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Indledning 

Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige sam-

fund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret et stærkt lokalt  forankret samarbejde om forebyg-

gelse og bekæmpelse af kriminalitet og utryghed i politikredsen. 

Kredsrådet, lokalrådene og SSP-arbejdet i kommunerne udgør rygraden i det lokale kriminalitets-

forebyggende og -bekæmpende arbejde. Men kriminalitetsforebyggelse bør selvfølgelig altid tænkes så 

bredt som muligt – alle har et ansvar, og alle kan bidrage til at skabe et godt og trygt samfund. Politi og 

kommuner, herunder også skoler, dagsinstitutioner og sundhedspleje, er centrale aktører på området, 

men virksomheder, boligforeninger, frivillige organisationer m.fl. kan også yde vigtige bidrag til det 

daglige kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde. 

 

Det er derfor vigtigt for lokalpolitiet i Esbjerg/Fanø og Fanø kommune, at det løbende samarbejde gøres 

så enkelt, fleksibelt og effektivt som muligt. Det er et mål, at alle aktører har et godt kendskab til hinan-

den, at viden deles, og der er en sådan indsigt i hinandens arbejdsområder, at den enkelte borger oplever 

et imødekommende og effektivt offentligt system, der samarbejder og går imod samme mål.  

 

Samarbejdsplanen er den operative ramme for det lokale samarbejde mellem Fanø Kommune, Lokalpo-

litiet i Esbjerg/Fanø og andre offentlige aktører. Kredsrådet har i samarbejdsplan 2017 udpeget følgende 

indsatsområder for 2017: 

 

 Overgreb mod børn 

 Sikker Trafik 

 Indsats mod indbrud og hæleri 

 Digitale krænkelser og cypercrime 

 Vold 

 Trygt nærmiljø 

 

Derudover har politiet og kommunen tidligere iværksat initiativer på følgende områder, der fortsætter 

det kommende år. 

 

 ”Ankerhuset” 

 Junior og ungdomsklubben. 

 Ungdomsskolen.  

 SSP området.  

 

 

På lokalrådets vegne,  Fanø maj 2017 

 

 

                             Borgmester                       Vicepolitiinspektør     

                             Erik Nørreby           Lars Bjerregaard               

                             Fanø kommune                       Esbjerg/Fanø Lokalpoliti    
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Indsatsområder i 2017 

Som anført i indledningen er følgende indsatsområder genstand for en særlig indsats i det kreds- og lo-

kalrådsbaserede samarbejde mellem politi, kommuner og andre samarbejdspartnere i 2017: 

 

Indsatsområder udpeget af Kredsrådet  

 

 Overgreb mod børn 

 Sikker Trafik 

 Indsats mod indbrud og hæleri 

 Digitale krænkelser og cypercrime 

 Vold 

 Trygt nærmiljø 

 

 

Overgreb mod børn:  

Indsatsen vedrørende overgreb mod børn skal sikre, at politi, kommuner og andre samarbejdspartnere til 

enhver tid har fokus på, at forebygge samt reagere hurtigt og effektivt ved overgreb mod børn. Overgreb 

mod børn omfatter såvel voldelige som seksuelle overgreb.  

 

Der er i løbet af 2014/15 implementeret en elektronisk anmeldelsesblanket med henblik på kvalificering 

af anmeldelsesfasen. Der blev i 2016 ligeledes udfærdiget et actioncard med spørgetekniker for fagper-

soner, der møder en mistanke om overgreb mod et barn. Ud over dette har lokalpolitiet i Esbjerg og 

Fanø kommune et tæt dagligt samarbejde omkring visitering og kvalificering af både anmeldelse og ef-

terforskningsfasen når der er mistanke om overgreb mod et barn. Der vil ligeledes i 2017 blive sat fokus 

på oplysning omkring børns rettigheder, herunder at revselsesretten er afskaffet. Dette vil ske ved SSP-

deltagelse i forældremøder, velkomstmøder og integrationsmøder med nye borgere i kommunen.  

 

Arbejdsområder:  

  

 Sikre, at der i såvel det daglige samarbejde mellem politi og kommuner, men også i lokalrådene, 

er stort fokus på at forebygge overgreb mod børn.  

 Afholdelse af temamøde i Koordinationsgruppen med deltagelse fra Socialstyrelsen, Børnehus 

Syd og Børnerådet. Mødet afholdes i maj måned 2017 og vil have særligt fokus på vold i hjem-

met.  

 Fokus på, at revselsesretten er afskaffet, bl.a. ved SSP-deltagelse i undervisningsforløb og lig-

nende tiltag rettet mod børn, forældremøder i skolerne, velkomstmøder og integrationsmøder ret-

tet mod nye borgere i kommunerne.  

 Kommunerne implementerer vejledning til fagpersoner med spørgeteknikker  

 Den landdækkende kampagne #stopvoldmodbørn# understøttes bedst muligt af kommuner og 

politi i Syd- og Sønderjylland. 

 

 

Sikker trafik: 

Formålet med Sikker Trafik er at gøre børn, unge og voksne til ansvarlige og risikobevidste trafikanter, 

der på sigt kan bidrage til, at antallet af trafikdræbte og tilskadekomne fortsat viser en faldende tendens. 

Indsatsen  er udvidet til at omfatte uddannelsesinstitutioner. Der er indgået aftaler med kommunens dag-

institutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner om at udfærdige trafikpolitiker. Dette arbejde følges op i 

2017. Der sættes ligeledes fokus på adfærdspåvirkning generelt og specifik i forhold til unge mellem 18 

og 25 år, der tegner sig for en stor andel af de alvorlige trafikuheld. For at mindske mørketallet for færd-

selsuheld er det i kredsrådet besluttet at iværksætte et forsøgsprojekt, hvor politi og kommune får et me-

re detaljeret kendskab til færdselsuheld i Syd- og Sønderjylland. I forbindelse med den 3 årige forsøgs-

ordning med 17-årige bilister skal der ligeledes sættes fokus på forældre som rollemodeller i trafikken. 



4 

 

 
Arbejdsområder:  

 

 Integrere kommunernes trafiksikkerhedsplaner i lokalrådenes tiltag i forhold til trafiksikker-

hed således, at de lokale indsatser som iværksættes på baggrund af den årlige færdselsanalyse 

opnår størst mulig effekt.  

 Sætte fokus på forældre som rollemodeller i trafikken, bl.a. ved en målrettet kampagne.  

 Gennemføre et 2-årigt forsøgsprojekt om skadestueregistrering af tilskadekomne trafikanter 

for derigennem at styrke kendskabet til, hvor færdselsuheldene sker, samt kortlægge årsagen 

hertil. 

 

 

Indsats mod indbrud og hæleri: 

Indsats mod indbrud og hæleri har bl.a. til formål at understøtte den fælles indsats i forhold til indbruds-

kriminalitet, så borgeren fortsat kan føle sig tryg i eget hjem. Indsatsen styrkes omkring højtider. Fokus 

på den præventive indsats fortsætter ligeledes i 2017. Nabohjælp er i god gænge i Fanø kommune, men 

skal forsøges udbygget yderligere. Samtidig skal der sættes fokus på, hvad god nabohjælp er. Det er ik-

ke nok at sætte et skilt i vinduet eller ved indkørslen til kvarteret. Erhvervsnabohjælp skal i lige så god 

gænge som nabohjælp blandt private. Der skal via temaarbejde på skoler og ungdomsuddannelser samt 

via kommunens hjemmesider kommunikeres budskab ud omkring, at det er socialt uacceptabelt at købe 

hælervarer.  

 
Arbejdsområder:  

 Holde fortsat fokus på nabohjælp, herunder via beboermøder og øvrige kommunikationskanaler 

italesætte hvad god nabohjælp er.  

 Tage kontakt til skoler og ungdomsuddannelser med forslag om temaarbejde omkring kriminali-

tet, herunder også hæleri.  

 Udbrede budskaber om det socialt uacceptable i at købe hælervarer, fx via kommunernes hjem-

mesider.  

 Sætte fokus på bedre sikring af den private bolig. 

 
 

Digitale krænkelser og cyper crime 

Kriminalitet via internettet er et stigende problem. Problemet omfatter både økonomisk kriminalitet, 

seksuelle krænkelser og især krænkelser i forhold til privatlivet og herunder offentliggørelse af f.eks. fo-

tos. I forhold til krænkelser og kriminalitet via internettet skal indsatsen sikre, at politi, kommuner og 

andre samarbejdspartnere arbejder helhedsorienteret og tværsektorielt. Arbejdsindsatsen skal målrettes 

en forebyggende adfærd på internettet. Adfærden på nettet skal fortsat være præget af tillid, men tilsæt-

tes en sund skepsis i forhold til hvordan og med hvem man handler på internettet.  

 

Fanø kommune og lokalpolitiet i Esbjerg vil sikre en dialog med de unge og andre om ”Klog adfærd på 

nettet”. Der er stigende anmeldelser af økonomisk kriminalitet, hvor der betales for en vare og herefter 

modtages varen ikke ligesom de konstateres en stigning i hævnakter via internettet, f.eks. offentliggørel-

se af fotos.  Politi og kommune vil sættes fokus på denne udveksling på sociale medier, bl.a. ved at gen-

nemføre undervisningsforløb i kommunen.  

 

 

Arbejdsområder:  

 

 Anvende lokale undervisningskoncepter omkring børn og unges adfærd på og udveksling af 

ydelser via sociale medier. Tiltagene skal understøtte regeringens pakke mod digitale krænkel-

ser.  

 Afholde workshop omkring forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk motiveret datakriminali-

tet.  
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 Afholde forebyggelsesmøder, rettet mod virksomheder – som samtidig kan give politiet ny viden 

om, hvordan virksomheder udsættes for angreb  

 Udarbejde målrettet informationsmateriale med videoklip som personliggør budskabet om, at al-

le kan rammes af snyd mv. på internettet.  

 Styrke politiets forudsætninger for bevissikring ved digitale krænkelser. 

 

 

Vold 

Personfarlig kriminalitet og herunder vold er en stor faktor i forhold til at føle sig tryg i det offentlige 

rum. Fanø kommune og lokalpolitiet i Esbjerg vil via et tværfagligt samarbejde sikre et fokus på vold 

via specifikke projekter. Projekterne baseres på foretagelse af konkrete analyser i forhold til indsatsom-

råder for herigennem at opnå den optimale indsats. Der er ligeledes lavet undersøgelser der viser, at 46% 

af den anmeldte vold foregår på private adresser og 54 % på offentligt område.  

 

For at opfylde ambitionen om færre anmeldelser om vold vil følgende arbejdsområder blive fulgt:  

 

 Arbejde konsekvent med enkelt personer eller grupperinger, som skaber utryghed og udviser 

voldelig adfærd i det offentlige rum, f.eks. i byernes natteliv.  

 Lokalrådene udvikler et fælles koncept for handlemuligheder i hjem med husspektakler og vold.  

 Tænke forebyggelse ind i kommunernes byplanlægning, så fællesskabet bliver attraktivt. 

 

 

Trygt nærmiljø 

Trygt nærmiljø er af stor betydning for den generelle trivsel og velvære. Fanø kommune og Esbjerg lo-

kalpoliti har et stort fokus på dette område, idet trivsel og generel tilfredshed med omgivelser, naboer, 

tryghed i det offentlige rum og tryghed indenfor i hjemmet er af afgørende betydning for trivsel og her-

med motivation til at være en del af livet i Fanø kommune.  

 

Der sættes fokus på et trygt nærmiljø ved følgende indsatser:  

 

 Iværksætte lokale tiltag i udvalgte områder.  

 Reagere konsekvent over for unge utilpassede, som udviser utryghedsskabende adfærd i nærmil-

jøet.  

 Arbejde i lokalrådene med positive fællesskaber i nærområdet, bl.a. med fokus på orden, sikker-

hed og forebyggende radikalisering.  

 

 

Nedenfor findes skematisk en oversigt over de aktiviteter, som politiet og kommunerne i Syd- og Søn-

derjyllands politikreds vil iværksætte i 2017 for at understøtte indsatsområderne. Planen er fundamentet 

for, at kursen holdes. 

 

Indsatsområde Handling Ansvar 

Overgreb mod børn  Sikre, at der i såvel det 

daglige samarbejde mel-

lem politi og kommuner, 

men også i lokalrådene, 

er stort fokus på at fore-

bygge overgreb mod 

børn.  

 Afholdelse af temamøde 

i Koordinationsgruppen 

med deltagelse fra Soci-

alstyrelsen, Børnehus 

Syd og Børnerådet. Mø-

Lokalråd  

Lokalråd + 

 

 

 

 

 

Syd- og Sønderjyllands politi 
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det afholdes i maj måned 

2017 og vil have særligt 

fokus på vold i hjemmet.  

 Fokus på, at revselsesret-

ten er afskaffet, bl.a. ved 

SSP-deltagelse i under-

visningsforløb og lig-

nende tiltag rettet mod 

børn, forældremøder i 

skolerne, velkomstmøder 

og integrationsmøder ret-

tet mod nye borgere i 

kommunerne.  

 Kommunerne implemen-

terer vejledning til fag-

personer med spørgetek-

nikker  

 Den landdækkende kam-

pagne #stopvoldmod-

børn# understøttes bedst 

muligt af kommuner og 

politi i Syd- og Sønder-

jylland. 

 

 

 

Fanø kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanø kommune 

 

 

 

Fanø kommune 

Esbjerg lokalpoliti 

Sikker trafik  Integrere kommuner-

nes trafiksikkerheds-

planer i lokalrådenes 

tiltag i forhold til tra-

fiksikkerhed således, 

at de lokale indsatser 

som iværksættes på 

baggrund af den årlige 

færdselsanalyse opnår 

størst mulig effekt.  

 Sætte fokus på foræl-

dre som rollemodeller 

i trafikken, bl.a. ved 

en målrettet kampag-

ne.  

 Gennemføre et 2-årigt 

forsøgsprojekt om 

skadestueregistrering 

af tilskadekomne tra-

fikanter for derigen-

nem at styrke kend-

skabet til, hvor færd-

selsuheldene sker, 

samt kortlægge årsa-

gen hertil. 

. 

Lokalråd 

Lokalråd + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalråd 

Syd- og Sønderjyllands politi 

Fanø kommune 

 

 

Syd- og Sønderjyllands politi 

Fanø kommune 

Indsats mod indbrud og hæleri  Holde fortsat fokus på 

nabohjælp, herunder via 

beboermøder og øvrige 

kommunikationskanaler 

italesætte hvad god na-

Lokalråd 

Lokalråd + 

Esbjerg lokalpoliti 

Fanø kommune 
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bohjælp er.  

 Tage kontakt til skoler 

og ungdomsuddannelser 

med forslag om temaar-

bejde omkring kriminali-

tet, herunder også hæleri.  

 Udbrede budskaber om 

det socialt uacceptable i 

at købe hælervarer, fx via 

kommunernes hjemme-

sider.  

 Sætte fokus på bedre sik-

ring af den private bolig. 

 

 

Fanø kommune 

 

 

 

 

Lokalråd 

Fanø kommune 

Esbjerg lokalpoliti 

 

 

Lokalråd 

Syd- og Sønderjyllands politi 

Fanø kommune 

Digitale krænkelser og cyber 

crime 
 Anvende lokale under-

visningskoncepter om-
kring børn og unges ad-
færd på og udveksling af 
ydelser via sociale medi-
er. Tiltagene skal under-
støtte regeringens pakke 
mod digitale krænkelser.  

 Afholde workshop om-
kring forebyggelse og 
bekæmpelse af økono-
misk motiveret datakri-
minalitet.  

 Afholde forebyggelses-
møder, rettet mod virk-
somheder – som samti-
dig kan give politiet ny 
viden om, hvordan virk-
somheder udsættes for 
angreb  

 Udarbejde målrettet in-
formationsmateriale 
med videoklip som per-
sonliggør budskabet om, 
at alle kan rammes af 
snyd mv. på internettet.  

 Styrke politiets forud-

sætninger for bevissik-

ring ved digitale kræn-

kelser. 

 

Fanø kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sønderjyllands politi 

 

 

 

 

Fanø lokalpoliti 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalråd + 

 

 

 

 

 

Syd- og Sønderjyllands politi 

Vold  Arbejde konsekvent med 

enkelt personer eller 

grupperinger, som skaber 

utryghed og udviser vol-

delig adfærd i den offent-

lige rum, f.eks. i byernes 

natteliv.  

 Lokalrådene udvikler et 

Lokalråd 

Fanø kommune 

Lokalpolitiet i Esbjerg 

 

 

 

 

Lokalråd 
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fælles koncept for hand-

lemuligheder i hjem med 

husspektakler og vold.  

 Tænke forebyggelse ind i 

kommunernes byplan-

lægning, så fællesskabet 

bliver attraktivt. 

 

 

 

 

Fanø kommune/Lokalråd 

Trygt nærmiljø  Iværksætte lokale tiltag i 

udvalgte områder.  

 Reagere konsekvent over 

for unge utilpassede, som 

udviser utryghedsska-

bende adfærd i nærmiljø-

et.  

 Arbejde i lokalrådene 

med positive fællesska-

ber i nærområdet, bl.a. 

med fokus på orden, sik-

kerhed og forebyggende 

radikalisering.  

. 

Lokalråd 

Fanø kommune 

Lokalpolitiet i Esbjerg 

 

 

 

Lokale indsatsområder:  
Bandeindsatsen/exitprogrammer for personer, som ønsker at forlade banderne fungerer i samarbejde 

mellem Politi, Kriminalforsorgen og Fanø Kommune.  

 
PSP samarbejdet har til formål at skabe et forum, hvor deltagerne kan koordinere indsatsen overfor sær-

ligt udsatte og psykisk syge borgere, der er i risiko for at havne i et tomrum mellem forskellige myndig-

heders ansvarsområder. Samarbejdet skal sikre, at disse borgere får bedst mulig hjælp. 

 

På Fanø deltager repræsentanter fra Lokalpolitiet, Kommune, Kriminalforsorgen, Retspsykiatrisk afde-

ling, Misbrugscentret i Esbjerg og Lokalpsykiatrien. 

 

KSP samarbejdet blev indført i 2011 som en del af regeringens indbrudspakke, og er et samarbejde mel-

lem kriminalforsorgen, Sociale myndigheder og Politiet(KSP) som led i indsatsen over for dømte, der 

løslades fra institutioner under kriminalforsorgen eller unge, der løslades fra en ungdomssanktion.  

 

En central del af KSP samarbejdet har til formål at styrke den ”gode løsladelse”, sådan at den rehabilite-

rende indsats under afsoning følges op af en tæt koordineret udslusning fra fængsel til frihed med reelle 

alternativer til ny kriminalitet gennem tilbud om f.eks. uddannelse, job eller relevant behandling.  

 

Forebyggelse på narkomisbrugsområdet er en proces, der involverer aktører ved kommunen repræsente-

ret v. Sundhed og Familie samt skolerne, herunder sundhedsplejen og endeligt politiet. Foregår både 

personrelateret, men også mod grupper af unge. 

 

Det Individorienterede Kriminalpræventive Projekt (IKI) videreføres i Fanø Kommune. Fokus er børn 

og unge med en bekymrende adfærd. Der kan anvendes bekymringssamtaler eller iværksættes konkrete 

handlinger med inddragelse af relevante samarbejdsparter og brug af eksisterende tilbud i Fanø Kom-

mune for at bringe barnet/den unge tilbage på rette kurs. 

 

Ungesamrådet består af repræsentanter fra kommunen, kriminalforsorgen og politiet. Samrådets primæ-

re opgaver er at afgive indstilling til retten og anklagemyndigheden om sanktionsvalget m.v. i straffesa-
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ger mod unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet over bødeniveau. Grundideen er, at sagsbehand-

lingen i mange tilfælde kan have gavn af, at det kriminalretlige system og det sociale system i fælles-

skab hurtigt og effektivt anbefaler, hvilke sanktioner og hvilken indsats der er behov for.  

Ungesamrådet på Fanø mødes efter behov. 

 

Kundskabsbaseret tilgang til det forebyggende arbejde. Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Fan-

økommune fra de foregående år videreføres generelt med de ændringer, som lokalrådene træffer på bag-

grund af kortlægningen af det kriminalpræventive arbejde i politikredsen. Lokalrådene vælger ud fra en 

kundskabsbaseret tilgang de projekter eller initiativer, der skal iværksættes eller fortsætte i 2017 og 

fremover.  

 

Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne. Både de direkte 

ofre, der i første omgang bliver påvirkede, men også ofrenes familier og ofrenes umiddelbare netværk. 

Den politimæssige indsats i 2017 vil have særlig fokus på vold i det offentlige rum. Der vil blive tale om 

en målrettet indsats i nattelivet ved at skride ind over for generende adfærd, uanset om det er vold, andre 

overtrædelser af straffeloven, overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, lov om euforiserende stoffer, re-

staurationsloven m.v.  

 

Konfliktråd og Offerrådgivningen skal fortsat have høj prioritet i den daglige sagsbehandling. Disse til-

tag indtænkes tidligt i forbindelse med sagsbehandlingen, således at både den forurettede og gernings-

manden kan få udbytte af disse særlige tiltag.  

 

Samarbejdet mellem Fanø Kommune og politiet fortsætter i 2017, så sagerne identificeres så tidligt som 

muligt, og der iværksættes de nødvendige tiltag – herunder proaktive beskyttelsesforanstaltninger over-

for truede personer. Der skal i den forbindelse være fokus på det tværmyndighedsmæssige samarbejde.  

 

Byplanlægningen og den fysiske indretning af områderne har indvirkning på borgernes adfærd og der-

med kriminalitetstrykket (den objektive tryghed) og på, om borgerne oplever, at omgivelserne er trygge 

at færdes i (den subjektive tryghed). Fanø Kommune arbejder med kriminalpræventive og tryghedsska-

bende strategier i forbindelse med den fysiske planlægning og renovering af byrummet. Der samarbej-

des med kriminalpræventive aktører – herunder Det Kriminalpræventive Råd og politiet. De boligsocia-

le indsatser inddrager viden fra kriminalpræventive aktører og lokale beboere – blandt andet i forbindel-

se med tryghedsvandringer i både dagslys og mørke.  

 

Projekt I Byen Helt Sikkert, beskriver en markant indsats i restaurationsmiljøet i hele politikredsen med 

det formål, at skabe et tryggere natteliv for unge ved at nedbringe voldepisoder og episoder med ulovli-

ge stoffer i nattelivet – herunder salg af narkotika til unge.  

Indsatserne omkring de unges festmiljø fortsætter i 2017. 

 

Indbrudsindsatsen er i 2017 fortsat et både nationalt og lokalt fokusområde. Antallet af indbrud er fal-

dende i Syd- og Sønderjyllands politi, men ligger fortsat højt på trods af en stor indsats med henblik på 

at reducere antallet af indbrud i privat beboelse. Den personrelateret efterforskning mod gerningsmænd 

til indbrud skal styrkes, ligesom der skal iværksættes større hæleriindsatser i forhold til at afdække ger-

ningsmænd til hæleri, og hermed begrænse efterspørgslen på tyvekoster.  

 

Der vil i 2017 fortsat blive lagt vægt på i højere grad at aktivere befolkningen i forhold til at reducere 

antallet af anmeldelser om indbrud.  I Fanø Kommune aktiveres en række af kommunens udfarende 

medarbejdere samt eksterne interessenter i projektet ekstra øjne, hvor det er hensigten af få medarbejde-

re til at være opmærksomme og kontakte Politiet, hvis de observerer noget som kan have Politiets inte-

resse i forbindelse med deres arbejde. Nabohjælp og erhvervsnabohjælp prioriteres ligeledes fortsat højt.  

 

Nedenfor findes skematisk en oversigt over de aktiviteter, som politi og Fanø kommune  vil iværksætte i 

2017 for at understøtte indsatsområderne.  
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Lokale indsatsområder Handling Ansvar 

Bandeindsatsen 

 

Der iværksættes tiltag, 

der muliggør at få kon-

takt til unge, der viser 

interesse for bandemil-

jøet, på et stadigt tidlige-

re tidspunkt, og gennem 

bekymringssamtaler sø-

ger at hindre disse i at 

indtræde i bandemiljøet. 

Lokalråd og Lokal-

råd+ 

Bande exit-programmer  

 

Der er aftalt strategier og 

effektive sagsgange for 

både de registrerede og 

personer som på anden 

vis er tilknyttet eller ved 

at blive tilknyttet ban-

derne. De aftalte exit-

programmer skal sikre 

en effektiv støtte til ban-

demedlemmer, som øn-

sker at forlade bandemil-

jøet.  

 

Exitenhed under lo-

kalrådet. 

PSP samarbejdet Lokalpolitiet, Kommu-

ne, Kriminalforsorg og 

Region Syd Danmark  

mødes hver 4. uge og 

koordinerer indsatsen 

Lokalråd 

Narkomisbrugsområdet Der er etableret en tidlig 

indsats mod misbrug.  

Der samarbejdes fortsat 

med politiet, der på ga-

deplan udfører en proak-

tiv indsats. 

Lokalråd og lokal-

råd+ 

Konfliktråd Sagerne lokaliseres og 

henvises til kredsens ko-

ordinator. 

Lokalråd og lokal-

råd+ 

Ungesamråd Anklagemyndigheden, 

Lokalpolitiet, Kriminal-

forsorgen og Kommunen 

mødes hver 14. dag og 

laver indstillinger 

Fanø kommune  

Det Individorienterede 

Kriminalpræventive Pro-

jekt (IKI 

Gadeplansteamet, klub-

medarbejdere, SSP net-

værkspersoner, politiet 

og projektmedarbejdere 

koordinerer hurtig og 

målrettet indsats  

 

Lokalråd+ 

Vold i det private og of-

fentlige rum 

Synligt politi i nattelivet 

kombineret med tværgå-

ende samarbejde med 

øvrige aktører. 

Lokalråd 

Kriminalpræventiv By-

planlægning  

Opnå kvalificeret viden 

og erfaring med hensyn 

Lokalråd og Lokal-

råd+ 
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 til hvordan kriminalpræ-

vention og trygheds-

fremmende tænkning 

indarbejdes i kommune- 

og lokalplanlægningen. 

 

Tryghed og mindre kri-

minalitet via byplanlæg-

ning  

 

Det er hensigten via 

planlægning at nedbrin-

ge indbrud og kriminali-

tet og fremme tryghed, 

samt at sikre at den 

tryghedsskabende tan-

kegang videreføres fra 

planlægning til udførsel 

og drift.  

 

Lokalråd 

 

 

Lokale samarbejdsfora 

Kredsråd 
Kredsrådet er lokalsamarbejdets øverste strategiske forum, hvor der drøftes spørgsmål af almindelig ka-

rakter om politiets virksomhed og organisation. Kredsrådet drøfter desuden spørgsmål om kriminalitets-

udviklingen og det overordnede samarbejde mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet drøfter end-

videre områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevareta-

gelse, navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats. 

 

På baggrund af politiets analyser af kriminalitetsudviklingen i området og efter nærmere drøftelse fast-

lægger Kredsrådet årlige indsatsområder og godkender aktiviteter, som alle lokalråd skal arbejde med 

for at understøtte de valgte indsatsområder. 

 

Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland består af borgmestrene i Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Hader-

slev, Vejen, Varde, Fanø og Esbjerg samt politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi. 

I møderne deltager også kommunaldirektørerne fra de nævnte kommuner samt stabschefen, chefpolitiin-

spektøren, politiinspektøren for lokalpolitiet samt lederen af Det Kriminalpræventive Sekretariat. Politi-

ets sekretariatschef deltager og fungerer som sekretær for Kredsrådet. 

Politidirektøren er formand for Kredsrådet og borgmesteren i Sønderborg er valgt som næstformand. 

 

Lokalråd – kommune og politi  
Lokalrådene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret for den nærmere udmønt-

ning af de af Kredsrådet udpegede indsatsområder, ligesom lokalrådene løbende orienterer Kredsrådet 

om status på de iværksatte aktiviteter. 

Lokalrådene skal endvidere sikre en tæt kontakt til lokalsamfundet og derigennem fremme det kriminal-

præventive og kriminalitetsbekæmpende arbejde. 

Lokalrådene består som udgangspunkt af lederen af lokalpolitiet (formand), lokalpolitiet, lederen af po-

litiets krim. præv. afdeling, fagchefer og direktører fra kommunen, udvalgte faglige medarbejdere fra 

det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde. 

 

Bilag 2, indeholder en oversigt over lokalrådets medlemmer. 

 

 

Andre lokale samarbejdsfora 
Syd-og Sønderjyllands Politi indgår i en lang række forskellige samarbejdsfora med repræsentanter fra 

kommuner, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer. Samarbejdsplanen, bilag 1, inde-

holder en oversigt over de forskellige samarbejdsfora og formålet hermed. 
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Formålet med oversigten er at synliggøre arbejdet i de enkelte fora og skabe grobund for bedre koordi-

nation af lokalsamarbejdet og dermed en yderligere styrkelse af lokalsamarbejdet i politikredsen. 

 

 

Bilag 1 
 

Oversigt over centrale samarbejdsfora i Syd-og Sønderjyllands Politikreds. 

 

Kredsrådet                Almindelige spørgsmål vedr. politiets virksomhed 

Lovgrundlag:            Retsplejelovens § 112 

Formål:                     Sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, navnlig i  

            forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats.  

 

Planer:                      Der udarbejdes en årlig samarbejdsplan  

Snitflader:                Ingen  

Deltagere:                 Politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, der indgår i politikredsen  

Antal møder:            Mindst 4 om året.  

 

Lokalråd:                  Spørgsmål vedr. politiets kriminalitetsbekæmpende og forebyggende indsatser i 

             Lokalrådet.       

Lovgrundlag:            Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora 

Formål:                     Sikre en lokalt funderet udmøntning af nationale strategier eller de af kredsrådet                              

                                  udpegede indsatsområder . 

Handleplaner:           Der udarbejdes årlige samordnede handleplaner   

Snitflader:                 Kommunens SSP-medarbejdere 

Deltagere:                 Ledere fra den relevante lokalstation samt repræsentanter fra kommunen  

Antal møder:            Mindst 4 om året.  

 

Lokalråd+:                Udmøntning af kreds- og lokalråds initiativer 

Lovgrundlag:            Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora 

Formål:                     Vurderer løbende kriminalitetsudviklingen og fremkommer med anbefalinger til        

                                  løsning af aktuelle  problemstillinger i lokalområdet                                               

Snitflader:                 Lokalråd 

Deltagere:                 Lokalpolitiet, repræsentanter fra kommune og skoleregi. Derudover kan der deltage  

                                  personer fra  Fritids- og idrætsforeninger, boligforeninger mv.  

Antal møder:            Mindst 4 om året.  

 

SSP og SSP+:           Kriminalpræventivt arbejde for unge op til 25 år 

Lovgrundlag:            Retsplejelovens §§ 114 og 115 

Formål:                     Kriminalitetsforebyggende arbejde                                            

Snitflader:                 Lokalråd 

Deltagere:                 Lokalpolitiet samt repræsentanter fra SSP-regi  

Antal møder:            Mindst 4 om året.  

 

PSP-samarbejde:     Indsatsen overfor socialt udsatte og psykisk syge personer 

Lovgrundlag:           Retsplejelovens §§ 114 og 115 samt Justitsministeriets rundskrivelse af 10. juli  

            2009 PSP-samarbejde. 

Formål:                    Koordination af de involverede myndigheders indsats i forhold til den særlige 

            persongruppe                   

Snitflader:                Til øvrige fora på psykiatriområdet  

Deltagere:                 Politiets kriminalpræventive sekretariat, kriminalforsorgen, SSP-repræsentanter og  

             repræsentanter fra Region Syddanmark, Psykiatrien 

Antal møder:            Ca. 2 i styregruppe regi – flere i operativgrupperne. 
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SSP Syd-og 

Sønderjylland           Tværfaglige kriminalpræventive spørgsmål 

Lovgrundlag:            Retsplejeloven § 115 

Formål:                     Understøtte samarbejdet og forankringen af det kriminalpræventive arbejde i  

                                  kommuner,  politi og lokalråd               

Snitflader:                 Kreds- og lokalråd  

Deltagere:                 Leder af politiets kriminalpræventive sekretariat samt kommunens fælles-  

                                 medarbejder fra  sekretariatet og SSP-medarbejdere fra de enkelte kommuner  

Antal møder:            Mindst 4 om året.  

 

KSP-samarbejde:     Koordineret udslusning fra fængsel eller ungdomsinstitution 

Lovgrundlag:           Retsplejeloven §§ 114 og 115 

Formål:                    Styrke ”den gode løsladelse” fra fængsel eller ungdomsinstitution                                               

Handleplaner:          ”God Løsladelse” 

Snitflader:                Kreds- og lokalråd 

Deltagere:                Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi  

Antal møder:           1-2 om året.  

 

Ungesamråd:           Spørgsmål i relation til unge lovovertrædere 

Lovgrundlag:            Retsplejelovens § 114 samt regeringens indsats mod ungdomskriminalitet 2009  

Formål:                     Sikre en hurtig og effektiv anbefaling af, hvilke sanktioner og indsatser, der er be-    

                                  Behov for i sager mod unge under 18 år.                                               

Handleplaner:          Aftalesæt 

Snitflader:                Kreds- og lokalråd 

Deltagere:                Kommune, kriminalforsorgen og politi  

Antal møder:            Efter behov 

 

Samråd vedr. overgreb mod børn 

Lovgrundlag:            Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora 

Formål:                     Fremme forståelsen for de forskellige myndigheders handlemuligheder                                               

Snitflader:                 Kreds- og lokalråd 

Deltagere:                 Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi  

Antal møder:            4 om året.  

 

Exitråd:                     Banderelaterede personer 

Lovgrundlag:            Justitsministeriets exit-program 

Formål:                     At sikre hjælp til personer, der ønsker at forlade bandemiljøet                                               

Handleplaner:           Samarbejdsaftaler mellem kommunerne, kriminalforsorgen og politiet 

Snitflader:                 Ingen 

Deltagere:                 Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi  

Antal møder:            4 eller efter behov 
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Bilag 2 
 

MEDLEMSOVERSIGT  LOKALRÅD FANØ 

Formand 

Lars Bjerre-

gaard 

Leder af lokalpolitiet i Esbjerg lbj001@politi.dk 

Næstformand 

Erik Nørreby 
Borgmester en@fanoe.dk  

Søren Lück 

Madsen 
Velfærdschef slm@fanoe.dk  

Henrik Brøner SSP- medarbejder bgfrhb@fanoe.dk  

Morten Jensen Kriminalforsorgen morten.jensen@kriminalforsorgen.dk  

Christian Erik-

sen 
Kriminalforsorgen 

Christian.eriksen@kriminalforsorgen.dk 

samt KIF.Esbjerg@kriminalforsorgen.dk 

Christian 

Østergaard 

Leder af forebyggelse i politi-

kredsen 
Coe003@politi.dk 

Chris Gade Landbetjent Fanø Cag002@politi.dk 
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