	ansvarsområde	
kan	tilgodeses	(både	børne-	og	un-
geområdet,	voksenområdet	og	det	
tekniske	område).	F.eks.	bør	kom-
munens	SSP-konsulent	være	re-
præsenteret	i	lokalrådets	møder,	
eller	også	skal	der	sikres	en	anden	
struktur,	hvor	der	arbejdes	med	
SSP-samarbejdet.

Endelig	er	det	væsentligt,	at	de	
kommunale	repræsentanter	har	
god	indsigt	i	de	forvaltningsmæssi-
ge	rutiner	og	muligheder.

Derfor	bør	der	til	lokalrådet	udpe-
ges	ledende	embedsmænd,	som	
har	den	fornødne	kompetence.	

For	at	sikre	den	lokale	inddragelse	
bør	lokalrådet	suppleres	af	lokale	
organisationer	og	foreninger	mv.,	
såsom	den	lokale	afdeling	af	krimi-
nalforsorgen,	boligorganisationer,	
erhvervsforeninger	erhvervsskoler,	
restauratørforeninger,	frivillige	for-
eninger	mv.

Det	er	arbejdsgruppens	opfattelse,	
at	nogle	nøglesamarbejdspartnere	
bør	inviteres	til	lokalrådets	møder	
med	jævne	mellemrum,	som	f.eks.	
kriminalforsorgen	og	boligorganisa-
tionerne.	Andre	samarbejdspartne-
re	kan	inviteres	efter	behov.	Hvis	
lokalrådet	f.eks.	planlægger	en	
tryghedsskabende	indsats	i	et	ind-
købscenter,	kan	det	være	naturligt	
at	invitere	centerforeningen	til	at	
deltage	i	mødet,	hvor	netop	denne	
indsats	drøftes.

I	visse	tilfælde	kan	det	være	natur-
ligt	at	inddrage	samtlige	samar-
bejdspartnere	i	lokalrådet,	i	andre	
tilfælde	kan	det	være	hensigts-
mæssigt	kun	at	inddrage	en	min-
dre	del	af	de	mulige	lokale	samar-
bejdspartnere	i	selve	lokalrådet,	
men	til	gengæld	have	en	tæt	kon-
takt	til	disse	samarbejdspartnere	i	
andre	fora	eller	i	forbindelse	med	
konkrete	projekter.	

LOKALRÅD

SSP-samarbejde PSP-samarbejde
Samarbejde 

mellem kommune 
og kriminalforsorg

Samarbejde mellem 
kommune og 

boligorganisationer 
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Det	er	arbejdsgruppens	anbefaling,	
at	det	i	lokalrådsregi	drøftes	og	
overvejes,	hvordan	borgerinddragel-
sen	yderligere	kan	øges,	herunder	
om	lokalrådene	skal	invitere	lokale	
erhvervsdrivende,	foreninger	mv.	til	
lokalrådsmøder	eller	andre	møder,	
hvor	lokalbefolkningen	kan	få	lejlig-
hed	til	at	drøfte	væsentlige	pro-
blemstillinger	og	løsningen	heraf	
med	de	lokale	aktører	i	det	krimina-
litetsforebyggende	samarbejde.	
Herved	skabes	der	mulighed	for	
maksimal	borgerinddragelse	i	det	
lokale	kriminalpræventive	arbejde.

Som	eksempel	kan	nævnes,	at	bo-
ligorganisationernes	beboerdemo-
kratiske	system	med	organisations-	
og	afdelingsbestyrelse,	afdelings-	
møder	m.m.	kan	bruges	som	plat-	
form	for	at	inddrage	borgerne	i	det	
kriminalpræventive	arbejde.
		

4.4.�. Lokalrådets opgaver

Lokalrådet	har	det	overordnede	an-
svar	for	at	tilrettelægge	det	kriminal-
præventive	samarbejde	i	lokalrådets	
område.	Det	indebærer	et	krav	om	
at	holde	sig	opdateret	om	den	kon-
krete	situation	i	området	for	så	vidt	
angår	kriminalitet,	sociale	forhold,	
uddannelsesmæssige	forhold	osv.	
Det	forudsætter,	at	lokalrådet	for-
holder	sig	til	behovet	for	lokale	
samarbejdsfora.	Det	kræver	endelig	
prioritering	og	koordinering	samt,	at	
lokalrådets	medlemmer	sammen	
og	hver	for	sig	bearbejder	de	priori-
terede	udfordringer	med	de	res-
sourcer	og	den	ekspertise,	som	de	
hver	især	råder	over.

Efter	arbejdsgruppens	opfattelse	
skal	lokalrådet	fungere	som	en	
slags	”lokal	styregruppe”,	der	skal	

udmønte	de	beslutninger,	som	
borgmesteren	har	truffet	sammen	
med	de	øvrige	borgmestre	og	poli-
tidirektøren	i	kredsrådet.	Lokalrå-
det	skal	udarbejde	operative	mål	
ud	fra	de	strategiske	mål,	der	er	
fastlagt	af	deres	politiske/øverste	
ledere	i	kredsrådsregi.	Lokalrådet	
skal	således	sikre,	at	de	strategi-
ske	mål	og	prioriteringer	mv.	bliver	
kommunikeret	helt	ud	til	det	udfø-
rende	niveau	i	lokalområderne.	

Lokalrådet	har	således	en	væsentlig	
elevatorfunktion	i	forhold	til	at	ska-
be	sammenhæng	mellem	på	den	
ene	side	kredsrådet,	og	på	den	an-
den	side	de	kriminalpræventive	en-
heder	og	det	udførende	niveau.

Lokalrådet	skal	forholde	sig	til	kri-
minalitetsudviklingen	og	til	fore-
byggende	og	tryghedsskabende	

Ledere fra 
kommune 
og politi

Andre

Restauratør-
foreninger Erhvers-

skolerne/
gymnasiale 

uddannelser

Frivillige
foreninger

Erhvervs-
foreninger

Kriminal-
forsorgen

Bolig-
organisatio-

nerneLokale 
foreninger, 
herunder 
klubber

Illustration	med	eksempler	på	
samarbejdspartnere,	der	kan	indgå	
i	lokalrådet.
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aktiviteter.	Lokalrådet	skal	arbejde	
med	de	særlige	lokale	problemstil-
linger,	som	gør	sig	gældende	for	
den	enkelte	kommune.	

Lokalrådet	skal	sikre,	at	der	er	de	
nødvendige	enheder	eller	samar-
bejdsfora,	der	kan	tage	hånd	om	
kendte	eller	pludseligt	opståede	
problemområder,	og	skal	skabe	
kontakten	til	de	personer,	som	står	
for	den	kriminalpræventive	indsats	
i	kommunen.	Lokalrådet	har	såle-
des	til	opgave	at	sørge	for,	at	der	
bliver	etableret	de	nødvendige	kri-
minalpræventive	enheder,	som	
rent	praktisk	kan	løse	alle	de	lokale	
opgaver	og	problemstillinger,	der	
måtte	opstå.

Det	er	arbejdsgruppens	anbefaling,	
at	lokalrådet	bliver	en	paraplyorga-
nisation	for	de	lokale	kriminalpræ-
ventive	enheder	og	andre	lokale	
samarbejdsfora.	Lokalrådet	bør	i	
den	forbindelse	fastlægge	den	
overordnede	struktur	for,	hvorledes	
arbejdet	i	de	forskellige	kriminal-
præventive	enheder	organiseres.	
På	den	måde	bliver	lokalrådet	om-
drejningspunktet	for	samarbejdet	
mellem	kommune	og	politi	–	det	
gælder	både	i	forhold	til	den	fælles	
rammesætning	for	og	prioritering	
af	det	løbende	samarbejde.		

Lokale	forhold,	som	kommunens	
størrelse,	geografi	og	befolknings-
sammensætning,	vil	dog	være	afgø-
rende	for,	hvordan	organisationen	
bedst	tilrettelægges.	I	de	største	
kommuner	vil	det	f.eks.	kunne	være	
naturligt	at	operere	med	flere	lokal-
råd,	og	her	vil	det	ikke	nødvendigvis	
være	de	enkelte	lokalråd,	der	ube-
tinget	fastlægger	den	overordnede	
struktur	for,	hvordan	arbejdet	i	de	

forskellige	kriminalpræventive	enhe-
der	organiseres.

Endelig	vil	det	være	lokalrådet,	der	
er	omdrejningspunktet,	når	resulta-
terne	fra	de	forskellige	kriminal-
præventive	aktiviteter	skal	koordi-
neres,	vurderes	og	præsenteres	
for	kredsrådet.	

Det	anbefales,	at	kommunen,	poli-
tiet	og	eventuelle	øvrige	samar-
bejdsparter	aftaler	konkrete	ram-
mer	for	samarbejdet,	at	der	løben-	
de	følges	op	på	samarbejdets	
funktion	og	effekt	i	lokalrådet,	og	
at	der	sikres	klarhed	om	parternes	
respektive	kompetencer	i	det	dagli-
ge	samarbejde,	således	at	samar-
bejdet	kan	flyde.

Det	er	arbejdsgruppens	anbefaling,	
at	der	i	hvert	lokalråd	på	sigt	udar-
bejdes	en	samordnet	handlings-
plan	på	baggrund	af	kredsrådets	
strategiske	udmeldinger	og	med	
udgangspunkt	i	de	lokale	behov.

Arbejdsgruppen	anvender	begre-
bet	samordnet	handlingsplan	om	
det	værktøj,	lokalrådet	må	udarbej-
de	for	at	koordinere	og	styre	sam-
arbejdet	i	de	kriminalpræventive	
enheder	og	skabe	sammenhæng	
mellem	kredsrådets	prioriteringer	
og	lokalrådets	egne	prioriteringer.

Den	samordnede	handlingsplan	
bør	indeholde	en	beskrivelse	af,	
hvilke	indsatsområder,	man	priori-
terer	i	kommunen,	og	hvorfor.	Her-
udover	bør	handlingsplanen	inde-
holde	en	beskrivelse	af	målsæt-	
ningerne	for	de	enkelte	kriminali-	
tetsforebyggende	indsatser,	man	
prioriterer	i	kommunen,	hvilke	loka-
le	kriminalitetsforebyggende	sam-

arbejdsfora,	man	benytter	sig	af,	
og	hvordan	man	påtænker	at	evalu-
ere	indsatserne.	Herudover	bør	lo-
kalrådet	sikre,	at	der	udarbejdes	
konkrete	aftaler	mellem	de	involve-
rede	samarbejdspartnere	om,	
hvem	der	gør	hvad,	og	herunder	
påse,	om	der	er	klare	delegations-
aftaler	for	det	daglige	arbejde.	

4.5. Refleksioner om det udfø-
rende niveau

De	kriminalpræventive	enheder	sør-
ger	for,	at	det	konkrete	kriminalpræ-
ventive	arbejde	bliver	udført	i	det	
daglige.	De	kriminalpræventive	en-
heder,	som	SSP	og	PSP	kan	efter	
behov	tilrettelægges	på	flere	ni-
veauer.	I	sidste	ende	er	det	i	de	kri-
minalpræventive	enheder,	at	medar-
bejderne	har	den	daglige	kontakt	
med	børn,	unge,	udsatte	osv.	Det	
er	derfor	på	dette	niveau,	at	det	
praktiske	samarbejde	skal	fungere,	
for	at	arbejdet	skal	have	en	kriminal-
præventiv	indvirkning	i	lokalområdet.

De	samordnede	handlingsplaner	
omsættes	til	konkrete	projekter	og	
initiativer	af	de	kriminalpræventive	
enheder	og	helt	ud	på	det	udføren-
de	niveau.	

På	det	udførende	niveau	må	der	
være	forskelle	på	organisationen	i	
de	enkelte	kommuner.	Alene	det	
faktum,	at	kommunerne	er	meget	
forskellige	i	forhold	til	indbyggertal,	
indbyggersammensætning,	urbani-
seringsgrad	mv.	betyder,	at	organi-
sationen	må	tilpasses	de	lokale	
forhold	og	behov,	men	herudover	
vil	også	forhold	som	kapacitet	og	
ambitionsniveau	på	det	kriminal-
præventive	område	spille	ind.	
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5. Andre centrale aktører i det lokale kriminalpræventive 
samarbejde

5.�. Kriminalforsorgen 

Kriminalforsorgen	har	som	hoved-
formål	at	medvirke	til	at	begrænse	
kriminalitet	ved	at	fuldbyrde	de	
straffe,	som	domstolene	har	fast-
sat,	men	skal	samtidig	støtte	og	
motivere	de	dømte	til	gennem	per-
sonlig	og	social	udvikling	at	leve	en	
kriminalitetsfri	tilværelse.

Kriminalforsorgen	varetager	også	
varetægtsfængslinger,	frihedsberø-
velse	i	henhold	til	udlændingelo-
ven,	personundersøgelser	af	sigte-
de	samt	tilsyn	med	psykisk	syge	
kriminelle,	der	er	dømt	efter	straf-
felovens	§	68	og	§	69.

Kriminalforsorgen	er	en	vigtig	aktør	
i	det	kriminalpræventive	arbejde,	og	
har	på	samme	måde	som	politiet	
og	kommunerne	en	myndighedsop-
gave	overfor	de	kriminelle.	Kriminal-
forsorgens	medarbejdere	har	stor	
viden	om	og	erfaring	i	arbejdet	med	
kriminalitetsforebyggelse.	Herud-
over	er	det	lovpligtigt	for	kriminal-
forsorgen	og	kommunerne	at	koor-
dinere	handlingsplaner	for	en	stor	
del	af	deres	fælles	klienter.

Det	har	længe	været	kriminalfor-
sorgens	ønske	at	blive	en	mere	ak-
tiv	aktør	i	SSP-	og	specielt	SSP+-
samarbejdet,	således	at	der	reelt	
bliver	tale	om	et	SSPKsamarbejde,	
og	således,	at	kriminalforsorgen	
generelt	bliver	en	langt	mere	aktiv	
partner	i	det	kriminalitetsforebyg-
gende	arbejde	i	tæt	samarbejde	
med	kommunerne	og	politiet.

Erfaringerne	viser,	at	et	godt	sam-
arbejde	mellem	kriminalforsorgen	
og	kommunerne	er	af	største	be-
tydning,	når	tilbagefald	til	kriminali-
tet	skal	forhindres,	både	når	det	
gælder	indsatsen	overfor	kriminelle	

Hverdagen	i	boligområderne	er	af-
hængig	af,	hvordan	og	hvor	mange	
ressourcer,	der	bliver	anvendt	af	
kommunerne	og	politiet	til	at	fore-
bygge	de	problemer,	der	kan	opstå.	
Den	enkelte	boligorganisations	be-
hov	for	samarbejde	om	det	krimi-
nalpræventive	arbejde	vil	i	høj	grad	
være	afhængigt	af	problemstillinger	
i	det	enkelte	boligområde	i	hver	by.	
Der	er	dog	generelt	et	behov	for	ko-
ordinering,	samarbejde	og	videns-	
og	erfaringsudveksling	mellem	poli-
tiet,	kommunerne	og	boligorganisa-	
tionerne	(herunder	beboerrådgive-	
re),	hvis	det	kriminalpræventive	
samarbejde	skal	lykkes15.

Arbejdsgruppen	anbefaler,	at	bolig-
organisationerne	jævnligt	inviteres	
til	møder	i	lokalrådene.

5.3. Arbejdsmarkedets parter

Det	er	et	velkendt	fænomen,	at	en	
vej	ud	af	kriminalitet	kan	være	et	
meningsfyldt	arbejde.	Personer,	
som	er	i	eller	på	vej	ind	i	en	krimi-
nel	løbebane,	kan	have	svært	ved	
selv	at	skaffe	sig	et	arbejde	og	der-
ved	bryde	den	onde	cirkel.	Kom-
munen	kan	bistå	disse	personer	på	
utraditionelle	måder	i	deres	be-
stræbelser	på	at	skaffe	sig	et	job.	
Det	kan	kommunen	gøre	ved	at	
indgå	i	et	tæt	og	forpligtende	sam-
arbejde	med	lokale	arbejdsgiverfor-
eninger	og	fagforeninger.

Kommunerne	kan	f.eks.	etablere	
et	samarbejde	mellem	SSP-udval-
get	og	lokale	virksomheder	med	
henblik	på	at	tilvejebringe	fritids-
jobs	til	unge,	der	er	kriminalitets-
truede	eller	dårligt	integrerede16.	
Kommunerne	kan	også	inddrage	
kriminalforsorgen	i	bestræbelserne	
med	at	få	kriminelle	i	job	så	hurtigt	
som	muligt.

på	fri	fod,	men	også	for	at	planlæg-
ge	udslusningen	fra	fængslerne14.	
Det	er	derfor	arbejdsgruppens	an-
befaling,	at	kriminalforsorgen	bliver	
inviteret	til	at	deltage	med	jævne	
mellemrum	i	møder	i	både	kreds-	
og	lokalråd.

5.�. Boligorganisationerne

Almene	boligorganisationer	har	til	
opgave	at	sikre	rummelige	boligom-
råder	med	plads	til	en	mangfoldig-
hed	af	beboergrupper,	tackle	kon-
flikter	mellem	beboere,	inddrage	
kriminalpræventiv	viden	i	planlæg-
ning	af	renoveringer	og	nybyggeri	af	
både	boliger	og	udenomsarealer.	

Udlejning	af	boliger	giver	boligorga-
nisationer	opgaver	bl.a.	i	forhold	til	
at	skabe	et	trygt	og	positivt	miljø	i	
boligområderne,	afværge	nabokon-
flikter,	minimere	hærværk	o.l.	Be-
boergruppens	mangfoldige	sam-
mensætning	kan	give	anledning	til	
skiftende	problemstillinger	med	f.
eks.	grupper	af	børn	og	unge	eller	
beboere	med	psykiske	lidelser	el-
ler	misbrugsproblemer,	som	bolig-
organisationerne	skal	søge	løst	via	
et	tæt	samarbejde	med	kommu-
nen	eller	politiet.	

Med	indgåelsen	af	boligaftalen	i	
2006,	har	Landsbyggefonden	i	de	
kommende	år	mulighed	for	at	be-
vilge	1,6	milliarder	kroner	til	husle-
jenedsættelse	og	boligsociale	pro-
jekter	i	udsatte	boligområder.	For	
at	opnå	tilskud	skal	boligorganisati-
onen	i	samarbejde	med	kommu-
nen	udarbejde	en	flerårig	helheds-
plan,	der	dels	dokumenterer	beho-	
vet	og	problemstillinger	i	boligom-	
rådet	og	dels	redegør	for,	hvilke	
boligsociale	og	fysiske	tiltag,	man	
mener,	vil	kunne	løfte	området	ud	
af	en	negativ	udvikling.	

14		En	nærmere	beskrivelse	af	kriminalforsorgen	og	dens	involvering	i	lokale	samarbejdsfora	fremgår	af	bilag	5	om	kriminalforsorgen
15	En	nærmere	beskrivelse	af	boligorganisationerne	og	deres	involvering	i	det	lokale	samarbejde	fremgår	af	bilag	6
16	Et	eksempel	på	et	sådant	samarbejde	er	projektet	”Ung	i	job”	på	Amager.	Læs	mere	om	projektet	på	følgende	link:	http://www.ssp.kk.dk/download/ung-i-job-web.pdf
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5.4. Restauratørforeninger

Byens	liv	kan	ind	imellem	være	en	
voldsom	affære	for	unge	menne-
sker,	men	vold,	trusler,	seksuelle	
overgreb	og	stofmisbrug	i	eksem-
pelvis	nattelivet	kan	ofte	undgås,	
hvis	voksne,	der	arbejder	i	og	om-
kring	miljøet,	går	sammen	i	en	fæl-
les	forebyggende	indsats.

Et	godt	eksempel	på	et	sådant	fore-
byggende	partnerskab	er	projektet	
”Trygt	Natteliv”,	som	har	været	af-
prøvet	i	flere	kommuner17	med	go-
de	resultater.	Formålet	med	projek-
tet	er	at	skabe	et	trygt	natteliv	for	
de	unge,	hvor	ansvarsbevidste		
voksne	kan	træde	til,	hvis	der	skulle	
opstå	konflikter.	Hovedaktørerne	i	et	
sådan	partnerskab	vil	typisk	være	
det	lokale	SSP-samarbejde,	politiet	
og	byens	restauratørforening,	som	
alle	er	repræsentanter	for	medarbej-
dergrupper,	der	har	tæt	kontakt	til	
unge	i	nattelivet,	men	også	andre	
aktører,	som	f.eks.	Natteravne,	for-
ældregrupper	og	lignende	vil	kunne	
inddrages.	Kernetanken	er	at	forplig-
te	aktørerne	i	partnerskabet	til	at	in-
volvere	sig,	engagere	sig	og	have	
en	fælles	indstilling	til,	hvordan	man	
forebygger	konflikter	i	nattelivet18.	

5.5. Idrætsforeninger

Idrætsforeninger	kan	tilbyde	en	
række	aktiviteter,	som	dels	kan	
give	den	enkelte	mulighed	for	at	
udvikle	egne	kompetencer	og	dels	
kan	medvirke	til	at	skabe	vigtige,	
sociale	relationer.	Nære	relationer	
til	andre	kan	give	den	enkelte	en	
tilhørsfølelse,	som	kan	afholde	
mange	fra	at	begå	kriminalitet.	

Derfor	er	idrætsforeningernes	ar-
bejde	meget	vigtigt	i	den	kriminali-
tetsforebyggende	indsats.	Kommu-
nerne	kan	med	fordel	inddrage	
lokale	idrætsforeninger	i	det	krimi-
nalitetsforebyggende	arbejde.

Et	eksempel	på	et	sådan	samarbejde	
kunne	være	projektet	”Get2Sport”,	
som	Danmarks	Idræts-Forbund	etab-
lerede	i	2005	i	samarbejde	med	Inte-
grationsministeriet,	Kulturministeri-
et,	Socialministeriet	og	ikke	mindst	
de	kommuner,	hvor	projektet	fore-
går.	Omdrejningspunktet	for	projek-
terne	er	lokale	idrætsforeninger,	
som	har	haft	fokus	på	integration	
og	støtte	til	vanskeligt	stillede	børn	
og	unge	i	belastede	boligområder.	
Til	hvert	projekt	er	der	tilknyttet	en	
aflastende	og	opsøgende	medar-
bejder,	som	tager	sig	af	de	forskelli-
ge	problemer	og	udfordringer,	som	
typisk	opstår,	når	man	arbejder	i	be-
lastede	boligområder.	Mange	børn	
og	unge	af	vanskeligt	stillede	foræl-
dre	har	problemer,	som	kræver	en	
mere	professionel	omsorg	end	den,	
de	kan	få	i	idrætsforeningerne,	så	i	
alle	projekter	er	der	etableret	et	tæt	
samarbejde	med	den	pågældende	
kommune	og	mange	af	de	socialar-
bejdere,	der	arbejder	i	de	belastede	
områder.	”Get2sport”	er	et	udmær-
ket	eksempel	på,	at	kommunerne	
kan	inddrage	de	lokale	idrætsfor-
eninger	i	en	mere	målrettet	og	hel-
hedsorienteret	kriminalpræventiv	
indsats19.

5.6. Borgere og borgergrupper 

Der	er	gennem	de	senere	år	opstå-
et	en	række	grupper	af	borgere,	
som	gerne	vil	gøre	en	kriminalpræ-

ventiv	og	tryghedsskabende	ind-
sats.	Som	typiske	eksempler	kan	
f.eks.	nævnes	boligorganisationer,	
Landsforeningen	Hjælp	Voldsofre,	
Natteravne	og	diverse	fædregrup-
per.	For	at	få	det	optimale	ud	af	
alle	de	gode	kræfter,	der	er	i	sam-
fundet,	bør	kommunerne	gøre	sig	
anstrengelser	for	at	tænke	kreativt,	
når	nye	partnere	kan	tænkes	ind	i	
løsningen	af	de	udfordringer,	kom-
munerne	står	overfor.

Ovennævnte	er	blot	eksempler	på	
mulige	samarbejdspartnere,	der	
kan	bidrage	til	en	målrettet	og	ef-
fektiv	kriminalpræventiv	indsats.	
Det	er	kun	fantasien,	der	sætter	
grænserne	for,	hvilke	samarbejds-
partnere	kommunen	kan	inddrage	i	
løsningen	af	de	lokale	problemstil-
linger.	Men	det	understreger	vig-
tigheden	af,	at	kommunerne	sam-
mentænker	mulige	løsninger	på	
tværs	af	både	forvaltningsskel	og	
offentlige	og	private	samarbejds-
partnere.

17		F.eks.	i	Holstebro	og	Odense.
18	Læs	mere	om	projekterne	på	følgende	links:	http://www.crimprev.dk/sw3313.asp	og	http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapport_om_

Trygt_Natteliv.pdf
19	Læs	mere	om	projektet	på	følgende	link:	http://www.get2sport.dk/
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6.  Konkrete bud på lokale samarbejdsfora

6.�. SSP-samarbejde

Den	væsentligste	del	af	det	krimi-
nalpræventive	arbejde	i	kommu-
nerne	udspringer	af	det	tværsekto-
rielle	samarbejde	mellem	social-	og	
sundhedsforvaltning,	skole-	og	fri-
tidsforvaltning	og	politiet	(SSP-
samarbejdet).	Det	lokale	SSP-sam-
arbejde	har	til	formål	at	afdække	
årsagerne	til,	at	specielt	børn	og	
unge	begår	kriminalitet,	samt	at	or-
ganisere	en	indsats,	der	kan	bear-
bejde	disse	årsager.

SSP-samarbejdet	handler	grundlæg-
gende	om	at	skabe	relevante	net-
værk,	der	er	på	forkant	med	situati-
onen	på	børne-	og	ungeområdet.

Der	har	gennem	mange	år	været	
et	godt,	konstruktivt	og	velfunge-
rende	SSP-samarbejde	i	mange	af	
landets	kommuner,	men	disse	net-
værk	er	ikke	på	nogen	måde	no-
get,	der	bare	kan	tages	for	givet	el-
ler	kommer	af	sig	selv.

Som	i	så	meget	andet	arbejde	
handler	det	om,	at	der	skal	arbej-
des	hårdt	og	målrettet	og	med	en	
høj	kvalitet,	hvis	SSP-samarbejdet	
skal	fungere	og	være	det	unikke	
redskab,	som	mange	gennem	åre-
ne	har	givet	udtryk	for,	at	det	er.	
Heldigvis	er	der	gennem	årene	
skabt	tradition	og	muligheder	for,	
at	skabe	velfungerende	netværk	på	
tværs	af	organisationer,	der	er	i	be-

de	til	område	inden	for	den	selv	
samme	kommune.

Men	kendetegnende	for	et	kvalita-
tivt	godt	og	konstruktivt	SSP-sam-
arbejde	er,	at	alle	aktører	er	bevid-
ste	om	deres	rolle	samt	har	en	
funktion	i	organisationen	–	altså	
kan	man	populistisk	sige,	at	alle,	
der	arbejder	med	børn,	unge	og	fa-
milier,	er	en	del	af	SSP-samarbej-
det,	da	vi	alle	har	for	øje	at	skabe	
de	bedste	forudsætninger	for	mål-
gruppen	–	det	er	dog	ikke	altid,	at	
det	fremgår	helt	tydeligt	af	kom-
munernes	målsætninger	og	beskri-
velser	af	SSP-samarbejdet.

6.�. SSP+samarbejde

Ud	over	SSP-samarbejdet	er	der	
også	i	nogle	kommuner	et	formali-
seret	SSP+samarbejde,	der	omfat-
ter	unge	over	18	år.	Dette	samar-
bejde	er	organiseret	og	udført	
meget	forskelligt	i	kommunerne.

I	modsætning	til	SSP-samarbejdet	
for	børn	og	unge	op	til	18	år	og	
med	grundskolen	som	centrale	ak-
tører,	er	SSP+samarbejdet	især	fo-
kuseret	på	ungdomsuddannelser-
ne,	arbejdsmarkedet	og	det	bolig-	
sociale	område,	idet	der	tages	ud-	
gangspunkt	i,	at	unge	over	18	år	er	
undergivet	de	sociale	forvaltnings-
enheder	på	voksenområdet.

SSP-	og	SSP+samarbejdet	har	
mange	forskellige	organisationsfor-
mer.	Samlet	set	er	der	tale	om	net-
værkssamarbejde.

6.3. Ungesamråd

Samrådet	vedrørende	unge	krimi-
nelle,	der	er	et	tværsektorielt	og	
tværfagligt	samarbejde,	har	som	sin	
primære	opgave	at	vurdere,	plan-
lægge	og	afgive	indstilling	til	retten	
og	anklagemyndigheden	om	indsat-
sen	i	forhold	til	unge,	der	er	sigtet	
for	alvorlig	kriminalitet.	Etableringen	

røring	med	børn,	unge	og	familier	
–	tværfagligt	samarbejde,	der	i	dag	
ofte	betragtes	som	den	mest	na-
turlige	ting	i	verden,	men	som	for	
år	tilbage	på	ingen	måde	kunne	ta-
ges	som	en	selvfølge.

Kommunerne	er	meget	forskelligt	
organiseret	på	børne-	og	ungeom-
rådet,	hvorfor	der	ikke	kan	peges	
på	en	entydig	SSP-organisering,	
der	vil	være	optimal	og	hensigts-
mæssig	i	samtlige	98	kommuner.	
Det	er	dog	vigtigt,	at	kommunerne	
tager	stilling	til,	hvad	man	vil	med	
SSP,	hvordan	man	sikrer	en	”rød	
tråd”	i	organiseringen,	således	at	
alle	områder	er	repræsenteret	og	
er	bevidste	om	deres	rolle	i	det	kri-
minalpræventive	samarbejde,	samt	
beskriver	og	derved	synliggør	orga-
niseringen	ud	fra	de	lokale	forhold.

I	nogle	kommuner	er	SSP-samar-
bejdet	synonymt	med	de	personer,	
der	beskæftiger	sig	direkte	med	
opgaver,	projekter	og	funktioner,	
der	koordineres	af	SSP-konsulen-
ter.	Arbejdet	kan	være	meget	varie-
ret	–	ikke	mindst	fordi	tilbud,	ind-
satser	og	projekter	har	forskellige	
titler,	funktioner	og	roller	i	de	for-
skellige	kommuner	–	ligesom	op-
søgende	funktioner	i	nogle	kom-
muner	betragtes	som	SSP-indsat-	
ser,	mens	det	måske	i	andre	kom-	
muner	er	organiseret	i	klubregi	og	
kategoriseres	under	ungdomssko-
lens	virksomhed	etc.

Der	bliver	i	alle	kommuner	ydet	en	
kæmpe	indsats	for	at	skabe	de	
bedst	mulige	forudsætninger	for	
børns	og	unges	trivsel	–	og	de	en-
kelte	kommuner	gør	det	dels	ud	
fra	lokale	muligheder	og	dels	ud	
fra	lokale	behov	–	og	på	trods	af,	at	
Danmark	er	forholdsvis	lille	og	kun	
består	af	98	kommuner,	så	er	be-
hovene,	mulighederne	og	forud-
sætningerne	forskellige	fra	kom-
mune	til	kommune	–	ja	sågar	i	
mange	tilfælde	forskelligt	fra	områ-
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af	samråd	vedrørende	unge	krimi-
nelle	bygger	på	de	gode	erfaringer,	
der	er	høstet	i	samrådet	for	unge	
lovovertrædere	i	Odense	kommu-
ne.	Det	overordnede	formål	er	at	
mindske	fremtidig	kriminalitet.

Grundidéen	i	samrådets	arbejde	er,	
at	sagsbehandlingen	i	mange	til-
fælde	kan	have	gavn	af,	at	det	kri-
minalretlige	system	og	det	sociale	
system	i	fællesskab	anbefaler,	hvil-
ke	sanktioner	og	hvilken	indsats,	
der	er	behov	for.	Domstolene	gives	
hermed	mulighed	for	at	idømme	
den	unge	en	sanktion,	der	i	videst	
muligt	omfang	sigter	mod,	at	den	
unge	ikke	begår	kriminalitet	igen.

Erfaringerne	fra	samrådet	viser,	at	
et	tværsektorielt	samråd	er	i	stand	
til	at	effektivisere	det	forebyggende	
arbejde.	Forudsætningen	er,	at	sam-
rådet	er	kompetent	og	beslutnings-
dygtigt,	og	at	det	er	bredt	sammen-
sat	af	retlige	og	sociale	instanser.

Samrådet	har	som	sin	primære	op-
gave	at	vurdere,	planlægge	og	afgi-
ve	indstilling	til	retten	og	anklage-
myndigheden	om	indsatsen	i	
forhold	til	unge,	der	er	sigtet	for	al-
vorlig	kriminalitet.

Der	kan	også	være	tale	om	sager,	
hvor	de	sociale	myndigheder	kan	
hjælpe	gennem	foranstaltninger	i	
serviceloven	og	sager,	hvor	krimi-
nalforsorgen	vurderer,	at	en	ubetin-
get	frihedsstraf	skal	søges	afsonet	
i	socialt	regi	efter	straffuldbyrdel-
seslovens	§78	(alternativ	afsoning).

Andre	eksempler	er	de	tilfælde,	
hvor	anklagemyndigheden	anmo-
der	om	egnethedsvurdering	i	for-
hold	til	ungdomssanktion.

Deltagere	i	samrådet	er	repræsen-
tanter	for	kriminalforsorgen,	kom-
munen,	regionen	og	anklagemyn-
digheden.

6.4. PSP-samarbejde 

PSP-samarbejdet	er	et	samarbejde	
mellem	Psykiatrien,	Socialforvalt-
ningen	og	Politiet.	PSP-samarbej-
det	startede	som	et	projekt	i	slut-
ningen	af	2004,	hvor	der	indledtes	
et	lokalt	samarbejde	på	Frederiks-
berg.	Samarbejdet	kom	i	stand	på	
initiativ	af	Frederiksberg	Politi,	der	
igennem	en	årrække	havde	ople-
vet,	hvorledes	problemerne	om-
kring	psykisk	syge	tog	til	både	i	
styrke	og	omfang.	Det	var	politiets	
opfattelse,	at	psykisk	syge	og	so-
cialt	udsatte	i	stigende	grad	blev	
overladt	til	sig	selv,	ligesom	mange	
situationer	omkring	håndteringen	
af	psykisk	syge	udviklede	sig	dra-
matisk	og	uforudsigeligt.				

Der	synes	i	høj	grad	at	være	stati-
stisk	belæg	for	denne	opfattelse.	
Dels	er	antallet	af	enlige	steget	
markant,	og	dels	har	man	med	ud-
bygningen	af	distriktspsykiatrien	
bevidst	satset	på	at	behandle	langt	
flere	psykisk	syge	i	det	åbne	sam-
fund.	Endelig	kan	det	konstateres,	
at	antallet	af	psykisk	syge,	der	be-
går	personfarlig	kriminalitet	stiger	
kraftigt	i	disse	år.

PSP-projektets	klare	mål,	at	kunne	
tilbyde	optimal	hjælp	og	støtte	til	
nogle	af	samfundets	mest	udsatte	
borgere,	er	forankret	dels	i	den	en-
kelte	myndighed	og	dels	i	et	tvær-
sektorielt	perspektiv.	

Den	enkelte	myndighed	anvender	
samarbejdet	som	et	vigtigt	red-
skab	i	udviklingen	af	egen	organi-
sation.	Hermed	kvalificeres	de	del-
tagende	myndigheders	opgaveva-	
retagelse	inden	for	eget	ressort-	
område.	

Set	i	det	tværsektorielle	perspektiv	
sikrer	samarbejdet,	at	ingen	borge-
re	overlades	til	sig	selv,	blot	fordi	de	
ikke	fremstår	som	en	”oplagt	opga-
ve”	for	en	af	de	deltagende	myn-

digheder.	Hermed	kvalificeres	den	
samlede	myndighedsindsats	over	
for	psykisk	syge	og	socialt	udsatte.	

Rent	ledelsesmæssigt	blev	PSP-
projektet	forankret	i	en	styregrup-
pe	omfattende	strategiske	ledere	
fra	de	tre	myndigheder,	mens	det	
udførende	arbejde	blev	organiseret	
som	en	operativ	gruppe	med	tre	
nøglepersoner	fra	hver	myndighed.	
Forskellige	interesseorganisationer	
og	andre	samarbejdspartnere	kan	
også	inddrages	i	organiseringen	af	
PSP-samarbejdet.	

6.5. Samarbejde i øvrigt om det 
kriminalitetsforebyggende arbej-
de med psykisk syge

Kriminalforsorgen	i	frihed	har	til-
synsforpligtigelsen	med	den	sta-
digt	voksende	gruppe	af	psykisk	
syge	kriminelle.

Hvis	en	person	på	gerningstids-
punktet	findes	utilregnelig	på	
grund	af	sindssygdom,	straffes	
vedkommende	ikke.	Retten	kan	i	
stedet	beslutte,	at	den	pågælden-
de	skal	i	behandling	for	at	forebyg-
ge	ny	kriminalitet.	Behandlingen	
kan	foregå	ambulant	eller	ved	ind-
læggelse	på	hospital.

Som	regel	vil	der	i	dommen	blive	
fastsat	et	vilkår	om	tilsyn	af	krimi-
nalforsorgen.	Det	betyder	i	praksis,	
at	kriminalforsorgen	skal	være	i	tæt	
kontakt	med	den	dømte	og	den,	
der	er	ansvarlig	for	behandlingen.	
Det	er	kriminalforsorgen	i	frihed	og	
den	læge,	der	er	ansvarlig	for	be-
handlingen,	der	kan	træffe	beslut-
ning	om	at	indlægge	eller	genind-
lægge	den	behandlingsdømte,	hvis	
det	skønnes	nødvendigt.	

På	denne	baggrund	vil	det	være	re-
levant	at	tænke	kriminalforsorgen	
ind	i	det	fremtidige	kriminalpræ-
ventive	samarbejde	omkring	psy-
kisk	syge.
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6.6. Boligsociale styregrupper

I	forbindelse	med	igangsætning	af	
boligsociale	helhedsplaner	i	udsat-
te	boligområder,	skal	der	nedsæt-
tes	en	styregruppe	med	repræsen-
tanter	for	kommunen	og	den	eller	
de	berørte	boligorganisationer.	Sty-
regruppens	sammensætning	er	of-
test	en	blanding	af	politikere	og	
embedsmænd	fra	både	boligorga-
nisationen	og	kommunen.

Styregruppens	opgave	er	at	sikre,	
at	de	nødvendige	ressourcer	og	
koordinering	er	til	stede,	for	at	hel-
hedsplanens	indsatser	kan	iværk-
sattes	og	den	ønskede	effekt	op-
nås.	Helhedsplanerne	strækker	sig	
over	en	femårig	periode,	og	styre-
gruppen	har	til	opgave	at	foretage	
nødvendige	justeringer	i	helheds-
planen,	hvis	problemstillingerne	i	
boligområdet	ændrer	sig	hen	ad	
vejen.	Problemer	med	hærværk,	
børn	og	unge,	beboere	med	psyki-

ske	lidelser	og	misbrug	kan	ændre	
karakter	og	kræve	en	ny	eller	for-
stærket	indsats.
	
Kommunen	og	politiet	vil	ofte	være	
nøglesamarbejdspartnere	i	løsnin-
gen	af	disse	opgaver,	ligesom	stra-
tegier,	prioriteringer	og	informatio-
ner	fra	kreds-	og	lokalrådene	også	
kan	spille	en	rolle	i	styregruppens	
beslutninger,	planlægning	og	ind-
dragelse	af	ressourcer.
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Bilag 1
Arbejdsgruppens sammensætning 

Ved	arbejdsgruppens	sammensætning	er	der	lagt	vægt	på	at	sikre	deltagelse	af	repræsentanter	fra	de	dele	af	
det	centrale,	kommunale	og	lokale	niveau,	der	har	afgørende	indflydelse	på	den	lokale	kriminalpræventive	ind-
sats.	

Arbejdsgruppen	har	haft	følgende	sammensætning:

Ane	K.	Christensen,	Kommunernes	Landsforening
Marie	Louise	Jørgensen,	som	afløste	Connie	Holt,	Kriminalforsorgen
Jette	Runchel,	Børne-	og	Kulturchefforeningen
Ole	Pass,	Socialchefforeningen
Lisa	Fischel,	Boligselskabernes	Landsforening
Martin	Bannow	og	Kim	Hansen,	SSP-Samrådet
Michael	F.	Rasmussen,	Chefpolitiinspektør
Anna	Karina	Nickelsen,	Det	Kriminalpræventive	Råd
Lars	Rand	Jensen,	Det	Kriminalpræventive	Råd
Birk	Nielsen,	Det	Kriminalpræventive	Råd
Marjun	á	Lað,	Det	Kriminalpræventive	Råd

Arbejdsgruppen	har	afholdt	11	møder	og	et	endags	arbejdsseminar.

Formål og mål

Formålet	med	arbejdsgruppens	projektarbejde	er	at	udarbejde	et	idékatalog	til	det	lokale	forebyggende	arbejde,	
der	kan	have	kriminalpræventiv	indvirkning,	navnlig	i	kreds-	og	lokalråd,	samt	komme	med	bud	på	nogle	af	nøg-
leaktørerne	i	samarbejdet.

Målene	for	projektet	er:
	 1)	 At	give	bud	på,	hvorfor	kommunerne	skal	investere	tid	og	penge	i	det	lokale	kriminalpræventive	samarbej-

de,	herunder	i	kreds-	og	lokalråd.
	 2)	 At	beskrive	de	præventive	opgaver,	der	skal	løses	og	styrkes	i	henholdsvis	kreds-	og	lokalrådene	og	i	det	

lokale	samarbejde.
	 3)	 At	komme	med	idéer	til,	hvordan	det	kriminalpræventive	arbejde	kan	organiseres	set	navnlig	i	relation	til	

kreds-	og	lokalrådene.
	 4)	 At	beskrive	de	eksisterende	og	fremtidige	kriminalpræventive	samarbejdsmønstre	internt	såvel	som	eks-

ternt	i	kommunen	og	komme	med	bud	på	nøgleaktører	på	det	kriminalpræventive	felt	i	lokalsamfundet.
	 5)	 At	beskrive	strategi-	og	metodeudvikling	på	det	kriminalpræventive	område.

Målgruppe

Rapportens	målgruppe	er	politiske	og	administrative	beslutningstagere	på	kommunalt	niveau.
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Bilag 2a
Uddrag af retsplejeloven

Femte afsnit. Politimyndigheden 
Kapitel	11	

	 § �0�.	Justitsministeren	er	politiets	øverste	foresatte	og	udøver	sin	beføjelse	gennem	rigspolitichefen	og	poli-
tidirektørerne.	Rigspolitichefen	drøfter	politiets	virksomhed	med	politidirektørerne	(»koncernledelsen«).	

	 § �0�.	Rigspolitichefen	har	ansvar	for	politiets	virksomhed	i	hele	landet.	Rigspolitichefen	fører	tilsyn	med	politi-
direktørerne.	

	 Stk. 2.	Rigspolitichefens	afgørelser	i	klagesager	over	afgørelser	truffet	af	politidirektørerne	kan	ikke	påklages	til	
justitsministeren.	

 Stk. 3.	Rigspolitichefens	afgørelser	i	1.	instans	i	ansættelses-	og	personalesager	kan	ikke	påklages	til	justitsmi-
nisteren.	Det	gælder	dog	ikke	afgørelser	i	disciplinærsager	og	i	andre	sager,	hvor	der	er	truffet	afgørelse	om	
afsked,	samt	i	sager	om	aktindsigt	i	ansættelses-	og	personalesager.	

 Stk. 4.	Justitsministeren	kan	fastsætte	regler	om,	at	politidirektørernes	afgørelser	om	nærmere	angivne	
spørgsmål	ikke	kan	påklages	til	rigspolitichefen.

	
	 § ��0.	Landet	inddeles	i	12	politikredse.	Justitsministeren	kan	foretage	forandringer	i	politikredsenes	område,	

medmindre	forandringen	indebærer	oprettelse	eller	nedlæggelse	af	en	politikreds.	
 Stk. 2.	Hver	politikreds	ledes	af	en	politidirektør,	der	har	ansvar	for	politiets	virksomhed	i	politikredsen.	
 Stk. 3.	I	politidirektørens	fravær	har	vicepolitidirektøren	den	øverste	ledelse	af	politiet	i	politikredsen.	

	 § ���.	I	hver	politikreds	oprettes	et	kredsråd	vedrørende	politiets	virksomhed.	
 Stk. 2.	Kredsrådet	består	af	politidirektøren	og	borgmestrene	i	de	kommuner,	som	politikredsen	omfatter,	jf.	

dog	stk.	3	og	4.	
 Stk. 3.	Bornholms	Kommune	repræsenteres	i	kredsrådet	af	borgmesteren	og	3	medlemmer	valgt	af	og	blandt	

kommunalbestyrelsens	øvrige	medlemmer.	
 Stk. 4.	I	kommuner	med	magistratsstyre	eller	en	styreform	med	delt	administrativ	ledelse,	jf.	§§	64	og	64	a	i	

lov	om	kommunernes	styrelse,	kan	kommunalbestyrelsen	i	kommunens	styrelsesvedtægt	bestemme,	at	et	
magistratsmedlem	henholdsvis	en	udvalgsformand	er	medlem	i	stedet	for	borgmesteren.	

 Stk. 5.	Politidirektøren	udpeger	en	stedfortræder	for	sig	selv.	Der	vælges	en	stedfortræder	for	borgmesteren	
(magistratsmedlemmet	eller	udvalgsformanden)	af	og	blandt	kommunalbestyrelsens	medlemmer.	For	hvert	af	
Bornholms	Kommunes	medlemmer	af	kredsrådet	vælges	en	stedfortræder	af	og	blandt	kommunalbestyrel-
sens	medlemmer.	

	 Stk. 6.	Politidirektøren	er	formand	for	kredsrådet.	Rådet	vælger	sin	næstformand.	

	 § ���.	Kredsrådet	drøfter	spørgsmål	af	almindelig	karakter	vedrørende	politiets	virksomhed	og	organisation	i	
politikredsen	samt	spørgsmål	vedrørende	kriminalitetsudviklingen	og	samarbejdet	mellem	politiet	og	lokal-
samfundet,	herunder	en	lokal	samarbejdsplan,	jf.	§	113.	

	 Stk. 2.	Politidirektøren	afgiver	hvert	år	en	skriftlig	redegørelse	til	kredsrådet	vedrørende	politiets	virksomhed	i	
politikredsen	i	det	forløbne	år,	herunder	om	det	kriminalitetsforebyggende	samarbejde	mellem	politi	og	hver	
kommune,	jf.	§	114.	

	 Stk. 3.	Ethvert	medlem	af	kredsrådet	kan	forlange,	at	spørgsmål	af	fælles	interesse	for	politiet	og	kommuner-
ne	i	politikredsen	drøftes	i	rådet.	

	 Stk. 4.	Kredsrådet	kan	afgive	udtalelse	om	spørgsmål	vedrørende	politikredsens	almindelige	organisation	og	
tilrettelæggelse	af	politiets	virksomhed.	Kredsrådet	kan	henstille	til	politidirektøren,	at	politiet	for	et	begrænset	
tidsrum	særlig	skal	lægge	vægt	på	løsningen	af	bestemte	opgaver	med	hensyn	til	opretholdelsen	af	sikker-
hed,	fred	og	orden	i	politikredsen.	

	 Stk. 5.	Kredsrådet	skal	virke	for,	at	der	gives	befolkningen	i	politikredsen	oplysning	om	politiets	virksomhed.	
	 Stk. 6.	Kredsrådet	holder	møde	mindst	4	gange	årligt.	Justitsministeren	kan	fastsætte	nærmere	regler	om	

kredsrådets	virksomhed	og	om	omfanget	af	politidirektørens	oplysningspligt	over	for	rådet.	
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	 § ��3.	Politidirektøren	udarbejder	hvert	år	en	plan	for	samarbejdet	mellem	politiet	og	kommunerne,	andre	of-
fentlige	myndigheder,	interesseorganisationer,	foreninger	m.v.	i	politikredsen.	Samarbejdsplanen	offentliggø-
res	af	politidirektøren	efter	forudgående	drøftelse	i	kredsrådet.	

	 § ��4.	Politidirektøren	skal	virke	for	at	etablere	et	kriminalitetsforebyggende	samarbejde	mellem	politiet	og	
hver	kommune	i	politikredsen,	herunder	med	inddragelse	af	skoler	og	sociale	myndigheder.	

	 § ��5.	Politiet	kan	videregive	oplysninger	om	enkeltpersoners	rent	private	forhold	til	andre	myndigheder,	hvis	
videregivelsen	må	anses	for	nødvendig	af	hensyn	til	det	kriminalitetsforebyggende	samarbejde.	

	 Stk. 2.	I	samme	omfang	som	nævnt	i	stk.	1	kan	en	myndighed	videregive	oplysninger	om	enkeltpersoner	til	
politiet	og	andre	myndigheder,	som	indgår	i	det	kriminalitetsforebyggende	samarbejde.	Oplysningerne	må	i	
forbindelse	med	det	kriminalitetsforebyggende	samarbejde	ikke	videregives	med	henblik	på	efterforskning	af	
straffesager.	

	 Stk. 3.	Inddrages	selvejende	institutioner,	der	løser	opgaver	for	det	offentlige	inden	for	social-	og	undervis-
ningsområdet,	i	det	kriminalitetsforebyggende	samarbejde,	kan	der	i	samme	omfang	som	nævnt	i	stk.	1	og	2	
udveksles	oplysninger	mellem	myndighederne	og	institutionerne.	

	 Stk. 4.	De	myndigheder	og	institutioner,	der	indgår	i	et	kriminalitetsforebyggende	samarbejde,	er	ikke	forplig-
tet	til	at	videregive	oplysninger	efter	stk.	1-3.
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Bilag 2b
Uddrag af bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger 

3.�.3. Politikredsenes organisation 

3.�.3.�. Indledning 

	 Justitsministeriet	har	med	udgangspunkt	i	Visionsudvalgets	rapport	overvejet,	hvilken	ledelsesstruktur	og	in-
tern	organisation	der	bør	gælde	i	de	enkelte	politikredse,	hvis	forslaget	om	en	ny	overordnet	ledelsesstruktur	
for	politiet	og	etablering	af	større	politikredse	vedtages.	Justitsministeriet	finder,	at	ordningen	vedrørende	
kredsens	øverste	ledelse	mv.	bør	fastlægges	i	forbindelse	med	vedtagelsen	af	lovforslaget,	men	herudover	
bør	det	overlades	til	de	nye	politikredses	ledelse	at	vurdere,	hvilken	intern	organisation	der	vil	være	mest	hen-
sigtsmæssig	bl.a.	i	lyset	af	de	lokale	behov.	

3.�.3.�. Enstrenget politi 

	 Justitsministeriet	er	enig	med	Visionsudvalget	i,	at	den	nuværende	organisatoriske	opdeling	mellem	et	or-
denspoliti	og	et	kriminalpoliti	ikke	længere	er	hensigtsmæssig.	Det	foreslås	at	ophæve	denne	opdeling	i	for-
bindelse	med	gennemførelsen	af	politireformen.	Politiet	i	kredsene	vil	således	fremover	blive	organiseret	som	
et	enstrenget	politi,	hvor	den	nærmere	organisation	på	en	mere	praktisk	orienteret	måde	kan	tage	udgangs-
punkt	i	de	konkrete	politiopgavers	karakter	og	på,	hvordan	opgaverne	kan	løses	bedst	muligt.	Denne	ændring	
vil	også	medvirke	til	at	sikre	en	klarere	ledelsesstruktur	i	kredsen.	

	 Fremover	vil	der	således	i	politikredsen	være	én	chef	for	de	politimæssige	opgaver.	Varetagelsen	af	de	politi-
mæssige	opgaver	bør	under	denne	fælles	chef	organiseres	i	forskellige	afdelinger	alt	efter	karakteren	af	de	
forskellige	funktioner	og	opgaver,	jf.	nedenfor.	De	hidtidige	medarbejdere	i	henholdsvis	ordens-	og	kriminalpo-
litiet	vil	indgå	i	de	nye	politikredses	forskellige	afdelinger/enheder	på	grundlag	af	karakteren	af	de	opgaver	og	
funktioner,	de	pågældende	skal	varetage.	

3.�.3.3. Politikredsens øverste ledelse 

	 Organiseringen	af	topledelsen	i	de	foreslåede	nye	store	politikredse	vil	skulle	ske	med	udgangspunkt	i	den	
nævnte	ophævelse	af	sondringen	mellem	et	ordenspoliti	og	et	kriminalpoliti	og	i,	at	politidirektøren	også	frem-
over	vil	være	chef	både	for	politiet	og	for	den	lokale	anklagemyndighed.	

	 De	nye	politikredses	topledelse	vil	på	denne	baggrund	blive	organiseret	således,	at	der	under	politidirektøren	
udnævnes	en	vicepolitidirektør,	en	chefpolitiinspektør,	som	er	leder	af	politiet	(de	politimæssige	opgaver),	og	en	
chefanklager,	som	er	leder	af	anklagemyndigheden.	Det	foreslås,	at	vicepolitidirektøren	er	stedfortræder	for	po-
litidirektøren	(jf.	forslaget	til	retsplejelovens	§	110,	stk.	3,	jf.	lovforslagets	§	1,	nr.	54,	og	bemærkningerne	hertil).	
Chefpolitiinspektøren	og	chefanklageren	vil	referere	til	politidirektøren	(»tostrenget	struktur«)	og	i	dennes	fra-
vær	til	vicepolitidirektøren.	De	nævnte	fire	chefer	vil	tilsammen	udgøre	politikredsens	øverste	ledelse.	

	 Både	chefpolitiinspektøren	og	chefanklageren	vil	under	sig	have	et	antal	linjechefer	–	f.eks.	under	chefpolitiin-
spektøren	normalt	en	chef	for	politikredsens	beredskab	(døgnvagttjeneste),	en	chef	for	lokal-	og	nærpolitiet	og	
en	chef	for	efterforskningsafdelingen,	jf.	pkt.	3.2.3.4	og	pkt.	3.2.3.5	nedenfor.	

	 De	nye	politidirektører	vil	stå	i	spidsen	for	store	offentlige	organisationer	og	vil	få	betydeligt	ledelsesansvar	og	
kompetence	med	hensyn	til	økonomi-	og	personaleforvaltning	mv.	i	politikredsene.	Organisationen	i	den	en-
kelte	politikreds	bør	efter	Justitsministeriets	opfattelse	afspejle,	at	varetagelsen	af	disse	nye	ansvarsområder	
er	en	central	opgave	for	politikredsens	øverste	ledelse,	og	den	overordnede	varetagelse	af	administrationen	i	
relation	til	regnskab,	økonomi,	it,	personale	mv.	bør	som	udgangspunkt	ske	samlet	for	hele	politikredsen.	

	 Den	overordnede	organisationsstruktur	for	politikredsene,	der	her	er	beskrevet,	vil	blive	tilpasset	de	særlige	
forhold	i	Københavns	Politi	og	Bornholms	Politi	som	følge	af,	at	disse	kredse	vil	være	henholdsvis	betydeligt	
større	og	betydeligt	mindre	end	de	øvrige	politikredse.	

	 Som	nævnt	under	pkt.	3.2.1	ovenfor	er	det	hensigten,	at	politidirektøren	fremover	åremålsansættes	med	mu-
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lighed	for	forlængelse,	og	øget	brug	af	åremålsansættelse	vil	kunne	overvejes	også	for	de	øvrige	topledere	i	
politikredsene.	

	 Som	nærmere	omtalt	under	pkt.	3.2.8	nedenfor,	foreslås	det	at	ophæve	kravet	om,	at	politidirektøren	skal	
være	jurist,	og	det	følger	af	lovforslaget,	at	der	heller	ikke	for	vicepolitidirektøren	skal	gælde	et	krav	om	at	
være	jurist.	

	 Der	henvises	i	øvrigt	til	forslaget	til	retsplejelovens	§	110,	jf.	lovforslagets	§	1,	nr.	54,	og	bemærkningerne	hertil.	

3.�.3.4. Varetagelse af de politimæssige opgaver 

	 Organiseringen	af	politikredsens	politimæssige opgaver	,	der	som	nævnt	vil	høre	under	chefpolitiinspektøren,	
vil	skulle	ske	med	udgangspunkt	i	følgende	tre	hovedopgaver	for	politiet:	Beredskab	(døgnvagttjeneste),	efter-
forskning	og	nær-	og	lokalpolitiopgaver	mv.	Disse	tre	hovedopgaver	vil	som	udgangspunkt	blive	forankret	i	tre	
afdelinger,	der	hver	ledes	af	en	linjechef	(politiinspektør),	der	refererer	til	chefpolitiinspektøren.	I	det	følgende	
beskrives	en	model	for,	hvordan	politikredsens	overordnede	organisation	typisk	bør	udformes.	Justitsministe-
riet	lægger	afgørende	vægt	på,	at	de	nye,	store	politikredse	organiseres	på	en	sådan	måde,	at	politiet	sikres	
en	stærk	lokal	forankring,	og	modellen	afspejler	dette	grundlæggende	hensyn.	

	 Politiets	døgnberedskab	(døgnvagttjeneste)	er	en	af	politiets	centrale	opgaver,	og	politikredsens	samlede	be-
redskab	til	løsning	af	hastende	udrykningskrævende	opgaver	vil	blive	samlet	i	en	beredskabsafdeling.	

	 Der	etableres	en	central	vagtcentral	for	hele	politikredsen,	som	har	ansvaret	for	det	samlede	beredskab	i	poli-
tikredsen,	jf.	nærmere	herom	under	pkt.	3.2.4	nedenfor	om	politiets	fremtidige	beredskab	(døgnvagttjeneste).	
Alle	opkald	til	politikredsen	med	anmodning	om	politimæssig	bistand	indgår	til	vagtcentralen,	som	prioriterer	
og	disponerer	de	indkomne	opgaver.	

	 Medarbejdere,	som	indgår	i	kredsens	samlede	beredskab,	vil	kunne	møde	på	arbejde	enten	på	kredsens	ho-
vedstation	eller	på	en	af	kredsens	øvrige	politistationer.	Dette	vil	blive	fastlagt	af	politikredsens	ledelse	på	bag-
grund	af	de	lokale	behov	og	geografiske	forhold	mv.	

	 For	at	fremme	en	effektiv	varetagelse	af	politiets	omfattende	opgaver	på	færdselsområdet	oprettes	der	under	
beredskabsafdelingen	en	særskilt	færdselsafdeling.	I	tilknytning	til	beredskabsafdelingen	vil	der	herudover	
kunne	oprettes	andre	underafdelinger,	f.eks.	en	hundeafdeling,	specialpatruljer	mv.	

	 En	anden	central	opgave	for	politiet	er	at	efterforske	forbrydelser.	Politikredsens	efterforskningsafdeling	vil	va-
retage	efterforskningen	af	de	alvorligere	og	mere	komplicerede	sager.	Det	gælder	bl.a.	drab,	grov	vold	mv.,	og	
efterforskning	af	organiseret	kriminalitet	som	menneskehandel,	økonomisk	kriminalitet,	alvorligere	narkosager	
og	it-kriminalitet.	

	 Efterforskningsenheden	vil	kunne	bestå	af	en	række	specialafdelinger	(f.eks.	narkoafdeling,	bedrageriafdeling	
mv.)	og	særlige	taskforces	(f.eks.	vedrørende	organiseret	kriminalitet).	Dette	vil	bl.a.	give	øgede	muligheder	
for	specialisering	inden	for	efterforskningsfunktionen	og	kunne	medvirke	til	at	opbygge	et	stærkt	fagligt	miljø.	

	 Den	nærmere	afgrænsning	af	efterforskningsafdelingens	opgaver	i	forhold	til	lokalpolitiets	opgaver,	jf.	neden-
for,	må	foretages	af	ledelsen	i	de	enkelte	kredse.	Ved	denne	vurdering	vil	der	bl.a.	kunne	tages	hensyn	til	de	
lokale	forhold	i	politikredsen,	herunder	særlige	lokale	kriminalitetsproblemer.	

	 Politiet	har	en	lang	række	forskellige	opgaver,	som	i	vidt	omfang	er	knyttet	til	de	forskellige	lokalområder	mv.	i	
politikredsen,	og	hvor	det	er	særlig	væsentligt,	at	politiet	har	det	nødvendige	lokalkendskab	og	de	nødvendige	
kontakter	med	lokalsamfundet.	Disse	opgaver	vil	blive	forankret	i	politikredsens	lokalpoliti	,	som	vil	varetage	
alle	de	politiopgaver	i	lokalområderne,	som	ikke	dækkes	af	beredskabsafdelingen	eller	efterforsknings-	
afdelingen.	Lokalpolitiet	vil	således	få	et	meget	bredt	opgaveområde,	og	store	dele	af	det	politiuddannede	
personale	vil	være	tilknyttet	lokalpolitiet.	

	 En	stor	del	af	de	efterforskningsopgaver,	der	indebærer	umiddelbar	kontakt	mellem	borgerne	og	politiet,	vil	
blive	varetaget	af	lokalpolitiet.		Det	gælder	bl.a.	efterforskning	af	hærværk,	indbrud,	butikstyverier,	mindre	
voldsforhold,	husspektakler	og	færdselsforseelser.	

	 En	anden	væsentlig	opgave	for	lokalpolitiet	vil	være	at	varetage	de	løbende	dagligdags	kontakter	med	kommu-
nerne	og	andre	i	lokalsamfundet.	Det	gælder	f.eks.	i	forbindelse	med	det	kriminalpræventive	arbejde,	samar-
bejdet	mellem	skole,	socialforvaltning	og	politi	(SSP-samarbejdet),	efterforskning	af	kriminalitet,	som	er	sær-
ligt	knyttet	til	et	lokalmiljø,	og	gennemførelse	af	andre	problemorienterede	politiindsatser	i	lokalområderne.	

	 Der	vil	som	led	i	politikredsens	lokalpoliti	fortsat	kunne	være	et	nærpoliti	og	et	landpoliti	fordelt	i	kredsens	for-
skellige	lokalområder	alt	efter	de	lokale	ønsker	og	behov	ud	fra	hensynet	til	at	sikre	den	mest	hensigtsmæssi-
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ge	politibetjening	af	borgerne	og	bedst	mulige	udnyttelse	af	politikredsens	samlede	ressourcer.	Der	henvises	i	
øvrigt	til	pkt.	3.2.5	nedenfor	om	politiets	kontakt	med	lokalsamfundet.	

	 Lokalpolitiet	vil	være	fordelt	på	kredsens	hovedstation	og	øvrige	politistationer,	hvor	der	vil	være	en	lokal	leder	
af	lokalpolitiet.	

	 I	politikredsene	vil	der	desuden	være	en	analyse- og planlægningsenhed.	En	sådan	analyse-	og	planlægnings-
enhed	vil	efter	Justitsministeriets	opfattelse	reelt	være	en	forudsætning	for,	at	politiet	kan	arbejde	mere	analy-
tisk	med	fokus	på	målrettede	politiindsatser	i	lyset	af	de	konkrete	behov.	

	 Analyse-	og	planlægningsenheden	vil	have	til	opgave	løbende	at	indsamle,	bearbejde	og	analysere	oplysninger	
om	kriminalitetsudviklingen	og	kriminalitetsmønstre	forskellige	steder	i	politikredsen,	således	at	enhedens	ar-
bejde	kan	danne	grundlag	for	tilrettelæggelsen	af	politiets	indsats	f.eks.	med	målrettet	patruljering	eller	etable-
ring	af	særlige	projektgrupper	vedrørende	bestemte	kriminalitetsproblemer.	En	samlet	analyse-	og	planlæg-
ningsenhed	i	den	enkelte	politikreds	vil	skabe	bedre	muligheder	for	løbende	at	følge	og	analysere	udviklings-	
tendenser	i	politikredsen	med	henblik	på,	at	politiet	så	tidligt	som	muligt	kan	iværksætte	den	nødvendige	og	
relevante	politiindsats.	Enheden	vil	også	kunne	spille	en	væsentlig	rolle	ved	tilrettelæggelsen	af	politikredsens	
arbejde	med	organiseret	kriminalitet.	Analyse-	og	planlægningsenheden	vil	desuden	kunne	bistå	ved	det	krimi-
nalitetsforbyggende	arbejde	i	kredsen,	f.eks.	SSP-samarbejdet.	En	række	af	de	nævnte	opgaver	varetages	i	
dag	på	regionalt	niveau	i	politiregionernes	Regionale	Efterforskningsstøttecentre.	Med	etablering	af	egentlige	
analyse-	og	planlægningsenheder,	der	overtager	de	Regionale	Efterforskningsstøttecentres	opgaver,	i	alle	de	
nye	politikredse	vil	politiets	analytiske	arbejde	i	højere	grad	kunne	nyttiggøres	på	alle	niveauer	i	politikredsens	
daglige	arbejde.	

3.�.3.5. Organiseringen af politikredsens anklagemyndighed 

	 Politikredsens	chefanklager	vil	have	det	daglige	ansvar	for	ledelsen	af	politikredsens	anklagemyndighed	og	vil	
bl.a.	stå	for	den	overordnede	planlægning	og	tilrettelæggelse	af	arbejdet	i	anklagemyndigheden.	

	 Under	chefanklageren	vil	der	være	et	antal	afdelinger,	der	ledes	af	linjechefer	(politiadvokater),	som	varetager	
den	konkrete	sagsbehandling	af	straffesager	og	møder	for	anklagemyndigheden	i	retten	inden	for	et	eller	flere	
bestemte	sagsområder	som	f.eks.	økonomisk	kriminalitet,	narkotikakriminalitet,	miljøsager	og	andre	særlovs-
overtrædelser	samt	drabssager	og	grovere	voldssager.	Den	nærmere	organisering	af	anklagemyndigheden	i	
de	foreslåede	nye	store	politikredse	vil	i	forbindelse	med	gennemførelsen	af	politireformen	blive	drøftet	mel-
lem	rigsadvokaten,	statsadvokaterne	og	de	nye	politidirektører	med	henblik	på	at	fastlægge	de	overordnede	
principper	for	organiseringen	af	politikredsens	anklagemyndighed	samtidig	med,	at	der	skal	være	mulighed	
for,	at	politidirektøren	i	den	enkelte	kreds	kan	tilpasse	den	lokale	anklagemyndigheds	organisering	under	hen-
syn	til	de	lokale	forhold,	f.eks.	mængden	af	sager	vedrørende	bestemte	kriminalitetsformer.	

	 Organiseringen	af	den	lokale	anklagemyndighed	i	forskellige	specialafdelinger	vil	kunne	medvirke	til	at	opbyg-
ge	et	stærkere	fagligt	miljø	i	den	lokale	anklagemyndighed	med	en	høj	ekspertise	hos	medarbejderne.	

	 Hvis	der	inden	for	bestemte	områder	er	behov	for	at	iværksætte	en	særlig	målrettet	indsats	i	politikredsen,	
f.eks.	rettet	mod	organiseret	kriminalitet	eller	bestemte	kriminelle	netværk,	vil	der	lokalt	kunne	oprettes	pro-
jektgrupper	mv.	med	deltagelse	af	medarbejdere	både	fra	politikredsens	efterforskningsafdeling	og	fra	ankla-
gemyndigheden.	Der	vil	også	på	tværs	af	politikredsene	og	i	samarbejde	med	statsadvokaterne	og	rigsadvo-
katen	kunne	etableres	koordinerende	netværk	og	projektenheder	om	særlige	områder	med	deltagelse	af	
»nøglemedarbejdere«	fra	de	enkelte	politikredse.	

	 For	at	styrke	det	faglige	miljø	i	politikredsens	anklagemyndighed	og	ud	fra	ressourcemæssige	hensyn	vil	det	
normalt	være	mest	hensigtsmæssigt,	at	personalet	i	politikredsens	anklagemyndighed	samles	ét	sted	i	kred-
sen	(på	hovedstationen).	Lokale	forhold	vil	dog	i	nogle	tilfælde	kunne	tale	for	at	placere	nogle	af	anklagemyn-
dighedens	medarbejdere	andre	steder	i	politikredsen.	Det	vil	f.eks.	kunne	være	hensigtsmæssigt	ved	en	in-
tern	rokeringsordning	at	placere	medarbejdere	fra	anklagemyndigheden	på	en	politistation	i	en	retskreds,	der	
ikke	dækker	hovedstationen.	

	 Det	bemærkes,	at	der	ikke	foreslås	nogen	ændringer	af	de	gældende	regler	om,	at	politipersonale	efter	politi-
direktørens	bemyndigelse	kan	varetage	visse	anklagefunktioner,	herunder	møde	i	retten	i	visse	straffesager	
(f.eks.	vedrørende	mindre	straffelovsovertrædelser	og	forskellige	overtrædelser	af	færdselsloven),	jf.	retspleje-
lovens	§	104,	stk.	1	(som	alene	foreslås	redaktionelt	ændret,	jf.	lovforslagets	§	1,	nr.	50).	
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3.�.4. Politiets beredskab (døgnvagttjeneste) 

	 Hver	politikreds	vil	have	en	beredskabsafdeling	(døgnvagttjeneste),	som	er	på	vagt	24	timer	i	døgnet	året	
rundt.	Beredskabets	hovedopgave	er	at	løse	politiets	akutte	og	udrykningskrævende	opgaver	samt	at	foretage	
patruljering	mv.	

	 Som	omtalt	under	pkt.	2.2.2	ovenfor	fremgår	det	af	Visionsudvalgets	borgerundersøgelse,	at	borgerne	lægger	
meget	stor	vægt	på	politiets	responstid	(den	tid,	der	går	fra	politiet	bliver	tilkaldt	og	indtil,	det	kommer	tilste-
de).	I	overensstemmelse	med	Visionsudvalgets	anbefalinger	lægger	Justitsministeriet	vægt	på,	at	politiets	be-
redskab	moderniseres	og	effektiviseres	i	forbindelse	med	gennemførelsen	af	den	foreslåede	politireform.	Må-
let	vil	være	at	opnå	ensartet	og	kortere	responstid	end	i	dag	i	alle	egne	af	landet.	

	 Vagthavendefunktionerne	i	hver	af	de	foreslåede	nye	store	politikredse	vil	blive	samlet	i	én	central	vagtcentral,	
der	dækker	hele	politikredsen,	og	som	disponerer	over	det	samlede	antal	patruljevogne	mv.	i	politikredsen.	
Vagtcentralen	vil	have	et	samlet	overblik	over	patruljevognenes	aktuelle	placering	og	vil	dermed	hurtigt	kunne	
aktivere	den	vogn,	der	er	tættest	på	det	sted,	som	politiet	skal	frem	til.	Den	centrale	vagtcentral	vil	kunne	ko-
ordinere	placeringen	af	de	kørende	patruljer	i	kredsen,	så	der	er	det	fornødne	antal	vogne	placeret	på	steder,	
hvor	der	er	behov	for	en	særlig	målrettet	patruljering	eller	en	synlig	politiindsats	i	øvrigt.	

	 Etableringen	af	en	central	vagtcentral	for	politikredsen	vil	samtidig	frigøre	personaleressourcer,	der	hidtil	har	
været	anvendt	til	vagthavendefunktioner	mv.,	til	aktiv	patruljering	eller	andet	politiarbejde.	Medarbejderne	i	
den	centrale	vagtcentral	vil	få	større	praktisk	erfaring	og	rutine,	end	det	er	muligt	de	fleste	steder	i	dag,	og	det	
vil	yderligere	medvirke	til	at	gøre	døgnvagttjenesten	mere	effektiv.	

	 Alle	opkald	til	politikredsen	med	anmodning	om	politimæssig	bistand	vil	indgå	til	den	centrale	vagtcentral,	
som	prioriterer	og	disponerer	de	indkomne	opgaver.	Politikredsens	ledelse	vil	have	ansvaret	for,	at	størrelsen	
af	politikredsens	beredskab	(døgnvagttjeneste)	på	grundlag	af	systematiske	målinger	og	analyser	løbende	til-
passes	omfanget	af	politiopgaver	på	forskellige	tider	af	døgnet,	ugedagen,	måneden	mv.	

	 Den	daglige	ledelse	af	beredskabet	i	politikredsen	og	de	konkrete	beslutninger	om	at	iværksætte	udrykninger	
mv.	vil	ligge	hos	den	centrale	vagtcentral.	De	politibetjente,	der	indgår	i	beredskabet,	vil	derimod	være	statio-
neret	på	de	forskellige	politistationer	i	kredsen	og	vil	møde	på	arbejde	og	foretage	patruljetjeneste	mv.	fra	den	
pågældende	station.	

	 Det	kørende	beredskab	(døgnvagttjeneste)	vil	således	udgå	fra	de	forskellige	politistationer,	men	patruljevog-
nene	og	politipersonalet	vil	kunne	anvendes	over	hele	politikredsen	og	vil	løbende	kunne	blive	indsat	dér,	hvor	
der	er	behov	for	det.	

	 Afhængig	af	de	lokale	forhold	vil	der	på	hver	politistation	kunne	være	ansat	en	leder	af	stationens	beredskabs-
enhed	(døgnvagttjenesten),	som	har	det	daglige	personalemæssige	ansvar	for	de	medarbejdere	i	beredskabs-
tjenesten,	der	møder	på	arbejde	på	den	pågældende	station.	Den	lokale	leder	vil	kunne	have	ansvar	for	kvali-
tetssikring	af	arbejdet	og	ansvaret	for	at	koordinere	opgaveløsningen	med	lokalpolitiet	på	den	pågældende	
station.	Den	lokale	beredskabsleder	vil	endvidere	efter	behov	kunne	fungere	som	»kørende	vagtleder«	på	
nogle	af	vagtholdene.	

	 Som	led	i	moderniseringen	af	politiets	beredskab	(døgnvagttjeneste)	vil	der	blive	anskaffet	ny	teknologi,	der	
skal	understøtte	beredskabet	på	vagtcentralen	og	i	patruljevognene,	jf.	nærmere	herom	under	pkt.	3.2.7	ne-
denfor.	Det	drejer	sig	om	et	edb-system	til	prioritering	af	opkald,	et	elektronisk	kort,	som	er	linket	til	dispone-
ringssystemet	i	vagtcentralen	(GIS-system)	og	GPS	i	patruljevognene.	Vognene	vil	tillige	blive	udstyret	med	
GPS-navigation	og	dataradioer,	så	vagtcentralen	elektronisk	kan	fremsende	oplysninger	til	vognene.	Disse	it-
systemer	vil	medvirke	til	at	sikre,	at	politikredsens	patruljevogne	effektivt	kan	dække	et	langt	større	geografisk	
område	end	i	dag.	

	 I	forbindelse	med	den	beskrevne	modernisering	af	politiets	beredskab	(døgnvagttjeneste)	vil	der	af	Rigspolitiet	
og	lokalt	af	politidirektørerne	blive	fastsat	mål	for	politiets	responstider	mv.,	herunder	i	forhold	til	kredsenes	
yderområder.	Der	vil	løbende	blive	foretaget	måling	af	responstider	og	opfølgning	på,	hvordan	det	sikres,	at	de	
fastsatte	mål	overholdes.	
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3.�.5. Politiets kontakt med lokalsamfundet 

3.�.5.�. Indledning 

	 De	enkelte	politikredse	har	i	dag	et	tæt	samarbejde	med	lokalsamfundet.	En	væsentlig	del	af	det	daglige	politiar-
bejde	er	i	dag	i	langt	de	fleste	politikredse	tilrettelagt	ud	fra	principperne	om	lokal-	og	nærpoliti.	Denne	form	for	
politiarbejde	er	navnlig	kendetegnet	ved,	at	politiet	arbejder	med	konkrete	kriminalitetsproblemer	i	et	tæt	samar-
bejde	med	lokalsamfundet	på	grundlag	af	netværk	med	deltagelse	af	repræsentanter	for	politi	og	offentlige	myn-
digheder,	institutioner,	organisationer	og	enkeltpersoner	fra	lokalsamfundet	(f.eks.	beboerrådsformænd,	kluble-
dere,	forældregrupper	mv.).	

	 Som	led	i	det	lokale	politiarbejde	er	der	i	mange	politikredse	oprettet	en	eller	flere	lokal-	og	nærpolitistationer	
med	en	fast	bemanding	og	eventuelt	også	et	landpoliti.	Personalet	her	har	normalt	et	indgående	kendskab	til	
lokalmiljøet.	

	 Det	overordnede	samarbejde	mellem	politiet	og	de	lokale	kommuner	på	ledelsesniveau	foregår	først	og	frem-
mest	i	lokalnævnet,	som	udgør	rammen	for	samarbejdet	mellem	den	øverste	ledelse	af	politiet	og	kommuner-
ne	i	politikredsen.	De	nærmere	regler	for	lokalnævnenes	sammensætning	og	opgaver	findes	i	retsplejelovens	
§§	115	og	115	a,	jf.	pkt.	2.1.3	ovenfor.	Borgmestrene	og	politimesteren	deltager	også	i	bl.a.	beredskabskom-
missionerne,	der	varetager	den	umiddelbare	forvaltning	af	redningsberedskabet	mv.,	og	bevillingsnævnene,	
der	behandler	sager	om	alkoholbevillinger.	

	 Ud	over	lokalsamarbejdet	på	ledelsesniveau	er	der	på	en	lang	række	områder	samarbejde	og	kontakt	mellem	politi-
et	og	kommunerne	på	sagsbehandlerniveau	,	f.eks.	inden	for	rammerne	af	det	kriminalitetsforebyggende	samar-
bejde	mellem	skole,	socialforvaltning	og	politi	(SSP-samarbejdet)	og	i	form	af	faste	kontaktmøder,	særlige	indsats-
grupper	med	fokus	på	potentielle	kriminelle	(ungdomsbander	mv.),	bekæmpelse	af	socialt	bedrageri	og	illegal	
arbejdskraft.	

3.�.5.�. Lokalpolitiets rolle 

	 Justitsministeriet	lægger	afgørende	vægt	på,	at	politiet	bevarer	og	udbygger	det	fornødne	lokalkendskab	og	
en	tæt	kontakt	til	lokalsamfundet	i	de	foreslåede	nye	store	politikredse.	

	 Det	er	væsentligt,	at	politiet	via	bl.a.	lokal-	og	nærpolitistationerne	opretholder	en	lokal	tilknytning,	så	politiperso-
nalet	fortsat	har	mulighed	for	at	have	et	indgående	kendskab	til,	hvad	der	rører	sig	i	lokalsamfundet.	Dette	lokal-
kendskab	har	erfaringsmæssigt	ofte	stor	betydning	for	den	politimæssige	indsats	mod	de	kriminalitetsformer,	
som	generelt	er	mest	generende	for	borgerne	i	hverdagen,	f.eks.	indbrud,	vold,	hærværk	og	spirituskørsel	mv.	
Det	er	også	af	stor	betydning	for	den	kriminalpræventive	indsats,	at	politiet	jævnligt	færdes	i	lokalmiljøet	og	har	
kendskab	til	forholdene	i	lokale	bydele	og	landsbysamfund	mv.	og	til	forskellige	strømninger	i	lokale	befolknings-
grupper.	

	 Som	nævnt	i	pkt.	3.2.3	ovenfor	vil	lokalpolitiet	i	de	nye	politikredse	varetage	en	stor	del	af	de	politiopgaver,	der	
indebærer	umiddelbar	kontakt	mellem	borgerne	og	politiet,	f.eks.	i	forhold	til	de	ovenfor	nævnte	kriminalitetsfor-
mer.	Det	vil	også	være	en	naturlig	opgave	for	lokalpolitiet	at	varetage	de	løbende	formelle	og	uformelle	kontakter	
med	de	enkelte	kommuner	og	det	øvrige	lokalsamfund	mv.	Det	gælder	f.eks.	deltagelse	i	SSP-samarbejdet	og	
andet	kriminalitetsforebyggende	arbejdesamt	efterforskning	af	kriminalitet,	som	er	særligt	knyttet	til	et	lokalmiljø.	

	 Som	nævnt	i	pkt.	3.2.2	ovenfor	er	det	udgangspunktet,	at	de	eksisterende	tjenestesteder	(politistationer	mv.)	
opretholdes	i	forbindelse	med	gennemførelsen	af	den	foreslåede	ændring	af	politikredsinddelingen.	Lokalpoli-
tiet	vil	således	medvirke	til	at	sikre	den	nære	kontakt	mellem	politiet	og	lokalsamfundet,	herunder	kommuner-
ne.	Lokalpolitiet	vil	være	placeret	på	de	forskellige	politistationer	(både	hovedstationen	og	de	øvrige	politistati-
oner)	i	politikredsen,	og	den	daglige	leder	af	den	enkelte	lokalpolitienhed	vil	inden	for	de	rammer,	som	
fastsættes	af	politikredsens	ledelse,	have	mulighed	for	at	prioritere	og	anvende	lokalpolitiets	ressourcer	på	
den	mest	hensigtsmæssige	måde	i	forhold	til	lokale	ønsker	og	behov.	Lederen	af	lokalpolitiet	på	den	enkelte	
politistation	vil	i	vidt	omfang	kunne	fungere	som	kontaktperson	i	det	daglige	for	den	pågældende	kommune,	
herunder	i	forbindelse	med	det	lokale	kriminalitetsforebyggende	samarbejde	mellem	politiet	og	kommunen	
(SSP-samarbejdet	mv.),	og	herudover	vil	det	i	nogle	tilfælde	kunne	være	naturligt,	at	f.eks.	borgmesteren	tager	
kontakt	til	chefen	for	politikredsens	lokalpoliti	eller	eventuelt	chefpolitiinspektøren	om	større	spørgsmål	af	ha-
stende	karakter.	
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	 De	foreslåede	nye	store	politikredse	vil	samtidig	give	væsentlig	bedre	muligheder	for	i	kortere	eller	længere	
tid	at	styrke	politiindsatsen	i	bestemte	områder	af	politikredsen,	hvis	der	opstår	problemer,	som	ikke	kan	kla-
res	inden	for	den	pågældende	lokalpolitienheds	rammer.	

3.�.5.3. SSP-samarbejdet mv. 

	 Det	lokale	samarbejde	mellem	skole,	socialforvaltning	og	politi	–	SSP-samarbejdet	–	udgør	i	dag	krumtappen	i	
det	lokale	kriminalpræventive	arbejde	i	forhold	til	børn	og	unge.	

	 Målsætningen	for	SSP-samarbejdet	er	at	opbygge,	anvende	og	vedligeholde	et	lokalt	netværk,	der	har	krimi-
nalpræventiv	indvirkning	på	børns	og	unges	dagligdag.	SSP-samarbejdet	giver	mulighed	for	at	opfange	faresig-
naler	og	udviklingstendenser	i	kriminaliteten	og	i	børns	og	unges	levevilkår	så	tidligt,	at	der	kan	gøres	en	ind-
sats	for	at	hindre,	at	de	unge	kommer	ud	i	en	kriminel	løbebane.	Samtidig	er	SSP-samarbejdet	et	velegnet	
forum	til	at	afklare,	hvilke	muligheder	for	forebyggende	arbejde	der	er	lokalt	for	de	involverede	myndigheder.	
SSP-samarbejdet	kan	desuden	gennem	projekter	være	med	til	at	modvirke,	at	der	opstår	grupper	eller	bander	
af	unge	med	kriminel	adfærd.	

	 SSP-samarbejdet	omfatter	også	unge	over	18	år	(det	såkaldte	SSP+),	og	derfor	indgår	det	som	et	væsentligt	led	i	
det	forebyggende	arbejde	at	samarbejde	med	erhvervsvirksomheder	i	lokalområdet	om	at	skaffe	lære-	eller	ar-
bejdspladser	til	unge,	som	har	behov	for	en	særlig	støttende	indsats.	

	 SSP-samarbejdet	mellem	de	foreslåede	nye	store	politikredse	og	de	større	kommuner,	som	etableres	pr.	1.	ja-
nuar	2007,	bør	fortsætte	og	søges	udbygget	yderligere	med	vægt	på	et	tæt	samarbejde	med	hver	enkelt	kom-
mune	i	politikredsen.	Det	vil	endvidere	være	naturligt	mere	generelt	at	overveje	den	fremtidige	organisering	af	
det	kriminalpræventive	arbejde,	herunder	arbejdet	i	SSP-regi,	og	disse	spørgsmål	overvejes	allerede	bl.a.	i	Det	
Kriminalpræventive	Råd.	

	 Som	led	i	det	lokale	kriminalitetsforebyggende	arbejde	bør	politidirektørerne	fremover	desuden	tage	initiativ	
til,	at	der	for	hver	politikreds	udarbejdes	en	særlig	plan	for	en	strategisk	kriminalpræventiv	indsats	over	for	
børn	og	unge	i	kredsen.	En	sådan	overordnet	strategisk	plan	vil	bl.a.	kunne	omfatte	følgende	emner:	

	 –		 Et	systematisk	forløb	med	en	generel indsats	,	der	bør	finde	sted	løbende	under	børnenes	og	de	unges	
opvækst	med	inddragelse	af	skoler,	klubber,	ungdomsskoler	og	andre	ungdomsuddannelsessteder	mv.	
Det	vil	f.eks.	kunne	omfatte	oplysningskampagner,	særlige	SSP-dage,	faste	møder	mellem	politiets	og	
kommunernes	SSP-medarbejdere	og	forældrebestyrelser	i	børneinstitutioner	og	på	skoler,	fælles	aktivite-
ter	som	led	i	skolernes	projektarbejde	mv.	

	 –		 En	specifik indsats rettet	mod	udsatte	grupper	af	børn	og	unge,	som	er	ved	at	udvikle	en	kriminel	adfærd.	
Den	specifikke	indsats	vil	naturligt	kunne	gennemføres	i	samarbejde	med	f.eks.	lokale	fædregrupper,	sko-
ler,	ungdomsklubber	mv.,	og	der	kan	iværksættes	opsøgende	gadearbejde	mv.	

	 –		 En	individorienteret indsats	i	forhold	til	unge,	som	allerede	har	begået	kriminalitet,	med	henblik	på	at	fore-
bygge,	at	de	pågældende	begår	ny	kriminalitet.	Den	individorienterede	indsats	vil	bl.a.	kunne	omfatte	egent-
lig	behandling	mv.	Indsatsen	vil	også	kunne	sigte	mod,	at	de	pågældende	personer	får	nye	sociale	relationer	
uden	for	deres	hidtidige	miljø,	f.eks.	ved	et	samarbejde	med	det	lokale	erhvervsliv	om	praktikpladser	mv.	

	 Der	henvises	endvidere	til	forslaget	til	retsplejelovens	§	113	om	en	årlig	lokal	samarbejdsplan,	jf.	lovforslagets	
§	1,	nr.	54,	og	bemærkningerne	hertil.	

3.�.5.4. Kredsråd 

	 Visionsudvalget	anbefaler	i	sin	rapport,	at	samarbejdet	mellem	politi	og	kommuner	bliver	styrket	inden	for	de	nu-
værende	lokalnævns	rammer.	Justitsministeriet	er	for	så	vidt	enig	heri,	men	foreslår	at	ændre	de	formelle	ram-
mer	for	samarbejdet	med	henblik	på	at	opnå	en	yderligere	styrkelse	af	kontakten	mellem	politiet	og	lokalsam-
fundet.	Det	foreslås	på	den	baggrund,	at	der	i	hver	politikreds	etableres	et	nyt	kredsråd	,	der	skal	afløse	det	
nuværende	lokalnævn,	jf.	forslaget	til	retsplejelovens	§	111	(jf.	lovforslagets	§	1,	nr.	54,	og	bemærkningerne	her-
til).	

	 Det	foreslås,	at	kredsrådet	skal	sammensættes	af	politidirektøren	og	borgmestrene	i	de	kommuner,	som	poli-
tikredsen	omfatter.	Hermed	vil	kredsrådet	fungere	som	det	centrale	ledelsesforum,	hvor	den	øverste	ledelse	
hos	politi	og	kommuner	har	lejlighed	til	at	drøfte	spørgsmål	af	fælles	interesse.	

	 Efter	etablering	af	en	ny	kommunal	struktur	med	færre	og	større	kommuner	og	med	de	foreslåede	nye	store	
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politikredse	vil	der	efter	Justitsministeriets	opfattelse	ikke	være	behov	for	at	videreføre	den	gældende	ordning	
i	lokalnævnene,	hvorefter	de	befolkningsmæssigt	store	kommuner	har	flere	repræsentanter	end	kommuner	
med	et	mindre	befolkningsgrundlag.	Med	henblik	på	at	fremhæve	politidirektørens	selvstændige	ansvar	for	til-
rettelæggelsen	af	politiets	samarbejde	med	kommunerne	i	politikredsene,	foreslås	det,	at	politidirektøren	er	
formand	for	kredsrådet	i	politikredsen.	Kommunerne	bør	være	repræsenteret	af	de	pågældende	borgmestre.	

	 Efter	Justitsministeriets	opfattelse	er	der	ikke	behov	for	at	videreføre	ordningen	fra	lokalnævnene,	hvorefter	
der	deltager	to	repræsentanter	for	politikredsens	personale	i	nævnets	møder.	Denne	regel	har	bl.a.	baggrund	
i,	at	lokalnævnet	oprindelig	behandlede	klager	over	politipersonalets	adfærd	i	tjenesten.	Sådanne	klager	be-
handles	imidlertid	nu	af	politiklagenævnene.	

	 Der	findes	i	dag	ikke	regler	om,	at	lokalnævnet	skal	afholde	et	vist	antal	møder.	Med	henblik	på	at	understre-
ge	kredsrådenes	funktion	som	det	centrale	kontaktforum	for	den	øverste	ledelse	hos	det	lokale	politi	og	kom-
munerne	foreslås	det	at	indføje	i	loven,	at	kredsrådene	skal	mødes	mindst	4	gange	årligt.	Kredsrådene	vil	na-
turligvis	kunne	afholde	flere	møder	efter	behov.	

	 Det	foreslås,	at	kredsrådet	skal	drøfte	alle	spørgsmål	af	almindelig	karakter	vedrørende	politiets	virksomhed	
og	organisation	i	politikredsen.	Det	vil	navnlig	være	relevant	at	drøfte	områder,	hvor	der	er	behov	for	at	sikre	
sammenhæng	i	politiets	og	kommunernes	opgavevaretagelse,	f.eks.	med	hensyn	til	indsatsen	over	for	truede	
og	belastede	børn	og	unge.	Kredsrådet	skal	drøfte	organisatoriske	spørgsmål	af	særlig	betydning	for	lokalsam-
fundet,	f.eks.	ændringer	i	stationsdistrikter	og	åbningstider	mv.	

	 Efter	forslaget	skal	kredsrådet	endvidere	drøfte	kriminalitetsudviklingen	og	den	lokale	kriminalitetsforebyggel-
se	mv.	i	politikredsen,	og	det	vil	ofte	kunne	ske	på	grundlag	af	politiets	analyser	af	karakteren,	omfanget	og	
udviklingen	i	kriminalitetsproblemerne	i	de	forskellige	dele	af	politikredsen.	

	 Kredsrådet	skal	efter	forslaget	ligesom	de	nuværende	lokalnævn	virke	for,	at	der	gives	lokalbefolkningen	oplys-
ning	om	politiets	virksomhed	i	kredsen,	herunder	f.eks.	om	kriminalpræventive	tiltag.		 	

	 Det	foreslås,	at	politidirektøren	skal	afgive	en	årlig	skriftlig	redegørelse	til	kredsrådet	vedrørende	politiets	virk-
somhed	i	det	forløbne	år.	Dette	vil	f.eks.	kunne	ske	i	forbindelse	med,	at	politikredsens	årsberetning	sendes	til	
kredsrådet.	Det	vil	være	naturligt,	at	politidirektøren	herudover	løbende	udarbejder	statusrapporter	og	lignen-
de	til	kredsrådet	vedrørende	den	almindelige	politiindsats	i	kredsen	og/eller	den	konkrete	indsats	på	specifik-
ke	fokusområder.	

	 Det	foreslås,	at	kredsrådet	ligesom	de	nuværende	lokalnævn	kan	afgive	udtalelser	om	spørgsmål	vedrørende	
politikredsens	almindelige	organisation,	og	at	kredsrådet	kan	henstille	til	politidirektøren,	at	politiet	for	et	be-
grænset	tidsrum	særligt	skal	lægge	vægt	på	løsningen	af	bestemte	opgaver	med	hensyn	til	opretholdelsen	af	
sikkerhed,	fred	og	orden	i	politikredsen.	

	 Der	henvises	i	øvrigt	til	forslaget	til	retsplejelovens	§§	111	og	112,	jf.	lovforslagets	§	1,	nr.	54,	og	bemærknin-
gerne	hertil.	

3.�.5.5. Lokal samarbejdsplan 

	 Det	er	vigtigt,	at	alle	relevante	lokale	aktører	i	de	foreslåede	nye	politikredse	bliver	inddraget	i	samarbejdet	om	
de	opgaver,	som	løses	bedst	i	et	samvirke	mellem	politiet	og	lokalsamfundet.	

	 Med	henblik	på	yderligere	at	forankre	og	styrke	denne	inddragelse	foreslås	det,	at	politidirektøren	fremover	
skal	udarbejde	en	samlet	plan for samarbejdet	mellem	politiet	og	kommunerne,	andre	offentlige	myndigheder,	
interesseorganisationer,	foreninger	mv.	i	politikredsen.	

	 Den	lokale	samarbejdsplan	bør	udarbejdes	af	politidirektøren	for	et	år	ad	gangen	efter	forudgående	drøftelse	i	
kredsrådet.	Planen	skal	således	mindst	én	gang	årligt	tages	op	i	kredsrådet	med	henblik	på	at	sikre,	at	planen	
fortsat	sikrer	den	bedst	mulige	ramme.	Planen	skal	efter	forslaget	offentliggøres,	og	det	vil	f.eks.	kunne	ske	
på	politikredsens	hjemmeside.	Samarbejdsplanen	vil	dermed	kunne	bruges	som	reference	for	lokalsamfundet	
og	som	inspiration	for	andre	politikredse.	

	 Den	lokale	samarbejdsplan	bør	indeholde	en	nærmere	beskrivelse	af,	hvordan	lokalsamarbejdet	er	eller	vil	bli-
ve	organiseret	og	gennemført	i	politikredsen.	Planen	bør	omhandle	de	væsentligste	lokale	samarbejdsområ-
der	og	samarbejdsfora,	herunder	det	lokale	kriminalitetsforebyggende	samarbejde	mellem	politiet	og	de	en-
kelte	kommuner	(SSP-samarbejdet	mv.),	men	der	vil	i	øvrigt	være	meget	frie	rammer	for,	hvordan	
politidirektørerne	i	samråd	med	kredsrådet	vil	udforme	samarbejdsplanen.	

	 Udarbejdelsen	af	en	overordnet	samarbejdsplan	vil	naturligvis	kunne	suppleres	med	en	fortsat	udvikling	og	
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styrkelse	af	de	mange	uformelle	kontakter	og	erfaringsudveksling	mellem	politi	og	kommuner	mv.	Der	vil	
også	løbende	kunne	opstå	nye	samarbejdsfora,	selv	om	disse	ikke	er	beskrevet	i	samarbejdsplanen.	I	forbin-
delse	med	den	løbende	opfølgning	på	samarbejdsplanen	vil	nye	væsentlige	samarbejdsformer	og	samarbejds-
fora	kunne	medtages	i	en	revideret	samarbejdsplan.	

	 Der	henvises	i	øvrigt	til	forslaget	til	retsplejelovens	§	113	(jf.	lovforslagets	§	1,	nr.	54,	og	bemærkningerne	hertil).	

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til nr. 54 (kapitel ��) 
	 Som	nærmere	beskrevet	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger	pkt.	3.2.1.1	(afsnit	II)	foreslås	det,	at	den	

nuværende	specielle	ledelsesstruktur	i	politiet	ændres	til	en	sædvanlig	»direktoratsmodel«,	hvorefter	der	som	
udgangspunkt	etableres	et	sædvanligt	administrativt	over-/underordnelsesforhold	mellem	Justitsministeriet,	
rigspolitichefen	og	politidirektørerne.	Med	henblik	herpå	foreslås	det	at	nyaffatte	retsplejelovens	kapitel	11	om	
politimyndigheden,	så	det	fremgår	af	loven,	at	der	gælder	et	sædvanligt	over-/underordnelsesforhold	mellem	
justitsministeren,	rigspolitichefen	og	politidirektørerne	for	så	vidt	angår	varetagelsen	af	politiets	opgaver,	jf.	
forslaget	til	retsplejelovens	§§	108-110.	Det	følger	af	de	foreslåede	bestemmelser,	at	Rigspolitiet	fremover	un-
der	ansvar	over	for	justitsministeren	som	udgangspunkt	vil	fungere	som	en	overordnet	styrelse	for	dansk	poli-
ti,	mens	det	daglige	politiarbejde	som	udgangspunkt	varetages	i	politikredsene.	

	 Den	foreslåede	nyordning	vedrørende	politiets	økonomi-	og	personaleforvaltning	og	administrative	forhold	i	
øvrigt,	der	navnlig	indebærer,	at	politidirektørerne	(som	noget	nyt)	i	vidt	omfang	vil	have	ansvaret	for	politikred-
senes	økonomiforvaltning,	personaleadministration	mv.,	vil	herefter	kunne	gennemføres	administrativt.	Den	
foreslåede	nyordning	er	beskrevet	nærmere	i	pkt.	3.2.1.1	(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger.	

	 For	at	kunne	gennemføre	omlægningen	af	politiets	ledelsesstruktur	foreslås	det,	at	en	række	af	de	nuværende	
bestemmelser	i	retsplejelovens	kapitel	11	ophæves.	Det	drejer	sig	navnlig	om	§	110,	stk.	1,	der	indebærer,	at	
en	række	administrative	opgaver	mv.	særligt	henlægges	til	rigspolitichefen	samt	§	113,	stk.	5,	og	§	114,	stk.	3-
5,	der	indeholder	regler,	som	bemyndiger	justitsministeren	eller	rigspolitichefen	til	at	fastsætte	særlige	be-
stemmelser	om	visse	administrative	forhold	mv.,	jf.	nedenfor	under	bemærkningerne	til	forslaget	til	§§	108-
109.	

	 Herudover	foreslås	en	række	af	de	nuværende	bestemmelser	i	retsplejelovens	kapitel	11	ophævet	med	den	
begrundelse,	at	reglerne	ikke	længere	er	tidssvarende	eller	af	andre	grunde	–	herunder,	at	de	pågældende	
spørgsmål	er	reguleret	i	anden	lovgivning	–	har	mistet	deres	betydning.	Det	drejer	sig	navnlig	om	retsplejelo-
vens	§	109,	stk.	2,	stk.	3,	2.	led,	og	stk.	4,	og	§	113,	stk.	4,	1.	pkt.	(der	forudsætter,	at	politiets	personale	be-
stemmes	ved	normeringslov),	§	110,	nr.	1,	2.	pkt.	(særlig	procedureregel	ved	forflyttelse	af	polititjeneste-
mænd),	§	111,	stk.	2,	2.	pkt.	(krav	om,	at	politimestre	skal	bo	i	deres	politikreds),	§	111,	stk.	3	(politimestres	
pligt	til	midlertidig	at	varetage	et	sideordnet	embede),	§	113,	stk.	1	(krav	om	uberygtethed	og	vederhæftighed	
for	ansatte	i	politiet),	§§	116	og	117	(overgangsregler	i	forbindelse	med	oprettelsen	af	det	rent	statslige	en-
hedspoliti	i	1938)	og	§	118,	stk.	2	(om	grænsegendarmeriet).	Forslaget	om	at	ophæve	disse	regler	bygger	
navnlig	på	Politikommissionens	forslag	i	betænkning	nr.	1409/2002,	jf.	betænkningen	side	248-272.	

	 Retsplejelovens	§	109,	stk.	2,	stk.	3,	2.	led,	og	stk.	4,	og	§	113,	stk.	4,	1.	pkt.,	indeholder	regler,	der	vedrører	
normeringen	mv.	af	politiets	personale	på	årlige	normeringslove.	Fastsættelse	af	personalets	størrelse	og	for-
deling	i	grader	ved	særskilte	normeringslove	blev	afskaffet	pr.	1.	juli	1969	i	forbindelse	med,	at	tjenestemands-
loven	trådte	i	kraft.	Politikommissionen	anfører,	at	de	nævnte	bestemmelser	herefter	må	anses	for	overflødi-
ge,	jf.	betænkningen	side	250-253.	

	 Retsplejelovens	§	110,	nr.	1,	2.	pkt.,	indeholder	en	særlig	procedureregel	om,	at	der	inden	forflyttelse	af	en	po-
lititjenestemand	udover	en	erklæring	fra	vedkommende	politimester	(politidirektør)	skal	indhentes	en	erklæ-
ring	fra	den	pågældende	tjenestemand.	Politikommissionen	anfører,	at	en	sådan	partshøringspligt	ved	forflyt-
telse	allerede	følger	af	de	almindelige	partshøringsregler	i	forvaltningsloven	mv.,	og	kommissionen	finder	det	
derfor	overflødigt	at	opretholde	en	sådan	procedureregel	i	retsplejeloven,	jf.	betænkningen	side	249-250.	

	 Efter	retsplejelovens	§	111,	stk.	2,	2.	pkt.,	må	politimestrene	(politidirektøren)	ikke	uden	justitsministerens	tilla-
delse	have	bopæl	uden	for	vedkommendes	politikreds.	Ved	lov	nr.	1079	af	20.	december	1995	blev	et	tilsvarende	
krav	for	byretsdommere	ophævet	med	henblik	på	at	sikre	en	mere	fleksibel	udnyttelse	af	domstolenes	ressour-
cer.	

	 Politikommissionen	anfører,	at	beredskabsmæssige	hensyn	kan	føre	til,	at	der	også	fremover	vil	være	behov	
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for,	at	tjenestestedet	hurtigt	og	effektivt	kan	komme	i	forbindelse	med	politimesteren,	og	at	der	efter	om-
stændighederne	vil	kunne	være	behov	for,	at	politimesteren	med	kort	varsel	kan	indfinde	sig	på	tjenesteste-
det.	Moderne	kommunikationsmidler	indebærer	imidlertid,	at	det	er	muligt	at	komme	i	forbindelse	med	tjene-
stestedet,	uanset	om	politimesteren	befinder	sig	på	sin	bopæl	eller	er	på	vej	til	eller	fra	tjenestestedet.	
Endvidere	gør	moderne	transportmidler	kombineret	med	en	forbedret	infrastruktur	det	normalt	muligt	for	poli-
timesteren	med	kort	varsel	at	indfinde	sig	på	tjenestestedet,	selv	om	den	pågældende	ikke	har	bopæl	inden	
for	selve	politikredsen.	Politikommissionen	fremhæver	i	øvrigt,	at	det	helt	generelt	må	tillægges	betydning,	at	
den	enkelte	politimester	gennem	deltagelse	i	aktiviteter	i	lokalsamfundet	dels	får	indblik	i	forholdene	i	den	på-
gældende	politikreds,	dels	af	borgerne	opleves	som	nærværende	i	kredsen.	Disse	forhold	kan	imidlertid	efter	
kommissionens	opfattelse	ikke	begrunde,	at	det	gældende	bopælskrav	opretholdes.	På	den	baggrund	foreslår	
Politikommissionen,	at	kravet	om	bopælspligt	for	politimestrene	(politidirektøren)	ophæves,	jf.	betænkningen	
side	255-257.	

	 Efter	retsplejelovens	§	111,	stk.	3,	har	en	politimester	efter	justitsministerens	bestemmelse	foruden	sit	eget	
embede	pligt	til	midlertidig	at	beklæde	et	andet	politimesterembede,	når	vedkommende	politimester	har	for-
fald	eller	embedet	er	ledigt.	Efter	Politikommissionens	opfattelse	må	bestemmelsen	anses	for	overflødig	ved	
siden	af	den	almindelige	regel	i	tjenestemandslovens	§	11	om,	at	en	tjenestemand	inden	for	sit	ansættelses-
område	har	pligt	til	at	gøre	midlertidig	tjeneste	i	en	stilling,	der	er	sideordnet	med	eller	højere	end	hans	egen,	
jf.	betænkningen	side	257-259.	

	 Efter	retsplejelovens	§	113,	stk.	1,	kræver	ansættelse	i	politiets	tjeneste,	at	de	pågældende	er	uberygtede	og	
vederhæftige.	Efter	Politikommissionens	opfattelse	er	kravet	om	uberygtethed	og	vederhæftighed	så	selvføl-
geligt,	at	det	ikke	er	påkrævet,	at	det	fremgår	af	loven,	jf.	betænkningen	side	260-265.	Som	det	også	er	frem-
hævet	af	politikommissionen,	tilsigtes	der	med	forslaget	om	ophævelse	af	bestemmelsen	i	§	113,	stk.	1,	ikke	
nogen	ændring	af	den	gældende	praksis	med	hensyn	til	almindelige	habilitetskrav	for	ansættelse	i	politiet.	

	 Retsplejelovens	§§	116	og	117	indeholder	bestemmelser	om	overgangsregler	i	forbindelse	med	politiets	over-
gang	til	staten.	Politikommissionen	anfører,	at	bestemmelserne	i	vidt	omfang	har	udtømt	deres	indhold	og	bør	
ophæves,	jf.	betænkningen	side	266-267.	For	så	vidt	angår	ophævelsen	af	overgangsreglen	i	§	117,	stk.	1,	hvor-
efter	staten	fra	den	1.	april	1938	overtager	pensioneringen	af	samtlige	på	dette	tidspunkt	fastansatte	kommu-
nale	polititjenestemænd,	forudsætter	Politikommissionen	dog,	at	afholdelse	af	sådanne	pensioner	vil	ske	ved,	
at	der	inden	lovens	ikrafttræden	optages	en	tekstanmærkning	herom	på	finansloven,	hvis	der	måtte	være	per-
soner	(eller	deres	ægtefælle),	som	fortsat	modtager	pension	efter	denne	regel.	

	 Efter	retsplejelovens	§	118,	stk.	1,	yder	Grænsegendarmeriet	politiet	bistand	efter	regler,	der	fastsættes	efter	
forhandling	mellem	justitsministeren	og	finansministeren.	Toldgrænsekorpset,	som	efter	1952	var	betegnel-
sen	for	Grænsegendarmeriet,	blev	i	1967	en	del	af	toldvæsenet,	og	derefter	ophørte	korpset	som	en	selv-
stændig	myndighed.	Politikommissionen	foreslår	derfor,	at	bestemmelsen	ophæves,	jf.	betænkningen	side	
267-269.	

	 Lovforslaget	er	som	nævnt	på	disse	punkter	udformet	i	overensstemmelse	med	Politikommissionens	forslag.	
Særligt	med	hensyn	til	ophævelse	af	bopælskravet	for	politimestre,	jf.	retsplejelovens	§	111,	stk.	2,	2.	pkt.,	be-
mærkes,	at	det	med	de	nuværende	kommunikationsmidler	og	transportmuligheder	ikke	kan	anses	for	tidssva-
rende	at	fastholde	et	lovbestemt	krav	om,	at	politikredsens	øverste	chef	skal	bo	i	politikredsen,	selv	om	der	
med	den	foreslåede	politireform	etableres	større	politikredse.	Det	vil	imidlertid	kunne	indgå	i	helhedsvurderin-
gen	ved	ansættelse	af	en	politidirektør,	om	den	pågældende	har	mulighed	for	inden	for	rimelig	tid	at	komme	
frem	til	politikredsens	hovedstation.	For	så	vidt	angår	den	foreslåede	ophævelse	af	§	117,	stk.	1,	bemærkes,	at	
den	ovennævnte	tekstanmærkning	vil	blive	søgt	optaget	på	finansloven	for	2007,	hvis	der	måtte	være	perso-
ner	(eller	deres	ægtefælle),	som	fortsat	modtager	pension	efter	denne	regel.	

	 Forslaget	til	det	nye	kapitel	11	i	retsplejeloven	indeholder	herefter	navnlig	regler	om	kompetenceforholdene	i	
politiet	(§§	108-110),	landets	inddeling	i	politikredse	(§	110,	stk.	1)	og	om	rammerne	for	politiets	samarbejde	
med	lokalsamfundet	(§§	111-113).	Herudover	videreføres	i	§§	114-115	reglerne	om	henholdsvis	videregivelse	af	
oplysninger	som	led	i	SSP-samarbejdet	og	om	sognefogeders	bistand	til	politiet.	

Til § �0� 

	 Forslaget	til	stk. 1	fastslår,	at	justitsministeren	er	politiets	øverste	foresatte	og	udøver	sin	beføjelse	gennem	rigs-
politichefen	og	politidirektørerne.	Bestemmelsen	svarer	til	den	gældende	§	109,	stk.	1,	i	retsplejeloven	med	den	
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redaktionelle	ændring,	der	følger	af,	at	betegnelsen	for	de	øverste	chefer	i	politikredsene	foreslås	ændret	fra	poli-
timester	til	politidirektør.	Justitsministeren	vil	således	fortsat	være	den	øverste	ansvarlige	for	politiet.	

	 Det	følger	af	bestemmelsen,	at	justitsministeren	vil	være	overordnet	rigspolitichefen	og	politidirektørerne	med	
et	sædvanligt	administrativt	over-/underordnelsesforhold	i	relation	til	varetagelsen	af	politiets	opgaver.	Med	
hensyn	til	det	operative	politiarbejde	vil	politikredsene	ikke	længere	referere	direkte	til	Justitsministeriet,	men	
til	rigspolitichefen,	der	fremover	vil	være	almindelig	overordnet	myndighed	i	forhold	til	politikredsene,	jf.	forsla-
get	til	retsplejelovens	§	109.	Justitsministeriet	vil	fremover	som	udgangspunkt	ikke	længere	være	klagein-
stans	i	forhold	til	politidirektørerne,	men	vil	alene	være	klageinstans	i	forhold	til	rigspolitichefen,	jf.	også	forsla-
get	til	§	109,	stk.	2-4,	og	bemærkningerne	hertil	samt	pkt.	3.2.1.4	(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	
bemærkninger.	

	 Justitsministeren	vil	have	de	sædvanlige	instruktionsbeføjelser	i	forhold	til	underordnede	myndigheder	og	vil	
således	i	medfør	af	over-/underordnelsesforholdet	kunne	give	generelle	og	konkrete	tjenestebefalinger	til	rigs-
politichefen	og	politidirektørerne	om	udførelse	af	deres	virksomhed.	Det	er	forudsat,	at	Justitsministeriets	
overordnede	styring	af	politiet	fremover	sker	gennem	rigspolitichefen,	herunder	gennem	den	årlige	direktør-
kontrakt	med	mål	og	krav	til	dansk	politi,	der	indgås	mellem	Justitsministeriet	og	rigspolitichefen,	og	at	Ju-
stitsministeriet	ligesom	i	dag	er	meget	tilbageholdende	med	at	gribe	ind	i	konkrete	sager,	der	er	under	be-
handling	hos	Rigspolitiet	og	i	politikredsene.	Generelle	retningslinjer	for	politiets	virksomhed	vil	fremover	som	
udgangspunkt	blive	fastsat	af	rigspolitichefen,	men	f.eks.	i	forbindelse	med	vedtagelse	af	ny	lovgivning,	politi-
ske	handlingsplaner	mv.	vil	det	dog	fortsat	kunne	være	hensigtsmæssigt,	at	Justitsministeriet	udsteder	en	cir-
kulæreskrivelse	eller	lignende	med	generelle	retningslinjer	til	politiet,	jf.	de	almindelige	bemærkninger	pkt.	
3.2.1.1	(afsnit	II).	

	 Det	foreslås	at	ophæve	bestemmelsen	i	retsplejelovens	§	113,	stk.	5,	hvorefter	justitsministeren	træffer	nær-
mere	bestemmelser	om	politiets	uddannelse	og	dets	uniformering	og	udrustning.	Bestemmelsen	er	overflø-
dig,	idet	regler	af	denne	karakter	fremover	vil	kunne	fastsættes	af	Justitsministeriet	eller	Rigspolitiet	i	kraft	af	
over-/underordnelsesforholdet.	

	 Der	er	heller	ikke	behov	for	at	videreføre	den	særlige	bemyndigelsesbestemmelse	i	§	114,	stk.	4,	hvorefter	ju-
stitsministeren	kan	overdrage	en	politimæssig	opgave	af	særlig	beskaffenhed	til	en	særlig	udpeget	tjeneste-
mand.	Det	samme	gælder	bestemmelsen	i	retsplejelovens	§	114,	stk.	5,	hvorefter	justitsministeren	kan	fast-
sætte	regler	for	politimestres	(politidirektørens)	forhold	til	anklagemyndigheden	og	rigspolitichefen	og	for	
disse	myndigheders	indbyrdes	samvirke.	Sådanne	bestemmelser	kan	fremover	fastsættes	af	justitsministeren	
i	kraft	af	det	almindelige	over-/underordnelsesforhold	i	forhold	til	både	politiet	og	anklagemyndigheden,	jf.	her-
ved	retsplejelovens	§	98	(som	ikke	ændres).	

	 Det	foreslås	at	ophæve	bestemmelsen	i	retsplejelovens	§	109,	stk.	3,	1.	led,	hvorefter	politiets	virksomhed	ud-
øves	af	et	for	hele	riget	fælles	politikorps.	Denne	bestemmelse	om,	at	politikorpset	er	fælles	for	hele	riget	
stammer	fra	overgangen	fra	kommunale	politikorps	til	et	statsligt	enhedspoliti,	og	den	har	i	dag	ingen	betyd-
ning.	

	 Med	det	foreslåede	2. pkt.	slås	det	fast,	at	der	skal	være	en	løbende	dialog	mellem	rigspolitichefen	og	politidi-
rektørerne	–	lederne	af	de	foreslåede	nye	store	politikredse	–	om	alle	generelle	spørgsmål	vedrørende	politiets	
virksomhed.	Det	er	forudsat,	at	dialogen	navnlig	foregår	på	faste	fælles	møder	mellem	rigspolitichefen	og	politi-
direktørerne.	Denne	»koncernledelse«	har	ikke	nogen	formel	beslutningskompetence,	men	det	ligger	i	ordnin-
gen,	at	rigspolitichefen	normalt	ikke	bør	træffe	væsentlige	beslutninger,	der	har	generel	betydning	for	politikred-
sene,	uden	forudgående	drøftelse	i	»koncernledelsen«.	»Koncernledelsens«	møder	ledes	af	rigspolitichefen.	
Politidirektørerne	kan	bede	om	at	få	bestemte	spørgsmål	drøftet	i	»koncernledelsen«.	Det	er	forudsat,	at	rigsad-
vokaten	deltager	i	møderne,	når	der	drøftes	administrative	spørgsmål	mv.,	som	har	betydning	for	anklagemyn-
digheden,	og	at	rigsadvokaten	også	kan	bede	om	at	få	bestemte	spørgsmål	drøftet	på	et	møde	i	»koncernledel-
sen«.	

	 I	»koncernledelsen«	drøftes	således	bl.a.	spørgsmål	om	tilrettelæggelsen,	koordineringen	og	opfølgningen	af	
landsdækkende	politimæssige	initiativer	og	indsatser,	og	man	vil	løbende	kunne	drøfte	behovet	for	nye	initiati-
ver	på	baggrund	af	bl.a.	oplysninger	om	kriminalitetsudviklingen	og	kriminalitetsmønstre	på	bestemte	områ-
der	eller	f.eks.	på	baggrund	af	erfaringer	i	politikredsene.	Endvidere	drøftes	generelle	personalepolitiske	
spørgsmål	og	generelle	administrative	spørgsmål	vedrørende	tilrettelæggelsen	af	politiets	og	anklagemyndig-
hedens	økonomiforvaltning,	it	mv.	samt	spørgsmål,	der	vedrører	opfyldelsen	af	mål,	som	er	fastsat	i	bl.a.	poli-
tiets	flerårsaftale.	
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	 Der	henvises	i	øvrigt	til	pkt.	3.2.1.1	og	4.1	(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger.	I	pkt.	4.1	(afsnit	
II)	er	der	redegjort	for	»koncernledelsens«	rolle	i	forbindelse	med	den	praktiske	gennemførelse	af	den	foreslå-
ede	politireform.	

Til § �0� 

	 Efter	stk. 1	har	rigspolitichefen	ansvar	for	politiets	virksomhed	i	hele	landet	og	fører	tilsyn	med	politidirektører-
ne.	Rigspolitichefen	vil	således	fremover	være	almindelig	overordnet	myndighed	i	forhold	til	politikredsenes	
varetagelse	af	politiets	opgaver.	Det	ligger	samtidig	i	den	foreslåede	ordning,	at	Rigspolitiet	som	udgangs-
punkt	vil	fungere	som	en	overordnet	styrelse	for	dansk	politi.	Rigspolitichefen	skal	efter	bestemmelsen	under	
ansvar	over	for	justitsministeren	sikre,	at	politiet	i	hele	landet	udfører	de	opgaver,	det	er	pålagt.	Som	anført	i	
de	almindelige	bemærkninger	pkt.	3.2.1.1	(afsnit	II)	ligger	det	desuden	i	den	»direktoratsmodel«,	som	lovfor-
slaget	lægger	op	til,	at	rigspolitichefen	vil	få	ansvaret	for,	at	politiet	i	hele	landet	opfylder	de	politiske	mål	og	
krav,	som	fastlægges	i	politiets	flerårsaftale	mv.,	og	forvaltes	økonomisk	forsvarligt	i	overensstemmelse	med	
de	bevillings-	
mæssige	regler.	Der	vil	som	anført	i	de	almindelige	bemærkninger	blive	indgået	en	årlig	direktørkontrakt	mel-
lem	Justitsministeriet	og	rigspolitichefen	med	mål	for	og	krav	til	dansk	politi.	

	 Etableringen	af	et	sædvanligt	administrativt	over-/underordnelsesforhold	mellem	rigspolitichefen	og	politidirek-
tørerne	indebærer,	at	rigspolitichefen	kan	fastsætte	generelle	og	konkrete	tjenestebefalinger	om	politiets	for-
hold.	Det	gælder	generelt	for	så	vidt	angår	politifaglige	forhold,	og	det	vil	herudover	også	gælde	for	så	vidt	an-
går	administrative	og	økonomiske	forhold	mv.	Det	forudsættes,	at	rigspolitichefen	er	tilbageholdende	med	at	
gribe	ind	i	politikredsenes	sagsbehandling	og	tilrettelæggelse	af	det	daglige	arbejde,	idet	det	er	et	væsentligt	
formål	med	den	foreslåede	politireform,	at	politidirektørerne	får	en	høj	grad	af	selvstændighed	og	kompeten-
ce,	jf.	lovforslagets	almindelige	bemærkninger	pkt.	3.2.1.1	og	3.2.1.5	(afsnit	II)	om	den	fremtidige	ordning	ved-
rørende	styring	og	ledelse	af	politiet	og	anklagemyndigheden.	

	 Rigspolitichefen	skal	efter	stk.	1,	2.	pkt.,	føre	tilsyn	med	politidirektørerne	for	så	vidt	angår	politikredsens	op-
gavevaretagelse	på	det	politimæssige	område.	Der	er	tale	om	et	almindeligt	tilsyn	med	politidirektørerne	i	
overensstemmelse	med	det	over-/underordnelsesforhold,	der	etableres.	Tilsynet	vedrører	således	ikke	–	som	
efter	den	gældende	§	114,	stk.	2,	1.	led,	som	ikke	videreføres	–	kun	den	almindelige	tilrettelæggelse	af	politi-
ets	arbejde,	men	også	behandlingen	af	konkrete	sager.	Det	vil	fortsat	være	rigsadvokaten,	der	via	statsadvo-
katerne	fører	tilsyn	med	udførelsen	af	de	opgaver,	der	hører	under	anklagemyndigheden,	jf.	retsplejelovens	§	
99,	stk.	2,	og	§	101,	stk.	2	(som	ikke	ændres).	

	 Som	følge	af	over-/underordnelsesforholdet	mellem	rigspolitichefen	og	politidirektørerne	vil	rigspolitichefen	som	
noget	nyt	blive	klageinstans	i	forhold	til	politidirektørerne	for	så	vidt	angår	politifaglige	spørgsmål.	Det	gælder	
bl.a.	politidirektørernes	afgørelser	i	forbindelse	med	politiets	dispositioner	uden	for	strafferetsplejen	i	medfør	af	
politiloven,	herunder	f.eks.	påbud	med	henblik	på	at	afværge	fare,	frihedsberøvelse,	pålæg	i	forbindelse	med	de-
monstrationer	og	stikprøvevisitation	mv.,	jf.	pkt.	3.2.1.4	(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger.	

	 Som	led	i	den	tilsigtede	nyordning	vedrørende	ledelsen	og	styringen	af	politiet	og	anklagemyndigheden,	jf.	de	
almindelige	bemærkninger	pkt.	3.2.1.1	og	3.2.1.5	(afsnit	II),	foreslås	det	at	ophæve	den	gældende	regel	i	§	110,	
stk.	1,	i	retsplejeloven,	der	opregner	en	række	administrative	og	nogle	særlige	operative	opgaver,	som	skal	
være	henlagt	under	rigspolitichefen.	Det	foreslås	også	at	ophæve	reglen	i	§	114,	stk.	2,	hvorefter	rigspolitiche-
fen	kan	give	almindelige	bestemmelser	om	tilrettelæggelsen	af	politiets	arbejde,	og	reglen	i	§	114,	stk.	3,	
hvorefter	rigspolitichefen	efter	forhandling	med	vedkommende	politimestre	(politidirektøren)	i	tilfælde,	hvor	en	
politiundersøgelse	eller	anden	politimæssig	opgave	nødvendiggør	et	samarbejde	mellem	flere	politikredse	el-
ler	kræver	særlige	forholdsregler,	kan	træffe	de	foranstaltninger,	som	måtte	findes	påkrævede.	Justitsministe-
ren	og	rigspoliti-	
chefen	vil	fremover	kunne	træffe	bestemmelse	om	sådanne	spørgsmål	i	kraft	af	over-/underordnelsesforholdet.	

	 Det	foreslås	i	stk. 2	i	overensstemmelse	med	det	toinstansprincip,	der	bl.a.	gælder	inden	for	anklagemyndig-
heden,	at	rigspolitichefens	afgørelser	i	anden	instans	–	dvs.	rigspolitichefens	afgørelser	i	klagesager	over	afgø-
relser	truffet	af	politidirektøren	som	første	instans,	herunder	i	visse	disciplinærsager	og	andre	ansættelses-	og	
personalesager	–	ikke	skal	kunne	påklages	til	justitsministeren.	Derimod	kan	afgørelser	truffet	af	rigspolitiche-
fen	som	første	instans	påklages	til	justitsministeren	med	de	undtagelser,	der	følger	af	det	foreslåede	stk.	3.	
Den	foreslåede	begrænsning	i	adgangen	til	at	klage	over	rigspolitichefens	afgørelser	i	anden	instans	afskærer	
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ikke	Justitsministeriet	fra	som	tilsynsmyndighed	at	gribe	ind	i	konkrete	sager,	hvis	der	er	truffet	en	forkert	af-
gørelse	eller	begået	grovere	sagsbehandlingsfejl.	

	 Det	foreslåede	stk. 3	viderefører	de	gældende	regler	i	retsplejelovens	§	110,	stk.	2,	om	klagebegrænsning	i	
visse	ansættelses-	og	personalesager	med	den	ændring,	at	reglerne	fremover	kun	vil	omfatte	rigspolitichefens	
afgørelser	i	første	instans,	idet	det	i	stk.	2	som	nævnt	foreslås	generelt,	at	rigspolitichefens	afgørelser	i	anden	
instans	ikke	skal	kunne	påklages	til	justitsministeren.	

	 I	stk. 4	foreslås	det,	at	justitsministeren	kan	fastsætte	regler	om,	at	politidirektørernes	afgørelser	om	nærme-
re	angivne	spørgsmål	ikke	skal	kunne	påklages	til	rigspolitichefen.	Denne	bemyndigelsesbestemmelse	tager	
sigte	på	særlige	områder,	hvor	det	vil	være	mest	hensigtsmæssigt,	at	politidirektørernes	afgørelser	påklages	
til	Justitsministeriet.	

	 Justitsministeriet	agter	i	henhold	til	den	foreslåede	bestemmelse	at	fastsætte	regler	om,	at	politidirektørernes	af-
gørelser	vedrørende	flagning	og	i	medfør	af	lov	om	spillekasinoer	ikke	kan	påklages	til	rigspolitichefen,	men	direkte	
til	Justitsministeriet.	Om	begrundelsen	herfor	henvises	til	pkt.	3.2.1.4	(afsnit	II)	lovforslagets	almindelige	bemærk-
ninger.	

	 En	afskæring	af	klageadgangen	til	rigspolitichefen	i	medfør	af	det	foreslåede	stk.	4	vil	indebære,	at	rigspoliti-
chefen	heller	ikke	vil	kunne	give	politidirektørerne	generelle	retningslinjer	eller	konkrete	pålæg	om	behandlin-
gen	af	de	pågældende	sager.	

Til § ��0 

	 Bestemmelsen	angår	inddelingen	af	landet	i	politikredse	og	ledelsen	heraf.	Efter	det	foreslåede	stk.	1,	1.	pkt.	,	
inddeles	landet	fremover	i	12	politikredse.	Den	nærmere	politikredsinddeling	fremgår	af	lovforslagets	§	110	og	
af	bilag	2	til	lovforslaget.	Der	henvises	i	øvrigt	om	den	foreslåede	reform	af	politikredsstrukturen	til	pkt.	3.2.2	
(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger.	

	 Stk.	1,	2. pkt.	,	svarer	til	den	gældende	bestemmelse	i	§	111,	stk.	1,	2.	pkt.	Justitsministeren	kan	efter	be-
stemmelsen	foretage	forandringer	i	politikredsenes	område,	medmindre	forandringen	indebærer	oprettelse	
eller	nedlæggelse	af	en	politikreds.	Justitsministeren	vil	i	givet	fald	udsende	en	samlet	fortegnelse	over	politi-
kredsene	med	angivelse	af	området	for	hver	kreds.	Justitsministeriet	finder	det	ikke	nødvendigt	at	videreføre	
den	udtrykkelige	regel	herom	i	den	gældende	lovs	§	111,	stk.	1,	3.	pkt.	

	 Efter	stk. 2	ledes	hver	politikreds	af	en	politidirektør,	der	har	ansvar	for	politiets	virksomhed	i	den	pågældende	
politikreds	(under	ansvar	over	for	justitsministeren	og	rigspolitichefen).	Bestemmelsen	erstatter	den	gældende	
§	114,	stk.	1,	i	retsplejeloven.	

	 Efter	den	foreslåede	bestemmelse	vil	politidirektøren	ligesom	politimestrene	i	dag	have	ansvar	for	tilrettelæg-
gelsen	af	politiets	operative	opgaver	inden	for	den	pågældende	politikreds,	herunder	tilrettelæggelse	–	inden	
for	de	nævnte	rammer	–	af	politiets	beredskab	(døgnvagttjeneste),	efterforskning	og	nær-	og	lokalpolitiets	or-
ganisering.	Politidirektøren	vil	skulle	udøve	sine	beføjelser	inden	for	rammerne	af	bl.a.	en	resultatkontrakt	med	
rigspolitichefen	og	generelle	retningslinjer	og	konkrete	direktiver	fra	rigspolitichefen	og	eventuelt	Justitsmini-
steriet,	jf.	herom	lovforslagets	almindelige	bemærkninger	pkt.	3.2.1.2	(afsnit	II).	Efter	den	foreslåede	bestem-
melse	vil	politidirektøren	have	ansvaret	for	politikredsenes	økonomiforvaltning,	personaleadministration	mv.,	
jf.	lovforslagets	almindelige	bemærkninger	pkt.	3.2.1	(afsnit	II).	

	 I	alle	spørgsmål	vedrørende	politiets	virksomhed	i	politikredsen	vil	politidirektøren	som	udgangspunkt	referere	
til	rigspolitichefen.	For	så	vidt	angår	anklagemyndighedens	opgaver	i	politikredsen	vil	politidirektørerne	–	lige-
som	politimestrene	i	dag	–	referere	til	den	regionale	statsadvokat,	jf.	retsplejelovens	§	101	(som	affattet	ved	
lovforslagets	§	1,	nr.	48).	

	 Politidirektørerne	vil	indgå	i	politiets	»koncernledelse«,	hvor	politidirektørerne	og	rigsadvokaten	i	det	omfang	der	
drøftes	administrative	spørgsmål	mv.,	som	har	betydning	for	anklagemyndigheden,	jævnligt	mødes	med	rigspoli-
tichefen	med	henblik	på	at	drøfte	spørgsmål	vedrørende	politiets	virksomhed	og	bl.a.	koordineringen	af	politiets	
samlede	indsats	i	hele	landet,	jf.	herved	forslaget	til	retsplejelovens	§	108,	2.	pkt.,	og	bemærkningerne	hertil.	

	 Den	gældende	bestemmelse	i	retsplejelovens	§	112,	stk.	2,	1.	pkt.,	om	normering	af	antallet	af	politifuldmæg-
tige	mv.	foreslås	ikke	videreført.	Der	er	ikke	behov	for	særlig	lovregulering	af	dette	spørgsmål,	bl.a.	også	i	ly-
set	af	den	nyordning	vedrørende	administrationen	af	det	juridiske	personale	i	politiet	og	anklagemyndigheden,	
som	er	nærmere	beskrevet	i	de	almindelige	bemærkninger	pkt.	3.2.1.5	(afsnit	II).	De	gældende	bestemmelser	
i	retsplejelovens	§	112,	stk.	1	og	2,	vedrørende	politimesterens	(politidirektørens)	kompetence	til	at	fastsætte	
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tjenesteområderne	for	personalet	i	kredsen	mv.	foreslås	heller	ikke	videreført,	idet	denne	beføjelse	fremover	
alene	bør	følge	af	politidirektørens	almindelige	ledelseskompetence	som	kredsens	øverste	chef.	

	 I	politidirektørens	fravær	har	vicepolitidirektøren	efter	stk.	3	den	øverste	ledelse	af	politiet	i	politikredsen.	Be-
stemmelsen	erstatter	de	gældende	bestemmelser	i	§	112,	stk.	1,	2.	pkt.,	og	stk.	2,	3.	pkt.,	hvorefter	en	politi-
fuldmægtig	–	i	København	en	politiinspektør	–	i	politimesterens,	henholdsvis	politidirektørens,	fravær	har	den	
øverste	ledelse	af	politiet	i	politikredsen.	I	Københavns	Politi	vil	der	indtil	videre	være	flere	vicepolitidirektører,	
og	det	forudsættes,	at	politidirektøren	her	bestemmer,	hvem	af	vicepolitidirektørerne	der	fungerer	som	politi-
direktørens	stedfortræder.	

Til § ��� 

	 Den	foreslåede	bestemmelse	vedrører	sammensætningen	af	de	nye	kredsråd,	der	efter	forslaget	erstatter	de	
nuværende	lokalnævn.	Sammen	med	forslaget	til	retsplejelovens	§	112	vedrørende	kredsrådets	opgaver	og	
virksomhed	erstatter	den	foreslåede	bestemmelse	den	formelle	ramme	for	samarbejdet	mellem	politiet	og	
kommunerne	på	ledelsesniveau.	Bestemmelserne	træder	i	stedet	for	de	gældende	bestemmelser	om	lokal-
nævnene	i	retsplejelovens	§§	115	og	115	a.	

	 Efter	stk. 1	skal	der	i	hver	af	de	12	nye	politikredse	oprettes	et	kredsråd	vedrørende	politiets	virksomhed.	
	 Efter	stk. 2	består	kredsrådet	af	politidirektøren	og	borgmestrene	i	de	kommuner,	som	politikredsen	omfatter.	

Kommunerne	inden	for	samme	politikreds	vil	således	være	ligeligt	repræsenteret	uanset	forskelle	i	indbygger-
tal,	og	det	understreger	de	nye	kredsråds	funktion	som	det	centrale	overordnede	samarbejdsforum	for	politi	
og	kommuner.	

	 Den	foreslåede	bestemmelse	indebærer	sammenholdt	med	den	nye	kommunale	struktur	og	den	foreslåede	
nye	politikredsstruktur	(jf.	forslaget	til	retsplejelovens	§§	108-110),	at	kredsrådene	(med	undtagelse	af	kredsrå-
det	på	Bornholm,	jf.	stk.	3)	alle	vil	have	mindst	fire	borgmestre	som	medlemmer.	

	 Politikredsen	på	Bornholm	vil	også	fremover	alene	omfatte	én	kommune	(Bornholms	Kommune),	jf.	lovforsla-
gets	§	110,	nr.	12.	Med	henblik	på	at	sikre,	at	der	i	kredsrådet	for	den	bornholmske	politikreds	er	overvægt	af	
kommunale	repræsentanter	ligesom	i	de	øvrige	kredsråd,	foreslås	det	i	stk. 3	,	at	Bornholm	Kommune	er	re-
præsenteret	i	kredsrådet	af	borgmesteren	og	tre	medlemmer	valgt	af	og	blandt	kommunalbestyrelsens	øvrige	
medlemmer.	Dette	svarer	til	det	antal	kommunale	medlemmer,	der	i	dag	vælges	til	lokalnævnet	for	Bornholms	
Politi,	jf.	den	gældende	§	115,	stk.	2,	5.	pkt.	

	 Efter	stk. 4	kan	kommunalbestyrelsen	i	kommuner	med	magistratsstyre	eller	en	styreform	med	delt	administra-
tiv	ledelse,	jf.	§§	64	og	64	a	i	lov	om	kommunernes	styrelse,	i	kommunens	styrelsesvedtægt	bestemme,	at	et	
magistratsmedlem,	henholdsvis	en	udvalgsformand	er	medlem	af	kredsrådet	i	stedet	for	borgmesteren.	§§	64	
og	64	a	i	lov	om	kommunernes	styrelse	angår	alene	Københavns	Kommune	samt	Frederiksberg,	Odense,	Aal-
borg	og	Århus	Kommune.	Bestemmelsen	svarer	til	den	gældende	bestemmelse	i	retsplejelovens	§	115,	stk.	4.	

	 Efter	stk. 5	udpeger	politidirektøren	selv	en	stedfortræder,	mens	en	stedfortræder	for	borgmesteren	(magi-
stratsmedlemmet	eller	udvalgsformanden)	vælges	af	og	blandt	den	pågældende	kommunalbestyrelses	med-
lemmer.	Der	vælges	på	tilsvarende	vis	en	stedfortræder	for	hvert	af	Bornholms	Kommunes	medlemmer.	Den	
foreslåede	bestemmelse	svarer	til	den	gældende	bestemmelse	i	retsplejelovens	§	115,	stk.	5.	

	 Med	henblik	på	at	understrege,	at	det	er	en	del	af	politidirektørens	opgaver	at	virke	aktivt	og	konstruktivt	for	
et	velfungerende	samarbejde	med	lokalsamfundet,	foreslås	det	i	stk. 6	,	at	politidirektøren	skal	være	formand	
for	kredsrådet.	Den	gældende	regel	i	retsplejelovens	§	115,	stk.	6,	hvorefter	lokalnævnets	formand	vælges	
blandt	de	kommunale	medlemmer,	videreføres	derfor	ikke,	og	denne	bestemmelse	har	også	sammenhæng	
med,	at	lokalnævnene	oprindelig	også	behandlede	visse	klagesager.	Det	foreslås,	at	kredsrådet	skal	vælge	en	
næstformand	blandt	de	kommunale	medlemmer.	

	 Den	foreslåede	bestemmelse	om	kredsrådets	sammensætning	vil	naturligvis	ikke	være	til	hinder	for,	at	man	
efter	behov	aftaler,	at	andre	kan	være	til	stede	under	kredsrådets	møder,	f.eks.	vicepolitidirektøren,	chefpoliti-
inspektøren,	chefanklageren,	udvalgsformænd,	kommunaldirektører	eller	sagsbehandlere	afhængig	af,	hvilke	
spørgsmål	der	skal	drøftes.	Det	vil	kunne	være	naturligt	at	aftale,	at	den	enkelte	leder	af	lokalpolitiet	på	kred-
sens	hovedstation	eller	på	kredsens	øvrige	politistationer	skal	deltage	i	et	rådsmøde,	hvis	rådet	skal	drøfte	
spørgsmål,	der	særligt	vedrører	det	pågældende	lokalområde.	

	 Det	forudsættes,	at	politidirektøren	som	formand	for	kredsrådet	også	sørger	for	sekretariatsbetjeningen	af	rå-
det.	Det	vil	kunne	være	naturligt	at	støtte	sekretariatet	med	en	gruppe	af	repræsentanter	for	politiet	og	kom-
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munerne,	der	kan	bistå	med	planlægningen	og	forberedelsen	af	rådets	møder.	
	 Der	henvises	i	øvrigt	til	pkt.	3.2.5.4	(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger.	

Til § ��� 

	 Den	foreslåede	bestemmelse	vedrører	kredsrådets	opgaver	og	virksomhed.	
	 Efter	stk. 1	skal	kredsrådet	drøfte	spørgsmål	af	almindelig	karakter	vedrørende	politiets	virksomhed	og	organi-

sation	i	politikredsen	samt	spørgsmål	vedrørende	kriminalitetsudviklingen	og	samarbejdet	mellem	politiet	og	
lokalsamfundet,	herunder	en	lokal	samarbejdsplan,	jf.	forslaget	til	retsplejelovens	§	113.	

	 Bestemmelsen	afviger	fra	den	tilsvarende	bestemmelse	om	lokalnævnene	i	den	gældende	§	115	a,	stk.	1,	i	
retsplejeloven,	dels	derved,	at	det	præciseres,	at	kredsrådet	aktivt	skal	drøfte	de	nævnte	spørgsmål,	dels	der-
ved,	at	det	fremgår,	at	der	i	kredsrådet	også	skal	være	en	dialog	om	kriminalitetsudviklingen	og	om	politiets	
samarbejde	med	lokalsamfundet	i	bred	forstand.	Desuden	er	der	som	noget	nyt	henvist	til,	at	der	skal	udar-
bejdes	en	egentlig	samarbejdsplan,	jf.	den	foreslåede	§	113	og	bemærkningerne	hertil.	

	 Det	vil	navnlig	være	relevant	for	kredsrådet	at	drøfte	spørgsmål,	hvor	der	er	behov	for	at	sikre,	at	der	er	sam-
menhæng	i	politiets	og	kommunernes	opgavevaretagelse,	f.eks.	med	hensyn	til	indsatsen	over	for	truede	og	
belastede	børn	og	unge	eller	over	for	narkotikaproblemer	forskellige	steder	i	politikredsen.	Kredsrådet	kan	
også	drøfte	udmøntningen	af	landsdækkende	og	andre	overordnede	prioriteringer	og	målsætninger,	f.eks.	
hvordan	en	landsdækkende	prioritering	af	indsatsen	mod	ungdomskriminalitet	bedst	kan	omsættes	til	konkre-
te	initiativer	i	politikredsen.	Kredsrådet	kan	endvidere	drøfte	overordnede	spørgsmål	vedrørende	prioriteringen	
af	politiindsatsen	i	politikredsen,	herunder	ønsker	til	politibetjeningen	i	enkelte	dele	af	politikredsen.	

	 Kredsrådet	vil	også	skulle	drøfte	organisatoriske	spørgsmål	af	særlig	betydning	for	lokalsamfundet,	f.eks.	æn-
dringer	i	stationsdistrikter.	

	 Med	hensyn	til	kriminalitetsudviklingen	i	politikredsen	vil	kredsrådet	bl.a.	kunne	drøfte	grundlaget	for	den	loka-
le	kriminalitetsforebyggende	indsats,	herunder	samarbejdet	mellem	politi	og	kommuner	i	SSP-regi	mv.	Drøftel-
serne	heraf	vil	ofte	kunne	ske	bl.a.	på	grundlag	af	politiets	analyser	af	karakteren	af	og	udviklingen	i	kriminali-
tetsproblemerne	i	hele	eller	dele	af	politikredsen.	

	 Kredsrådets	drøftelser	af	de	ovennævnte	spørgsmål	vil	kunne	tage	udgangspunkt	i	oplæg	fra	politidirektøren,	
men	ethvert	medlem	kan	tage	relevante	emner	op	i	rådet,	jf.	stk.	3	i	den	foreslåede	bestemmelse.	

	 Efter	stk. 2	skal	politidirektøren	en	gang	om	året	afgive	en	skriftlig	redegørelse	til	kredsrådet	vedrørende	politiets	
virksomhed	i	det	forløbne	år.	Politidirektøren	bør	bl.a.	redegøre	for	de	væsentligste	prioriteringer	og	indsatsområ-
der	mv.	i	politikredsen	i	det	forløbne	år	og	for	opfyldelsen	af	mål	for	politikredsens	virksomhed.	Det	vil	være	na-
turligt,	at	politidirektøren	herudover	løbende	udarbejder	relevante	statusrapporter	og	lignende	til	kredsrådet	ved-
rørende	politiindsatsen	i	kredsen.	Politidirektøren	vil	bl.a.	kunne	udarbejde	en	særskilt	rapport	om	resultaterne	af	
f.eks.	intensiveret	patruljering	i	et	bestemt	område	eller	af	den	problemorienterede	indsats	mod	bestemte	krimi-
nalitetsproblemer	i	politikredsen.	Der	findes	ikke	en	tilsvarende	regel	i	de	gældende	bestemmelser	om	lokalnæv-
nene.	

	 Efter	stk. 3	kan	ethvert	medlem	af	kredsrådet	forlange,	at	spørgsmål	af	fælles	interesse	for	politiet	og	kom-
munerne	i	politikredsen	drøftes	i	kredsrådet.	Bestemmelsen	svarer	til	den	gældende	§	115	a,	stk.	2,	i	retsple-
jeloven.	Efter	stk. 4	kan	kredsrådet	endvidere	afgive	udtalelse	om	spørgsmål	vedrørende	politikredsens	almin-
delige	organisation	og	tilrettelæggelse	af	politiets	virksomhed,	og	kredsrådet	kan	henstille	til	politidirektøren,	
at	politiet	for	et	begrænset	tidsrum	særligt	skal	lægge	vægt	på	løsningen	af	bestemte	opgaver	med	hensyn	til	
opretholdelsen	af	sikkerhed,	fred	og	orden	i	politikredsen,	f.eks.	en	intensiveret	indsats	i	lokalområder	præget	
af	hærværk	mv.	Bestemmelsen	svarer	med	en	enkelt	ændring	(præcisering	af,	at	kredsrådet	også	kan	afgive	
udtalelse	om	den	almindelige	tilrettelæggelse	af	politiets	virksomhed	i	politikredsen)	til	den	gældende	§	115	a,	
stk.	3	og	4,	i	retsplejeloven	vedrørende	lokalnævnene.	

	 Efter	stk. 5	skal	kredsrådet	virke	for,	at	der	gives	befolkningen	i	politikredsen	oplysning	om	politiets	virksom-
hed,	herunder	ved	at	orientere	befolkningen	om	arbejdet	i	rådet.	Kredsrådet	vil	bl.a.	kunne	offentliggøre	rådets	
dagsordner	og	mødereferater	mv.,	f.eks.	på	politikredsens	hjemmeside,	ligesom	rådet	vil	kunne	holde	møder,	
der	er	helt	eller	delvist	åbne	for	offentligheden.	Kredsrådet	vil	også	kunne	udarbejde	informationsmateriale	
om	fælles	tværgående	initiativer	mellem	politiet	og	kommunerne	om	bestemte	emner.	Bestemmelsen	svarer	
til	den	gældende	§	115	a,	stk.	5,	i	retsplejeloven	om	lokalnævnene.	

	 Med	henblik	på	at	understrege	kredsrådets	funktion	som	det	centrale	kontaktforum	for	den	øverste	ledelse	
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hos	det	lokale	politi	og	kommunerne	i	politikredsen	foreslås	det	i	stk. 6	,	at	kredsrådet	skal	mødes	mindst	fire	
gange	årligt.	Kredsrådet	vil	naturligvis	kunne	afholde	flere	møder	efter	behov.	Desuden	bemyndiges	justitsmi-
nisteren	til	at	fastsætte	nærmere	regler	om	kredsrådets	virksomhed	og	om	omfanget	af	politidirektørens	op-
lysningspligt	over	for	kredsrådet.	Denne	bemyndigelsesbestemmelse	svarer	til	den	gældende	bestemmelse	i	
retsplejelovens	§	115	a,	stk.	6,	om	lokalnævnene.	Hvis	lovforslaget	vedtages,	vil	Justitsministeriet	udsende	en	
ny	bekendtgørelse	til	afløsning	af	den	gældende	bekendtgørelse	nr.	1182	af	21.	december	1995	om	lokalnævn	
vedrørende	politiets	virksomhed.	Denne	bekendtgørelse	indeholder	bl.a.	regler	om	lokalnævnenes	sekretari-
atsforretninger,	medlemmernes	tavshedspligt	og	politimestrenes	oplysningspligt	over	for	nævnene.	

	 Der	henvises	i	øvrigt	til	pkt.	3.2.5.4	(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger.	

Til § ��3 

	 Efter	den	foreslåede	bestemmelse	skal	politidirektøren	som	noget	nyt	hvert	år	udarbejde	en	plan	for	samar-
bejdet	mellem	politiet	og	kommunerne,	andre	offentlige	myndigheder,	interesseorganisationer,	foreninger	mv.	
i	politikredsen.	

	 Den	lokale	samarbejdsplan	skal	udarbejdes	efter	drøftelse	i	kredsrådet,	jf.	2. pkt.	og	det	foreslåede	§	112,	stk.	
1,	i	retsplejeloven.	Den	lokale	samarbejdsplan	skal	endvidere	offentliggøres	af	politidirektøren,	og	det	vil	f.eks.	
kunne	ske	på	politikredsens	hjemmeside	og	ved,	at	samarbejdsplanen	lægges	frem	på	politistationer,	rådhuse	
og	biblioteker	mv.	i	politikredsen.	

	 Samarbejdsplanen	skal	indeholde	en	nærmere	beskrivelse	af,	hvordan	lokalsamarbejdet	er	og	vil	blive	organi-
seret	og	gennemført	i	politikredsen.	Planen	bør	beskrive	de	overordnede	rammer	for	politiets	samarbejde	
med	og	inddragelse	af	kommunerne,	andre	offentlige	myndigheder	og	borgerne	i	politikredsen	på	de	forskelli-
ge	samarbejdsområder.	Herudover	vil	der	være	meget	frie	rammer	for	politidirektøren	til	i	samråd	med	kreds-
rådet	at	udforme	politikredsens	samarbejdsplan	i	lyset	af	de	lokale	ønsker	og	behov.	

	 Den	lokale	samarbejdsplan	vil	bl.a.	kunne	omhandle	følgende	emner:	
	 Det generelle lokale myndighedssamarbejde	uden	for	kredsrådets	rammer,	f.eks.	årlige	møder	mellem	politiet	

og	de	relevante	kommunale	udvalg	eller	udvalgsformænd	og/eller	mellem	politiets	ledelse	og	den	samlede	
kommunalbestyrelse,	eller	f.eks.	ordninger	med	faste	kontaktpersoner	mellem	politi	og	kommuner	på	forskel-
lige	niveauer.	

	 Den lokale kriminalitetsforebyggende indsats ,	herunder	inden	for	rammerne	af	SSP-samarbejdet	og	den	kri-
minalpræventive	indsats	over	for	unge	over	18	år	(SSP+).	Planen	vil	f.eks.	kunne	beskrive,	hvordan	beboerfor-
eninger,	skoler	og	ungdomsklubber	mv.	søges	inddraget	aktivt	i	forbindelse	med	gennemførelsen	af	konkrete	
lokale	initiativer,	herunder	som	led	i	konkret	udmøntning	af	den	strategiske	plan	for	det	kriminalitetsforebyg-
gende	arbejde	i	politikredsen,	jf.	herom	pkt.	3.2.5.3	(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger.	

	 Samarbejdet	i	øvrigt	mellem	politiet	og	de	sociale	myndigheder	vedrørende	håndteringen	af	unge lovovertræ-
dere mv.,	herunder	en	beskrivelse	af	eventuelle	lokale	samarbejdsfora	–	også	vedrørende	helt	unge	lovover-
trædere	under	15	år	–	med	regelmæssige	møder	på	sagsbehandlerniveau.	

	 Samarbejdet	med	lokale	kvindecentre	og	andre	vedrørende	indsatsen	over	for	voldsramte kvinder og børn. 
	 Samarbejdet	med	kommuner	og	regioner	vedrørende	indsatsen	over	for	psykisk syge, misbrugere og andre 

særligt udsatte grupper i	forbindelse	med	f.eks.	husspektakler,	gadeuorden,	truende	adfærd,	vold	mv.	Planen	
vil	bl.a.	kunne	beskrive	de	lokale	muligheder	for	alternativer	til	anbringelse	af	berusede	personer	i	politiets	de-
tentioner,	og	planen	vil	kunne	omhandle	mulighederne	for	lokalt	at	rekvirere	behandling	til	psykisk	syge	mv.,	
som	politiet	kommer	i	kontakt	med	i	forbindelse	med	patruljering	mv.	

	 Samarbejdet	med	told- og skattemyndighederne, miljømyndighederne og andre myndigheder vedrørende	den	
lokale	indsats	over	for	særlige	former	for	særlovskriminalitet	mv.,	f.eks.	skatte-	og	afgiftsunddragelse,	miljøkri-
minalitet,	overtrædelse	af	dyreværnslovgivningen	mv.	

	 Samarbejdet	med	lokale	arbejdsgiver-	og	arbejdstagerrepræsentanter	om	indsatsen	mod	illegal arbejdskraft ,	
herunder	også	koordineringen	med	det	landsdækkende	og	regionale	samarbejde	på	området,	f.eks.	i	de	regio-
nale	netværk	vedrørende	illegalt	arbejde.	

	 Samarbejdet	vedrørende	trafik og færdselssikkerhed mv.	,	herunder	lokale	initiativer	med	henblik	på	at	sikre	
sammenhæng	mellem	politiets	aktiviteter	og	andre	myndigheders	færdselssikkerhedsmæssige	initiativer	f.eks.	i	
forbindelse	med	skolestart,	større	lokale	vejarbejder	mv.	Planen	vil	bl.a.	også	kunne	beskrive	de	lokale	mulighe-
der	for	at	samarbejde	om	gennemførelsen	af	landsdækkende	og	regionale	initiativer	og	kampagner	på	området.	
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	 Samarbejdsplanen	vil	endvidere	mere	generelt	kunne	beskrive	muligheder	eller	planlagte	konkrete	initiativer	
for	at	udbygge	kontakten	mellem	politiet,	kommunerne	og	lokalsamfundet	i	øvrigt	ved	siden	af	de	mere	for-
melle	kontakter,	f.eks.	at	der	afholdes	årlige	borgermøder	mv.,	eller	ud	fra	lokale	behov	nedsættes	dialoggrup-
per	(»brugergrupper«)	med	deltagelse	af	repræsentanter	for	handelsstandsforeninger,	skolebestyrelser,	det	
lokale	foreningsliv	og/eller	andre.	

	 Der	henvises	i	øvrigt	til	pkt.	3.2.5.5	(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger.	

Til § ��4 

	 Bestemmelsen	svarer	til	den	gældende	§	115	b	i	retsplejeloven	om	adgangen	til	at	videregive	oplysninger	om	
enkeltpersoners	rent	private	forhold	som	led	i	det	kriminalitetsforebyggende	samarbejde	med	andre	myndig-
heder.	Det	fremgår	af	forarbejderne	til	bestemmelsen	(Folketingstidende	1989-90,	tillæg	A,	spalte	3845-3853),	
at	kerneområdet	for	bestemmelsen	er	SSP-samarbejdet,	men	at	også	samarbejde	på	andre	områder	mellem	
politi	og	de	sociale	myndigheder	mv.	med	henblik	på	kriminalitetsforebyggelse	kan	være	omfattet,	f.eks.	ud-
veksling	af	oplysninger	med	henblik	på	at	forebygge	hustruvold	og	børnemishandling	mv.		 Der	er	ikke	til-
sigtet	nogen	udvidelse	af	bestemmelsens	anvendelsesområde.	

	 Der	henvises	i	øvrigt	til	pkt.	3.2.5.3	(afsnit	II)	i	lovforslagets	almindelige	bemærkninger.	
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27. september 2007 

Odinsvej 19, 2 
2600 Glostrup 

Tlf. 43 44 88 88 
Fax 33 43 01 39 

dkr@dkr.dk
www.dkr.dk

Udkast til Prioriteringer for 2008

1. Baggrund 

Reorganiseringen af Det Kriminalpræventive Råd tog sin begyndelse i 
2005 og nåede et afgørende punkt i 2007 med udformningen og vedtagel-
sen af den nye mission, vision og de strategiske mål. En klar overordnet 
retning for Det Kriminalpræventive Råd blev hermed lagt.

Med opstillingen af de strategiske mål har Det Kriminalpræventive Råd få-
et fire hovedorienteringspunkter for de næste 10 års arbejde:  

Nedbringe antallet af flergangsofre 
Nedbringe antallet af ”de kriminelle unge” 
Fastholde de gode resultater af indsatser rettet mod den brede be-
folkning 
Fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen 

Nytten af de strategiske mål er, at de giver os nogle langsigtede retnings-
linjer for det kriminalpræventive samarbejde samt sætter rammen for vo-
res konkrete indsatser. Når retningen med de strategiske mål er anvist, 
kan prioriteringer udstikke kursen på mellemlang sigt. Prioriteringen tager 
således udgangspunkt i de strategiske mål og skal ses som bindeledet 
mellem disse og de konkrete indsatsområder/projekter. 

I forslaget til rådets prioriteringer arbejdes med et 3-årigt perspektiv. Det 
er samme perspektiv som folketinget har valgt i sine prioriteringer i fi-
nanslovsaftalen for politiet og i prioriteringerne af satspuljemidlerne. Ka-
rakteren af rådets arbejde taler også for at anlægge et flerårigt perspek-
tiv, idet mange opgaver fx forskningsprojekter, pilotforsøg og kampagner 
eller indsatser må udstrækkes over længere perioder end et enkelt år. Det 
er tanken, at prioriteringerne skal drøftes og foretages hvert år, således 
at der bliver tale om en rullende planlægning. 

Bilag 4



54

Side 2 
2. Udfordringer 

Selvom det danske samfund på mange områder i dag er stillet bedre end 
nogensinde før, fortæller kriminalitetsstatistikken os, at selv de mest posi-
tive udviklingstendenser kan have negative sideeffekter. Aktuelt har IT-
revolutionen skabt utrolige muligheder for kulturel udfoldelse, nye sociale 
fællesskaber og økonomiske muligheder, men som bekendt også mulig-
gjort ’ny’ kriminalitet. Med andre ord vil samfundsudviklingen ofte bringe 
nogle kriminalpræventive udfordringer med sig, som hverken bør ignore-
res eller negligeres. Udfordringen for DKR består i at sætte fokus på bi-
virkningerne og aktivere de centrale kriminalpræventive aktører for der-
ved at bearbejde disse negative konsekvenser. 

Selvom en ikke ubetydelig del af den forebyggende indsats således må 
fokuseres på at bearbejde de uhensigtsmæssige bivirkninger af den gene-
relle samfundsudvikling, skal også midlertidige problemområder priorite-
res.

Akutte kriminalitetsproblemer eller tryghedsproblemer må ikke glemmes – 
det er i vidt omfang ’pludseligt opstået’ eller ’hastigt stigende’ kriminali-
tetsproblemer, der har den største effekt på befolkningens tryghedsople-
velse.  

3. Særligt prioriterede områder 

Med udgangspunkt i de aktuelle kriminalitets- og tryghedsmæssige udfor-
dringer samt de strategiske mål vil Det Kriminalpræventive Råd i perioden 
2007 til 2010 prioritere følgende udfordringer. 

3.1. Særligt prioriterede kriminalitets- og utryghedsområder 

Vold
Tyveri 
Seksualforbrydelser 
Utryghedsskabende miljø 

Vold
Det Kriminalpræventive Råd har udtrykkeligt fået til opgave at fore-
bygge vold.

Anmeldelsesstatistikken på voldsområdet fortæller om mere vold i det 
danske samfund. De seneste voldsofferundersøgelser viser derimod en 
uændret forekomst af vold i samfundet. Hvad der dog synes sikkert 
er, at volden ændrer karakter, således er fx vold udøvet overfor per-
soner, der er på arbejdet i kraftig vækst. Et særligt problem i forhold 
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til vold på arbejdet er, at det er de samme personer, der udsættes for 
vold igen og igen.  

Vold i familien er et område, hvor volden er mere udbredt end anmel-
delsesstatistikkerne viser, og hvor konsekvenserne synes at række ud 
over det umiddelbare offer.

Selvom vold i nattelivet synes aftaget - vurderet på baggrund af de 
seneste voldsofferundersøgelser – er der et betydeligt fokus på vold 
udøvet med kniv i offentligheden.  

Endelig synes vold kombineret med berigelsesforbrydelser (røveri) ud-
øvet af meget unge at være taget til og påvirke samfundsdebatten om 
relevante reaktioner overfor børn under 18 år og endog overfor børn 
under den kriminelle lavalder. 

Tyveri
En anden aktuel og væsentlig udfordring er tyveri. Ejendomsforbrydel-
ser er den mest almindelige type kriminalitet i Danmark og antager 
flere meget forskellige former fra butikssvind over tricktyverier til ind-
brud.

Forekomsten af indbrud i private hjem i Danmark er bekymrende, idet 
Danmark har en af verdens højeste indbrudsfrekvenser. Det er ikke 
acceptabelt. Når vi ved, at der er en forøget utryghed og frygt for kri-
minalitet hos personer, som har været udsat for kriminalitet er det op-
lagt at fokusere på netop de kriminalitetsformer, som er mest udbredt.  

Seksuelle krænkelser 
Hvis man udsættes for seksuelle krænkelser tidligt i livet er der en 
væsentlig risiko for, at overgrebet kan få vidtrækkende konsekvenser 
for offeret. Forebyggelse af overgreb mod børn bør prioriteres.

Selvom voldtægt forekommer relativt sjældent, er frygten for vold-
tægt udbredt og medfører både utryghed og selvbegrænsende ad-
færdsmønstre. Rådet bør arbejde med dette problemkompleks både 
ud fra en kriminalpræventiv og en særlig tryghedsfremmende vinkel. 

Utryghedsskabende miljø 
Nogle byrum genererer utryghed, særligt hvis rammerne - såsom lys 
eller vedligeholdelse – er mangelfulde, eller hvis rummet præges af 
”monopoliserende” – måske også truende og aggressiv – gruppead-
færd. Det kan være socialt udsatte grupper, der tager meget plads op 
i byrummet, eller ’gå-i-byen’ miljøer hvor påvirkede unge mennesker 
dominerer. Dette kan medvirke til områdespecifikke koncentrationer af 
problemer bl.a. når andre borgere begynder at undgå disse byrum. 
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Nedkørte uimødekommende byrum og den ”monopoliserende” grup-
peadfærd kan underminere oplevelsen af ’byrum for alle’ og trygheden 
i det offentlige rum. 

3.2 Særligt prioriterede risikofaktorer 

Udsatte børn og unge 
Psykisk sygdom og misbrug  
Reviktimisering 

Udsatte børn og unge 
Der er løbende fokus på forskelllige grupper af gerningsmænd i den 
offentlige debat – vilde piger, etniske drenge, anbragte børn o.s.v. 

Vi ved fra mange både danske og udenlandske undersøgelser, at den 
’kriminelle løbebane” typisk grundlægges tidligt i børn og unges liv. Li-
geledes er der en stadigt voksende viden om indikatorer og mulige år-
sager til den asociale og senere kriminelle adfærd. Særlig den tidlige 
opvækst er vigtig. Vi ved en del om virkningen af børneopdragelses-
metoder (og generelt om forældre-børn relationen), og hvor vigtig en 
faktor skolen er i forhold til at forebygge kriminel adfærd. Ligeledes 
har det sociale nærmiljø en ikke ubetydelig betydning. Derfor er det 
oplagt, at DKR uden at være forudindtaget mht. fx køn, herkomst eller 
social klasse prioriterer at uddybe vores viden om sammenhænge 
mellem kriminalitet og andre faktorer og vores muligheder for at for-
hindre børn i at få ”den første dom”.  

Psykisk sygdom og misbrug 
Vi ved fra flere undersøgelser, at nogle grupper fylder uforholdsmæs-
sigt meget i kriminalitetsstatistikken. Det er de senere år blevet klart, 
at der for gruppen af psykisk syge og mennesker med misbrugspro-
blemer er nogle særlige udfordringer, som kræver en integreret ind-
sats. Over for denne gruppe handler det selvfølgelig både om at sætte 
ind overfor dem som allerede har problemerne inde på livet, men også 
om recidivforebyggelse – bl.a. via udvikling og spredning af velfunge-
rende tværsektorielle samarbejdsformer, som fx PSP.  

At skaffe mere dokumentation for sammenhængene mellem forskellige 
former for misbrug og forskellige former for kriminalitet (herunder fx i 
nattelivet) synes påkrævet.   

En vellykket indsats i forhold til disse grupper skal også vurderes i for-
hold til dens positive tryghedsmæssige konsekvenser.  

Risiko for at blive offer gentagne gange 
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Risikoen for at blive offer for en forbrydelse er væsentligt forhøjet, 
hvis man tidligere har været udsat for kriminalitet - det gælder på de 
fleste kriminalitetsområder. Det er foruroligende, at nogle mennesker 
bærer en uforholdsvis stor byrde af samfundets kriminalitet. Disse 
personer synes også at være særligt utrygge. 

For forebyggelsen og tryghedsskabelsen synes der at være en mulig-
hed for at bearbejde det generelle kriminalitetsniveau ved at søge at 
sætte helhedsorienteret ind overfor personer, når de bliver synlige 
som ofre. 

3.3 Prioritering af tilgange m.v. 

Prioriterede tilgange og metoder 
Indsatser baseres på teoretiske forståelser af virkeligheden. I rådet 
bør vi arbejde på at blive stadig mere bevidste om betydningen af - og 
mulighederne i - samspillet mellem kriminalitetsforebyggelse, fore-
byggelse i et bredere perspektiv, opbygning og tryghed. 

Overfor de 4 prioriterede mål eller indsatsområder kan der iværksæt-
tes mange forskellige effektive metoder. Metoder udvikles og evalue-
res løbende. Der er derfor en hastig udvikling i vurderingen af, hvilke 
metoder der må anses for særligt lovende. 

Overordnet set bør rådet arbejde med udgangspunkt i en helhedsori-
enteret tilgang i forhold til fag og sektorer og med fokus på mulighe-
derne i at sætte ind tidligt. 

For tiden anser rådet nedenstående overordnede tilgange som særligt 
væsentlige ved valg af metode: 

Den ressourcebaserede tilgang 
Community-relations tilgang  
Den inklusive tilgang 
Den dialogbaserede tilgang 
Den kommunikative tilgang 
Borgernes selvbeskyttelse
Den problemorienterede tilgang 
Target-hardening tilgang 
Crime proofing 

Der må i løbet af 2008 udarbejdes kriterier for vurdering af valg af 
metoder.

Prioriterede organiserings- og procesområder  
Med politi- og kommunalreformen og etableringen af nye lokale sam-
arbejdsrelationer, herunder kreds- og lokalråd, er det en væsentlig ud-
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fordring for DKR at bidrage til at disse råd bliver velfungerende lokale 
samarbejdsfora for kriminalprævention.  

4. Prioriteringer 2011-2014 

Samfundsforhold og kriminalpræventive udfordringer kan udvikle sig hur-
tigt, men nogle områder bør overvejes som prioriteringer 2011-2014: 

Kriminalitet og utryghed 
IT-kriminalitet 
Den almindelige danskers kriminalitet 

Risikofaktorer 
Socialt marginaliserede ofre 

Hvis udviklingen fortsætter og stadig større dele af vore sociale, 
kulturelle og økonomiske liv udfoldes via moderne informations teknologi-
er såsom Internettet, mobiltelefoner m.m. vil det ikke overraske, hvis IT-
relateret kriminalitet vil vokse betydeligt i fremtiden. På den ene side vil vi 
løbende monitorere udviklingen, men på nuværende tidspunkt er proble-
met med IT-relateret kriminalitet dog stadig så relativt begrænset, at det 
synes hensigtsmæssigt at udskyde en særlig prioritering af dette pro-
blemområde til perioden 2011 - 2014.  

Med afsæt i den vedvarende debat om kriminalitetens årsager, 
retsfølelsen og danskernes syn på straf, ønsker DKR at være katalysator i 
en afdækning af den almindelige danskers kriminalitet såvel som niveauet 
af white-collar crime. Vi kunne derigennem ønske os et mere nuanceret 
billede af det danske kriminalitetslandkort.  

Et af vores hovedmål ifølge strategiplanen er at reducere offerre-
cidiv, og forskellige kilder peger på, at særligt socialt udsatte (psykisk sy-
ge, hjemløse, handikappede, narkomaner, prostituerede m.fl.) har stor 
sandsynlighed for at blive udsat for gentaget kriminalitet. Ligeledes er det 
værd at se nærmere på den såkaldte bias crime – kriminalitet motiveret 
af had, fordomsfuldhed o.lign. overfor en befolkningsgruppe, da denne ty-
pe kriminalitet ser ud til at være mere udbredt end hidtidige undersøgel-
ser har kunnet dokumentere. 
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Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, som er at 
medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som 
domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i 
forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder 
samfundstjeneste.

Straffuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at 
fuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en 
tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør Kriminalforsorgens mission og er 
således grundlaget for al aktivitet i virksomheden. 

Kriminalforsorgen varetager herudover varetægtsfængslinger, frihedsberøvelse 
i henhold til udlændingeloven, personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med 
psykisk syge kriminelle, der er dømt efter straffelovens § 68 og § 69. 

Kriminalforsorgen har knap 100 tjenestesteder spredt ud over hele landet. 
Udover Direktoratet for Kriminalforsorgen drejer det sig om: 13 fængsler, 
heraf 8 åbne og 5 lukkede, samt en institution for frihedsberøvede 
asylansøgere, Københavns Fængsler, 37 arresthuse og 3 arrestafdelinger, 14 
afdelinger af Kriminalforsorgen i Frihed og 8 pensioner. 
Der er ansat omkring 5.000 årsværk i Kriminalforsorgen. Heraf er omtrent 66 
% uniformeret og 34 % civilt personale. 

Kriminalforsorgen har en lang tradition for at medvirke i det 
Kriminalpræventive arbejde. Kriminalforsorgens afdelinger i frihed indgår på 
forskellig vis i SSP og SSP+ arbejdet, ligesom afdelingerne på Fyn og i 
Esbjerg og Kolding har deltaget i de eksisterende ungesamråd1.

Det har længe været Kriminalforsorgens ønske at blive en mere aktiv aktør i 
SSP og specielt SSP+ samarbejdet, således at der reelt bliver tale om et SSPK 
samarbejde, og således at Kriminalforsorgen generelt bliver en langt mere aktiv 
partner i det kriminalitetsforebyggende arbejde i tæt samarbejde med 
kommunerne og politiet. 

Kriminalforsorgen må anses som en vigtig aktør i det kriminalpræventive 
arbejde, og har på sammen måde som politiet og kommunerne en 
myndighedsopgave overfor de kriminelle. Kriminalforsorgens medarbejdere 

1 Ungesamrådet er et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde mellem kommunen, regionen, 
Kriminalforsorgen og anklagemyndigheden, der har som sin primære opgave at vurdere, 
planlægge og afgive indstilling til retten og anklagemyndigheden om indsatsen i forhold til 
unge, der er sigtet for alvorlig kriminalitet. Grundideen i samrådets arbejde er, at 
sagsbehandlingen i mange tilfælde kan have gavn af, at det kriminalretlige system og det 
sociale system i fællesskab anbefaler, hvilke sanktioner og hvilken indsats, der er behov for. 

Bilag 5
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har stor viden om og erfaring i arbejdet med kriminalitets forebyggelse og vil 
kunne bidrage hertil på positiv vis.  

Kriminalforsorgen er ikke nævnt som partner i kreds- og lokalråd, men er 
tænkt som mulig samarbejdspartner. Da det som nævnt ovenfor er 
Kriminalforsorgens ønske at tage mere aktivt del i det kriminalpræventive 
arbejde lokalt, anbefales det, at Kriminalforsorgen bliver deltager i ovennævnte 
organer på lige fod med politiet og kommunerne.  

Derudover har det har siden maj 2006 været et lovkrav, at Kriminalforsorgen 
skal koordinere handleplaner i en stor del af de fælles sager, som 
Kriminalforsorgen har med kommunerne, med henblik på at understøtte en 
langsigtet indsats og sikre kontinuitet i samarbejdet over for fælles klienter.  

Kriminalforsorgens deltagelse i ovenstående fora vil kunne sikre, at denne 
koordinering kommer til at ske optimalt. Erfaringerne viser, at et godt 
samarbejde mellem kriminalforsorgen og kommunerne er af største betydning, 
når recidiv skal forhindres, både når det gælder indsatsen overfor kriminelle på 
fri fod, men også for at planlægge udslusningen fra fængslerne. 

Der er fra henholdsvis Kriminalforsorgen og de sociale myndigheder taget 
forskellige initiativer til en bedring af samarbejdsrelationerne blandt andet med 
henblik på at sikre en bedre udslusning af de indsatte fra fængslerne. 
Erfaringerne fra disse initiativer vil med fordel kunne inddrages i det 
fremtidige kriminalpræventive arbejde.  Her kan nævnes: 

Samarbejdsaftale/projekt mellem Kriminalforsorgen og Odense 
kommune. Formålet med samarbejdsaftalen er at forebygge og 
nedbringe kriminaliteten for ca. 60 af de mest kriminelt belastede unge 
mellem 18 og 30 år i Odense Kommune. Dette projekt er forankret i 
SSP+.

Projekt god sagsbehandling. Den 1. januar 2006 startede 
Kriminalforsorgen sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen 
(Beskæftigelsesministeriet) og Socialministeriet et nyt projekt om bedre 
sagsbehandling. Det går ud på at styrke samarbejdet mellem 
Kriminalforsorgen, de sociale myndigheder samt arbejdsmarkedsparter 
og andre relevante aktører i forbindelse med udslusning af indsatte. 

Endelig kan nævnes ,at Kriminalforsorgen de senere år har taget initiativ til og 
været involveret i en række af initiativer og projekter. Erfaringerne herfra vil 
være relevante i det fremtidige kriminalpræventive arbejde 

Af igangsatte initiativer med interesse for det kriminalpræventive arbejde kan 
blandt andet nævnes: 

Mentorordning. Alle unge mellem 15-25 år kan nu få tilknyttet en 
mentor under afsoning og /eller når de er i tilsyn. 
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Særligt projekt for unge mellem 15-18 år, der afsoner en fængselsstraf 
på Kriminalforsorgens pensioner, som skal medvirke til, at den unge 
kan tilegne sig nye kompetencer og viden, der kan styrke hans 
selvindsigt og parathed til uddannelse eller arbejde. Den unge trænes i 
at indgå i sociale strukturer med definerede krav, og når det er muligt, 
sluses den unge ud i passende uddannelse eller arbejde. 
Samarbejdsprojekter i 5 kommuner mellem kriminalforsorgen, 
kommuner og andre aktører om integrering af unge kriminelle på 
arbejdsmarkedet. 
Behandlingsgaranti på stofmisbrugsbehandling i fængslerne. 

Udover de ovenfor nævnte initiativer er der flere andre udviklingsprojekter i 
gang, ofte i samarbejde med andre samarbejdspartnere. Det er som 
udgangspunkt Kriminalforsorgens afdelinger i Frihed, der indgår i det 
kriminalpræventive arbejde  
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Bilag 6
Bilag

Boligselskaberne 
Boligorganisationers hovedopgave er udlejning af boliger og alt, hvad det 
indebærer af vedligeholdelse, renovering, nybyggeri m.m. Men udlejning af 
boliger giver også boligorganisationer opgaver i forhold til at skabe et trygt og 
positiv miljø i boligområderne, afværge nabokonflikter o.l. Derudover kommer 
de boligsociale tiltag som stadig flere boligorganisationer er involveret i. 
Følgende er nogle af de kriminalpræventive aspekter som indgår i 
organisationernes ordinære arbejdsopgaver: 

Udlejning af boliger – herunder anvisning fra kommunen, særlige 
bofællesskaber, ungdomsboliger m.m. 

Vedligeholdelse, renovering – opretholdelse af et højt standard i 
boligområderne så en bred vifte af beboergrupper tiltrækkes og et 
positivt image opretholdes 

Udenoms arealer, faciliteter og nybyggeri – inddragelse af 
kriminalpræventiv viden i planlægning af de fysiske rammer i 
boligområdet 

Inddragelse af beboerne – beboerdemokrati betyder, at beboerne træffer 
beslutninger om ændringer i boligområdet og er aktive i at skabe et 
positivt naboskab 
Trygge boligmiljøer/konfliktløsning – håndtering af konflikter mellem 
enkeltpersoner og grupper af beboere. 

Boligorganisationer har siden 1993 været ansvarlige for det boligsociale 
arbejde i belastede boligområder. På nuværende tidspunkt er der ansat 68 
beboerrådgivere under Byudvalgets beboerrådgiverordning. Beboerrådgiverne 
er ansat af en boligorganisation og fungerer som iværksætter og koordinator af 
en bred vifte af projekter for børn, unge og voksne i boligområderne.  

Med indgåelsen af boligaftalen i 2006, har Landsbyggefonden i de kommende 
år mulighed for at bevilge 1,6 milliarder kroner til huslejenedsættelse og 
boligsociale projekter i udsatte boligområder. For at opnå tilskud skal 
boligorganisationen i samarbejde med kommunen udarbejde en flerårig 
helhedsplan, der dels dokumenterer behovet og problemstillinger i 
boligområdet og dels redegør for hvilke boligsociale og fysiske tiltag, man 
mener, vil kunne løfte området ud af en negativ udvikling. Bevillingen af 
tilskud til helhedsplannerne kræver en lokal medfinansiering på 25 %, som 
dækkes af lokale midler efter aftale mellem boligorganisationen og kommunen. 

Indholdet af de boligsociale projekter spænder vidt afhængig af boligområdets 
beboersammensætning, aktuelle problemstillinger og muligheder for 
samarbejde med andre om konkrete tiltag. Der er fokus på forbedring af 
beskæftigelsesgraden for unge og voksne, støtte til børn og unge via skole-, 
sports-, og fritidsprojekter, integrationsprojekter, imageforbedring og projekter 
for særlige udsatte grupper som misbrugere, psykiske syge, enlige mødre m.fl. 
Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde med kommunale 
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forvaltninger og institutioner, foreninger, erhvervslivet, frivillige 
organisationer og beboerne i området.  

Efterhånden som tilskuddet til helhedsplanerne bevilges, vil der blive ansat de 
nødvendige medarbejdere for at gennemføre projekterne. 

Hverdagen i boligområderne er afhængig af, hvordan og hvor mange 
ressourcer bliver anvendt af kommunerne og politiet til at tackle de problemer, 
der kan opstå forebyggende. Den enkelte boligorganisations behov for 
samarbejde om det kriminalpræventive arbejde vil i høj grad være afhængig af 
problemstillinger i det enkelte boligområde i hver by. Der er dog generelt et 
behov for videns- og erfaringsudveksling mellem politiet, kommunerne og 
boligorganisationerne (herunder beboerrådgivere), hvis det kriminalpræventive 
samarbejde skal lykkes. 

På følgende områder er der erfaringsmæssigt behov for samarbejde: 

Evaluering af det løbende samarbejde med politiet – Politiets 
respons til forskellige typer af opkald fra 
beboere/boligorganisation skal løbende drøftes for at sikre, at 
den rigtige hjælp er til stede på det rigtige tidspunkt.  
Udveksling af viden og erfaringer. Gennem 
boligorganisationernes nære kendskab til beboerne og 
udviklingen i boligområderne, oparbejder deres medarbejdere 
en viden, som de kan have behov for at drøfte med kommunen 
og politiet, med henblik på at aftale eventuelle handlinger for at 
afværge eller bekæmpe kriminalitet i området. For at kunne 
følge udviklingen i et boligområde og afstemme indsatser 
derefter, skal der være mulighed for at boligorganisationer kan 
indhente viden fra politiet og kommunen om specifikke 
boligområder.  
SSP samarbejdet. For at koordinere og udvikle indsatser for 
børn og unge og dele viden om tendenser i boligområdet, er det 
væsentlig, at boligorganisationer sidder med i lokale SSP-
udvalg.
Kontakt til beboerne – For at skabe tryghed og afværge 
mytedannelse i belastede boligområder skal der være en løbende 
formidling af information og kontakt til beboerne om udvikling 
i området, den kriminalpræventive indsats og politiets og 
kommunens mulighed for samarbejde om lokale problemer.  

Der er flere aspekter, der skal inddrages i vurderingen af, hvordan 
boligorganisationer kan indgå i det kriminalpræventive arbejde i de nye kreds- 
og lokalråd. Boligorganisationers boligsociale arbejde har fokus på de enkelte 
lokalområder og de boliger og samarbejdspartnere, der findes lokalt. 
Derudover har boligorganisationerne interesse i at vide, hvad der forgå på 
kommunalt niveau på mange områder – byplan, socialområdet, beskæftigelse, 
kultur, erhverv m.m. Kommunens prioriteringer og bevillinger kan have en 
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direkte virkning på boligorganisationernes beboersammensætning, 
udlejningsmuligheder og beboernes social situation. Det samme gør sig 
gældende for boligorganisationernes interesser i forhold til politiets 
arbejdsindsats og prioriteringer. Hovedfokuset er på lokalområdet og 
kommunen. Dette kunne være et argument for, at boligselskaberne kunne få en 
fast plads i lokalrådet sammen med lederen af lokalpolitiet, 
kommunaldirektøren m.fl. 

Samtidig er der et stigende antal boligorganisationer, der administrer boliger i 
flere kommuner, og som derfor naturligt vil have en interesse i 
beslutningsprocessen i mere end en kommune. Konsekvensen af dette vil være 
behovet for at deltage i flere lokalråd for at formidle viden og behov på vegne 
af de lokale afdelinger og boligselskaber i kommunen.

Endnu et aspekt der skal overvejes, når organiseringen af kreds- og lokalråd 
skal besluttes, er det faktum, at de nye storkommuner oftest har en del 
forskellige boligorganisationer med afdelinger i kommunen. 
Boligorganisationernes afdelinger kan have vidt forskellige problemstillinger 
både i type og grad, og det vil på den ene side være nødvendigt at alle få lov til 
at påvirke beslutningsprocesserne og bidrage med deres viden og overvejelser. 
På den anden side, er det klart nogle bestemte afdelinger i specifikke 
boligorganisationer, der er mest socialbelastet og arbejder mest intensiv med 
boligsociale indsatser. Derfor skal der arbejdes på en organisering der kan 
opfylde flere behov: 

Boligorganisationer med de største sociale problemer bør få tilbud om 
en fast tilknytning til lokalrådene via direktøren, en 
boligsocialmedarbejder eller anden ledende medarbejder. 
Andre boligorganisationer i kommunen bør få adgang til mindst en 
gang om året at deltage i et møde med lokalrådet, hvor den 
kriminalpræventive indsats drøftes, og der er mulighed for at påvirke 
planlægningen af de kommende indsatser. 
I de kommuner, hvor der er oprettet fællessekretariater i forbindelse 
med helhedsplaner med tilskud fra Landsbyggefonden, bør der være 
mulighed for at sekretariatslederen deltager i lokalrådene eller andre 
møder med kreds- og lokalrådene. 
Der bør være løbende mulighed for, at boligorganisationer, der ikke er 
fast repræsenteret i lokalrådet, kan forlægge specifikke 
problemstillinger, videregive nye oplysninger eller selv bede om 
oplysninger, når behovet opstår. 
Der bør være en velfungerende informationsstrøm fra kreds- og 
lokalrådene, så alle boligorganisationer har adgang til information om 
og mulighed for at påvirke beslutninger vedrørende det 
kriminalpræventive arbejde, der vedrører organisationens boligområder. 

Som resultat af kommunesammenlægningen har boligorganisationer i flere 
kommuner taget initiativ til at oprette et fællesudvalg med repræsentanter for 
kommunen og boligorganisationer. I flere af disse udvalg har alle 
boligorganisationer i kommunen peget på nogle repræsentanter, der kan 
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varetage deres interesser i udvalget, så ikke alle organisationer skulle deltage 
som faste medlem i udvalget. Hvis et sådant udvalg eksisterer i kommunen, vil 
det være oplagt at bruge samme metode (eller de samme repræsentanter) i 
forhold til repræsentation i lokalrådene.  

I de kommuner, hvor boligorganisationer har beboerrådgiver eller 
boligsocialmedarbejdere, vil det være oplagt at inddrage dem i arbejdet i 
lokalrådene. 

Udover lokalrådene er det væsentligt, at boligorganisationerne har mulighed 
for at indgå i andre former for lokalsamarbejde om den kriminalpræventive 
indsats i øvrigt. Hvis der oprettes lokaludvalg under lokalrådene, bør 
boligorganisationerne med afdelinger i området tilbydes en faste plads. 
Boligorganisationerne kan også tilbydes en plads i de lokale SSP udvalg, og 
her er det oftest en beboerrådgiver eller boligsocialmedarbejder der har haft en 
fast plads hidtil. 
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