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TID TIL UDVIKLING

Kriminaliteten falder generelt i kredsen

Efter nogle vanskelige år, som har været præget af afgivelser til bevogtning,
grænsekontrol og bandekonflikt, ser det ud til, at vi nu går mod lysere tider.
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De seneste år har vores fokus i høj grad været på at øge vores operative parathed i
et stærkt beredskab. Det har været helt nødvendigt at fokusere på beredskabet,
men det samlede træk på vores ressourcer har betydet, at vi har opbygget
sagsbunker, og at nogle borgere føler, at deres politi er kommet for langt væk.
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Nu er vi klar til at se fremad. Vi har fået mange af vores ressourcer tilbage og er i
den privilegerede situation, at vi nu byder mange nye politielever og fastansatte
betjente velkommen.
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Vi har et godt udgangspunkt. Kriminaliteten er faldende, og vi leverer et godt stykke
politi- og anklagerarbejde hver dag. Vi har et stærkt beredskab med fornuftige
responstider, og vi har færre tilskadekomne og trafikdræbte end tidligere. Vi har fået
gode resultater ud af at slå hårdt ned på konflikter mellem organiserede kriminelle
grupper, og vi leverer en stærk forebyggende og tryghedsskabende indsats.
Men der er også områder, hvor vi har behov for at forbedre os. Vi har alt for mange
sager på hylderne, og vi skal ruste os til en fremtid, som giver os nye teknologiske
muligheder og stiller krav om specialiserede kompetencer – samtidig med at
borgerne forventer et synligt og tryghedsskabende politi.
I de kommende år vil vi gradvist få lidt større bevillinger og dermed et større
økonomisk råderum. Det udgangspunkt vil vi bruge til at sætte fokus på udvikling af
kredsen og af den enkelte medarbejder. Det kommer til at ske under fire
pejlemærker: styr på sagerne, tæt på borgerne, orden i tingene og god service,
som sætter den overordnede retning for, hvor vi gerne vil bevæge os hen i de
kommende år.
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De fire pejlemærker tegner tilsammen et billede af den politikreds, vi gerne vil være.
En dygtig og effektiv kreds med en stærk grundform. En kreds som løbende
gennemfører forbedringer, der gør, at vi er rustet til fremtiden – uanset hvilke nye
krav, den bringer. For det er et grundvilkår for vores arbejde, at der hele tiden
kommer nye opgaver og resultatkrav, som vil presse os, hvis ikke vi gør vores
hjemmearbejde.
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I de kommende år vil der som led i implementeringen af strategien blive
gennemført en række konkrete indsatser. Indsatserne er resultatet af
workshops i ledelsesgruppen, hvor vi har udvalgt de områder, hvor vi
vurderer, at kredsen har et særligt behov for at udvikle sig, hvis vi skal i
mål med pejlemærkerne.
Indsatserne har vi fordelt i fem grupper:
ledelse, kompetencer, arbejdsgange, ressourcer og kommunikation.
For at lykkes med strategien skal vi for det første have stærke og
kompetente ledere – for i sidste ende er det ledelsens ansvar at sætte
retningen, skabe gode rammer for medarbejderne og give medarbejderne
den feedback, som gør, at de løbende udvikler sig. Derfor kommer vi til at
arbejde målrettet med ledelsesudvikling.

Denne strategi drejer sig om udvikling af politikredsen, og i modsætning til
tidligere år indeholder den derfor ikke konkrete driftsmål. Det ændrer ikke
på, at der naturligvis fortsat er en række konkrete mål, som vi skal lægge
os i selen for at opfylde. Både politiets virksomhedsstrategi, de årlige målog resultatplaner og lovgivning mv. indeholder konkrete mål for kredsens
arbejde og anviser områder, som vi i det daglige skal have et særligt fokus
på.
Vi tror på, at pejlemærkerne og de indsatser, vi nu sætter i søen, vil gøre
os i stand til at levere bedre resultater både på de områder, som har særlig
prioritet og på alle de andre sagsområder, som vi arbejder med.

Lige så vigtigt er, at vi har dygtige medarbejdere, som løser opgaverne
hurtigt og med den rigtige kvalitet. Derfor vil vi styrke
kompetenceudviklingen – og navnlig på de områder, der ikke har været
så meget i fokus i de senere år, hvor kræfterne i høj grad er brugt på at
øge den operative parathed.
Vi vil også have fokus på at gøre vores arbejdsgange så effektive som
muligt og i videst muligt omfang basere dem på de nye muligheder, som
driftsstyringsprojektet og den teknologiske udvikling med blandt andet de
nye operative apps giver os.
Samtidig vil vi bruge den forventede stigning i antallet af medarbejdere i
kredsen til at etablere en organisation, der som udgangspunkt består af
selvbærende enheder, der har de ressourcer, der skal til for selv at løse
opgaverne uden at skulle låne i resten af kredsen.
Og sidst, men ikke mindst, kommer vi til at styrke vores eksterne
kommunikation for at fortælle vores omverden, hvordan vi arbejder, og
hvorfor vi gør, som vi gør.
Vi starter arbejdet med at implementere strategien i 2019, og i
samarbejde med ledere og medarbejdere vil indsatserne løbende blive
justeret, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Svend Larsen
Politidirektør

DE FIRE PEJLEMÆRKER

Styr på
sagerne

Tæt på
borgerne

Vi vil have en velsmurt
driftsorganisation og behandle
sagerne hurtigt og i rette kvalitet.

Vi vil skabe tryghed ved at være til
stede, der hvor borgerne er, og være
lydhøre over for borgerne.

FOKUSOMRÅDER
Under de fire pejlemærker har vi udpeget en række
konkrete indsatser under fem fokusområder.
Indsatserne gennemfører vi i den kommende tid.
De 5 fokusområder:
• LEDELSE

Orden i
tingene

Vi vil ikke bruge tid på fejl. Hos os skal
det være en selvfølge, at vi altid følger
procedurerne til punkt og prikke.

• KOMPETENCER
• ARBEJDSGANGE
• RESSOURCER

God
service

Vi vil være kendt for vores venlige og
professionelle service, der tager
udgangspunkt i borgernes behov.

• KOMMUNIKATION

PEJLEMÆRKE 1:
STYR PÅ SAGERNE
I Midt- og Vestsjællands Politi vil vi have en
velfungerende
drift.
Vi
vil
være
dygtige
til
sagsbehandling, og vi vil have fuldstændig styr på vores
sager.
Vi vil have så få straffesager liggende på vores reoler
som muligt, og vi vil færdiggøre dem hurtigt af hensyn til
borgerne, der er forurettede eller mistænkt i en sag.
Hurtig retfærdighed er god retfærdighed. Når vi har
sager, der trækker ud, er det både utilfredsstillende for
os og for de borgere, der er involveret i sagerne – og så
er det helt åbenlyst mere tilfredsstillende for
medarbejderne at arbejde med helt friske sager og med
en sagsbunke, der er til at overskue.
Vi baserer vores driftsstyring på det nationale koncept og
tilpasser vores organisation og kompetencer for at få
størst mulig effekt af de nationale værktøjer.
De forventede effektiviseringer som følge af
driftsstyringsprojektet er allerede lagt ind i kredsenes
bevillinger. Vi har derfor en meget klar interesse i, at vi
får fuld effekt af projektet blandt andet ved at justere
vores sagsgange og organisering undervejs, når behovet
viser sig.

Styr på
på
Styr
sagerne
sagerne
For at kredsen har styr på sagerne, skal den enkelte
medarbejder være dygtig til sine arbejdsopgaver. Vi får
rigtig mange nye, unge medarbejdere ind i kredsen og
kommer til at bruge meget tid på at dygtiggøre både dem
og de ældre medarbejdere. Vi skal sikre at
kompetencerne er til stede i alle dele af kredsen – fra
servicecenteret over beredskabet og til de specialiserede
funktioner
i
vagtcentral,
efterforskning
og
anklagemyndighed.
Målet er at skabe en robust og kompetent organisation,
som baserer sig på et selvbærende beredskab og på
faglig specialisering. I den forbindelse kommer vi til at se
på vores organisering og fordele vores ressourcer
hensigtsmæssigt.
Lederne i kredsen skal have fuldt overblik over de sager,
de har ansvaret for, og medarbejderne skal være dygtige
til at sagsbehandle. Vores sagsgange skal være
effektive, og vi skal bruge vores ressourcer fornuftigt der,
hvor behovet er.
For at lykkes med dette, vil vi over de næste år styrke
vores lederes brug af data til at styre sagsbehandlingen,
målrettet
videreuddanne
vores
medarbejdere i
sagsbehandling og i at anvende de nyeste it-værktøjer til
efterforskning, analyse og patruljering, samt sikre at
medarbejderne får sparring og feedback på deres sager.

✔ Færre sager på hylderne
✔ Kort sagsbehandlingstid
✔ Stram styring af sager
✔ Kompetenceudvikling
af ledere og medarbejdere

PEJLEMÆRKE 2:
TÆT PÅ BORGERNE
Som politi er vi sat i verden for at skabe tryghed for
borgerne. Det gør vi både ved at have et dygtigt og
hurtigt beredskab og ved at være gode til at efterforske
og strafforfølge de kriminelle.
Men vi skaber også tryghed, når vi er synlige i
lokalsamfundene og ved hele tiden at fortælle historien
om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.
I Midt- og Vestsjællands politikreds skal borgerne opleve,
at politiet er tæt på og er optaget af de problemer, der
skaber utryghed hos borgerne.
Vi vil være i dialog med borgerne ansigt til ansigt, i
telefonen og på de sociale medier, hvor borgerne er, og
hvor de forventer, at politiet også er.
Vi vil komme ud til borgerne, både når de har brug for
akut hjælp, og når de føler sig utrygge, og vi vil give
borgerne indsigt i vores arbejde og give dem gode råd til
sikker færden.

Tæt på
borgerne
For at lykkes med dette vil vi sørge for en hurtig respons,
når vi modtager 112-opkald fra borgere, der har brug for
politiet. Vi vil rykke ud i politikredsen med den mobile
politistation, hvor borgerne kan tale med os om stort og
småt.
Vi vil have en særlig opmærksomhed på, om der er
borgere, der føler sig utrygge og kan have gavn af en
henvendelse.
Når vi taler med borgere og medierne, vil vi gerne
fortælle om politiets og anklagemyndighedens arbejde.
Dermed fremstår vi som en moderne og åben
myndighed.
På den måde vil vi komme tættere på borgerne.

✔ Hurtigt beredskab
✔ Synligt politi
✔ Dialog med borgerne
✔ Åbne og moderne
✔ Gode råd til borgerne

PEJLEMÆRKE 3:
ORDEN I TINGENE

Orden i
tingene

I Midt- og Vestsjællands Politi vil vi være kendt for at
have orden i tingene. Hos os skal det være en selvfølge,
at vi altid følger de administrative procedurer. Vi sætter
faktisk en ære i det. Med orden i tingene kan vi nemlig
mindske risikoen for fejl og lette vores hverdag og
fastholde vores gode omdømme, således at vi har de
bedste forudsætninger for at bevare de gode relationer til
det omgivende samfund.

Vi søsætter en række indsatser, som skal styrke vores
administrative arbejdsgange, blandt andet for indkøb,
våben, koster og datakvalitet.

Velfungerende administrative procedurer er afgørende
for, at vi har en professionel og velsmurt politikreds. En
politikreds, hvor der er klare interne processer, som alle
ansatte kender og følger. Processer vi løbende justerer,
så de matcher den hverdag, de skal lette.

God datakvalitet er afgørende for, at vi som politikreds
kan se den større sammenhæng, koble enkeltsager
sammen og finde gerningsmændene. Derigennem sikrer
vi borgernes retssikkerhed, retfærdighed og tryghed i
Midt- og Vestsjælland, når vi forfølger forbrydere og
stiller de skyldige til ansvar. God datakvalitet er nøglen
til, at vi får det maksimale ud af vores arbejde gennem
hele sagskæden.

Orden i tingene betyder, at lederne får den nødvendige
information om kredsens kritiske områder, og at de er
klædt godt nok på til at følge op på de vigtigste
administrative processer.
En af vores vigtigste opgaver i den kommende tid er
derfor at undersøge, hvordan vi kan gøre de daglige
arbejdsgange mere smidige og effektive, bl.a. gennem
optimering af processer, så vi gør tingene på en
smartere måde end i dag.

På disse kritiske områder forbedrer vi vores procedurer,
så vi sikrer, at vores koster bliver håndteret korrekt,
våben og ammunition altid bliver korrekt registreret og
håndteret, og at udrustningen altid er i orden.

Og optimale processer i vores indkøbsfunktion handler
om at få mest muligt ud af vores – og borgernes –
penge, så vi forvalter dem på en fornuftig og ansvarlig
måde.

✔ Klare processer
✔ Løbende optimering
✔ Færre fejl
✔ Lederopfølgning

PEJLEMÆRKE 4:
GOD SERVICE
I Midt- og Vestsjællands Politi skal borgerne møde et
professionelt og imødekommende politi, som forstår
borgernes behov og kan yde den nødvendige hjælp.
Det gør de, fordi politikredsens ledere er optaget af at
udvikle medarbejderne, og fordi vores medarbejdere
formår at sætte sig i borgernes sted. Vi baserer vores
borgerservice på politiets nye it-værktøjer, der bidrager
til, at vi kan yde en målrettet og professionel indsats. Og
vi inddrager borgernes forventninger og de forurettedes
perspektiv i måden, vi løser vores opgaver på.

God
service
God service handler om i bund og grund om den enkelte
borgers oplevelse af mødet med politiet. Vi giver god
service, når vi bliver opfattet som positive og
imødekommende af borgeren, og det ser vi som en
investering i fremtiden.
Borgerne har brug for os. Men vi må ikke glemme, at vi
også har brug for borgerne. Vi sår de første frø til et godt
og langvarigt samarbejde hver gang vi er i øjenhøjde og
er både myndige og menneskelige i vores kontakt med
borgerne.

Over de næste år vil vi udvikle vores medarbejderes
kompetencer til at indgå i dialog med borgerne og til at
se opgaverne fra borgernes perspektiv. For at lykkes
med dette vil vi over de næste år styrke vores lederes
evner til at give feedback og løbende følge op.

Det samarbejde er vi afhængige af, når vi beder
borgerne om hjælp, og når vi indgår mere formaliserede
samarbejder med dem fx når vi udnævner
tryghedsambassadører, der samarbejder med politiet om
at skabe tryghed i kredsens byer og små samfund.

Vi vil igangsætte initiativer, der sikrer, at vi inddrager
borgernes – herunder de forurettedes – perspektiver i
vores opgaveløsning.

Vi er dybt afhængige af borgernes tillid og tiltro til os. For
uden den bliver det meget svært for os at løse vores
opgaver.

På den måde vil vi fremstå professionelle og
imødekommende overfor de mange borgere, som vi
møder i vores kreds.

✔ Fokus på borgerne
✔ Nyeste it-værktøjer
✔ Borgerinddragelse
✔ Kompetenceudvikling af
medarbejderne

IMPLEMTENTERINGSPLAN
Dette er køreplanen for implementeringen af strategien, som den ser ud nu. Det kan være, at planen bliver justeret hen ad vejen, og at nogle af indsatserne
bliver ændret. Derudover er der nogle af indsatserne, som vil være kontinuerlige indsatser.

Fokusområde

Konkret indsats

Ansvarlig

Bidrag

Pejlemærke

Tidsplan

Ledelse

1. Uddannelse af alle ledere i brug af QV og anden data på de områder,
hvor de forventes at følge op og uddannelse i anvendelse af disse
værktøjer til lederne.

LSE

HR og evt.
Rigspolitiet

Styr på sagerne

Udvikling af udd.koncept 1Q19
Gennemførsel af udd.
2Q19

2. Lederudviklingstiltag med fokus på feedback ift. medarbejdernes
performance og understøttelse af ledernes opfølgning på udvikling og
performance.

HR

Styr på sagerne
og God service

Udvikling af udd.koncept
Gennemførsels af udd.

3Q19
1Q20

3. Etablering af styringsmodel, der bidrager til helhedsforståelse (herunder
ledelsesinformation og mødestruktur).

LSE

Går på tværs af
alle pejlemærker

Analyse af behov
Etablering af model

1Q19
2Q19

4. Etablering af strukturer, der sikrer daglig faglig sparring for beredskabets
medarbejdere (fx ved fagkoordinatorer, supervisorer eller lign.)

BER

HR

Styr på sagerne

Model for sparring
Etablering af model
Opfølgning på model

1Q19
3Q19
2Q20

5. Iværksættelse af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i
servicecenter i sagsbehandling.

HR

BER

Styr på sagerne

Udvikling af udd.koncept
Gennemførsels af udd.

2Q19
3Q19

6. Iværksættelse af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i
vagtcentral og beredskab i grundlæggende sagsbehandling.

HR

BER og
EFT

Styr på sagerne

Udvikling af udd.koncept
Gennemførsels af udd.

2Q19
3Q19

7. Udbredelse af samtalestyring i servicecenter og vagtcentral.

BER

HR

God service

Plan for udbredelse
Undervisning af medarb.

1Q19
2Q19

8. Kompetenceudvikling i god service i servicecenter, vagtcentral og
beredskab.

HR

BER

God service

Udvikling af udd.koncept
Gn.førelse af udd.

2Q20
4Q20

9. Kompetenceudvikling af medarbejdere i brug af analyse- og it-værktøjer
til kompliceret efterforskning.

LSE

HR og EFT

God service

Identifikation af behov
Udvikling af udd.koncept
Gennemførsels af udd.

3Q19
4Q19
3Q20

Kompetencer

Fokusområde

Konkret indsats

Ansvarlig

Bidrag

Pejlemærke

Tidsplan

Arbejdsgange

10. Løbende forbedringer af administrative arbejdsgange,
herunder for indkøb, våben, koster og datakvalitet.

ØKO

LSE, BER
og FPA

Orden i tingene

Plan forbedringer
Gn.førelse initiativ 1
Gn.førelse initiativ 2
Gn.førelse initiativ 3
Gn.førelse initiativ 4

2Q19
3Q19
1Q20
1Q20
3Q20

11. Udrulning af koncepter om mobile politistationer, bestil en
betjent og lokalpoliti.

FPA

LSE

Tæt på
borgerne

Mobil station
Bestil en betjent
Lokalpoliti

1Q19
1Q19
4Q19

12. Etablering af setup for inddragelse af borgernes forventninger,
herunder opfølgning på borgernes henvendelser og klager.

LSE

FPA, BER,
EFT og
ANKL

Tæt på
borgerne og
God service

Analyse af behov
Udvikling af koncept
Udrulning af koncept

2Q20
3Q20
4Q20

13. Iværksættelse af øget brug af konfliktråd.

FPA

Tæt på
borgerne

Udvikling af koncept
Udrulning af koncept

1Q20
3Q20

14. Etablering af arbejdsgange eller lignende, der sikrer
inddragelse af ofrenes perspektiv i betjeningen af borgerne.

LSE

FPA, BER
og EFT

Tæt på
borgerne og
god service

Analyse af behov
Udvikling af koncept
Udrulning af koncept

2Q20
3Q20
4Q20

15. Anvendelse af apps til at sikre effektive arbejdsgange og
kvalitet i sagerne.

BER

EFT og
LSE

God service og
styr på sagerne

Udvikling af koncept
Udrulning af koncept

2Q19
4Q19

16. Forbedringer af sagsgange i VC, SC og SAC.

BER

LSE

Styr på
sagerne

Oplæg til optimering
Implementering

1Q19
3Q19

Ressourcer

17. Brug af økonomisk styrkemodel, der sikrer en hensigtsmæssig
fordeling af ressourcerne.

ØKO

HR

Styr på
sagerne

Udvikling af model
Udrulning af model

1Q19
2Q19

Kommunikation

18. Indførelse af tryghedsopfølgning

FPA

Tæt på
borgerne

Udrulning

Q119

19. Øget indsats med proaktiv kommunikation.

LSE

Tæt på
borgerne

Plan
Udrulning løbende

Q119
2019

Politilinjer
og ANKL
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