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INDLEDNING TIL
SAMARBEJDSPLAN 2019
Indledning

Organisering af det lokale samarbejde

Nærhed og tryghed
Det lokale og tryghedsskabende politiarbejde bliver et centralt fokusområde for politikredsen i de
kommende år. Det sker i forlængelse af regeringens udspil om “Nærhed og Tryghed”, der sætter
fokus på det nære og lokale politi og politiets gode kontakt og service til borgere og øvrige
samarbejdspartnere. Borgerne skal opleve, at politiet er tæt på og har fokus på de problemer, som
gør borgerne utrygge.

Kredsrådet
I kredsrådet sidder politidirektøren og borgmestrene fra kredsens 10 kommuner, og her sættes den
strategiske retning for samarbejdet mellem politiet og kommunerne. Det betyder navnlig, at
kredsrådet drøfter de indsatsområder, som politiet, kommunerne og de øvrige relevante
samarbejdspartnere vil have særligt fokus på i det kommende år.

Politikredsen vil endvidere som en del af kredsens overordnede strategi frem mod 2022 have fokus
på at styrke den borgerrettede service, så borgere i kredsen får en endnu mere professionel,
kompetent og imødekommende service fra politiet.

Politikredsens øgede fokus på nærhed og tryghed vil sætte retningen for det fortsatte samarbejde
med kommuner og øvrige lokale samarbejdspartnere. I Midt- og Vestsjællands Politi sætter vi stor
pris på dette samarbejde, der er med til at gøre politikredsen til et trygt sted at bo og færdes.
Hvert år udarbejder Midt- og Vestsjællands Politi en plan for samarbejdet med borgmestre, borgere,
myndigheder og det øvrige lokalsamfund i kredsen. Samarbejdsplan indeholder de indsatsområder,
som Midt- og Vestsjællands Politi, kredsens kommuner og de øvrige lokale samarbejdspartnere i
særlig grad skal samarbejde om i 2019.

Kredsrådet drøfter også politiets forskellige opgaver og udviklingen i kriminaliteten i kredsen. Hvis
der skulle opstå et behov for at sætte ind over for konkret opståede problemer, eller hvis der skal
etableres større indsatsområder med koordinering mellem politiet og kommunerne, kan kredsrådet
tage stilling hertil. Kredsrådet mødes fire gange årligt.

Kontaktudvalg
Kontaktudvalget varetager sekretariatsfunktionen for kredsrådet og mødes fire gange årligt
umiddelbart før kredsrådets møder. I kontaktudvalget sidder en repræsentant fra hver kommune,
sekretariatschefen i Midt- og Vestsjællands Politi og en politiinspektør.
Lokalråd
I alle politikredsens kommuner er der et lokalråd, som består af repræsentanter fra politiet,
kommunen og lokalsamfundet. I lokalrådet mødes politiet og kommunen under formelle former
med lokalsamfundet med mulighed for at udveksle informationer, der kan fremme samarbejdet
mellem parterne.

STYRKET
INDBRUDSINDSATS
Antallet af anmeldelser vedrørende indbrud
har gennem de senere år været faldende.
Der er imidlertid stadig alt for mange
indbrud

i

kredsen,

hvilket

kan

skabe

utryghed hos både de direkte berørte ofre,
og de øvrige borgere der bor tæt på, hvor
indbruddene foregår.
Derfor styrkes indsatsen mod indbrud i
2019. Politikredsen nedsætter en særlig
indbrudsgruppe, som skal arbejde målrettet
på at opklare indbrud, så indbrudstyvene
kan stilles til ansvar for deres handlinger og
nye indbrud forebygges.
Indsatsområdet er nyt i 2019.

INDSATS FOR STØRRE
FÆRDSELSSIKKERHED
I 2017 blev færdselssikkerhed udpeget som et særligt fokus område, og
Midt- og Vestsjællands Politi og politikredsens 10 kommuner etablerede et
fælles samarbejdsforum om færdselssikkerhed.
Selv om der i 2018 var færre færdselsuheld i politikredsen end i foregående
år, er der stadig for mange, som kommer alvorligt til skade i trafikken.
Indsatsområdet fortsættes derfor i 2019.
Formålet med indsatsområdet er fortsat at sikre, at de forskellige
myndigheder samarbejder om at nedbringe både det samlede antal
færdselsuheld og færdselsuheld med personskade.

MÅLRETTET INDSATS MOD
HASHHANDEL PÅ GADEPLAN
Hashhandel på gadeplan er en kriminalitetsform, som i særlig grad kan skabe
utryghed og give befolkningen et fejlagtigt billede af, at lovgivningen på
området ikke håndhæves. I 2018 satte politikredsen derfor særligt fokus på
den synlige hashhandel i gadebilledet.
Både politiet og kommunerne får imidlertid fortsat henvendelser fra borgere,
som er utrygge som følge af synlig og utryghedsskabende hashhandel, og den
særlige indsats fortsættes derfor i 2019 med både forebyggende og
håndhævende initiativer.

RESULTAT I 2018
119 sager med sigtede vedr. lov om
euforiserende stoffer (salg)
1.614 sager med sigtede vedr. lov om
euforiserende stoffer (besiddelse)

ØGET LOKAL
TILSTEDEVÆRELSE
En central del af samarbejdet mellem politiet og kommunerne er politiets
synlige og tryghedsskabende tilstedeværelse i lokalsamfundene. Denne del af
politiets virksomhed styrkes generelt i 2019 og de kommende år.
Som en del af styrkelsen af det borgernære politiarbejde får Midt- og
Vestsjællands Politi i 2019 en ny mobil politistation, som politikredsen vil
bruge til at være yderligere til stede i politikredsens lokalområder. Med
indsatsområdet ønsker politikredsen blandt andet at etablere et tæt
samarbejde med kredsens 10 kommuner om, hvilke steder den mobile
politistation skal køre ud til samt hvilke øvrige steder politiet med fordel kan
besøge, f.eks. biblioteker, beboerhuse mv.
Samtidig øges antallet af områdebetjente i kredsen i 2019, så flere kræfter
kan sættes ind på lokal dialog og tilstedeværelse der, hvor borgerne kommer.
Indsatsområdet er nyt i 2019.

LOKALRÅDENE SKAL
GENTÆNKES
Midt- og Vestsjællands Politi gik i 2018 så småt i gang
med at reorganisere lokalrådene i kredsen. Dette
fortsætter kredsen med i 2019 i samarbejde med
kommunerne.
Formålet er at skabe stærke lokalråd, som giver
mening og værdi for de forskellige repræsentanter i
lokalrådet og for kredsens lokalsamfund generelt.
Organiseringen af lokalrådene skal bl.a. ændres ved at
kommunerne fremadrettet indgår i ”formandskabet” for
lokalrådene og ved at skabe en større sammenhæng og
synergi

mellem

kredsens

lokalrådene.
Indsatsområdet er nyt i 2019.

områdekoncept

og

Antal anmeldelser om forsamling af unge
til ulempe i det offentlige rum i 2018

UNGES FESTER I DET
OFFENTLIGE RUM
I

nogle

af

udfordringer

kredsens
med

kommuner

forsamlinger

er
af

der
unge

mennesker, der holder fester på offentlige
steder, eksempelvis på strande eller i parker og
navnlig i de lyse måneder, hvor vejret er godt.

de

være

meget

generende

for

de

omkringboende.
Politikredsen og de berørte kommuner startede
derfor i 2017 et en balanceret indsats, som
sikrer, at der tages fornødent hensyn til de
omkringboende,

når

de

unge

bruger

de

offentlige arealer i kredsen til fester.
Samarbejdet har givet gode resultater og
videreføres i 2019.
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SAMARBEJDE OM
KRIMINALITETSFOREBYGGELSE
Kommunernes

medarbejdere

færdes

i

lokalområderne og er i kontakt med mange

borgere.

De

kan

derfor

formidle

observationer om tegn på kriminalitet eller
utryghedsskabende adfærd til politiet, der
så har mulighed for at sætte målrettet ind.

I

2019

iværksættes

derfor

et

nyt

indsatsområde, som har til formål at give
medarbejderne i kommunerne bedre viden
om, hvad de skal holde øje med i forhold til
tegn på kriminalitet og utryghedsskabende

adfærd, når de færdes i byrummene i
forbindelse med deres arbejde.

VI SKAL HJÆLPE UDSATTE
BORGERE OG PSYKISK SYGE
I de senere år har politiet fået flere og flere opgaver, der er relateret til socialt
udsatte og personer med psykiske udfordringer. På baggrund af en analyse af
området blev der i politikredsen i 2018 iværksat initiativer blandt andet et
serviceeftersyn af politikredsens PSP-organisation. Serviceeftersynet skal

sikre, at samarbejdet mellem politi, social service og psykiatri fungerer på
alle niveauer og i alle dele af politikredsen.
Indsatsområdet vil fortsætte i 2019 og blive udvidet, hvis der er behov for det.
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