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Den	Kriminalpræventive	Enhed	
Den	 Kriminalpræventive	 Enhed	 (DKE)	 varetager	 den	 overordnede	 koordinering	 og	 tilrettelæggelse	 af	 det	
kriminalpræventive	arbejde	i	Albertslund	kommune.	Det	påhviler	DKE	at	tilrettelægge	og	drifte	en	bæredygtig	
indsats,	der	modsvarer	behovet	på	alle	niveauer	målrettet	alle	borgere,	dog	i	særdeleshed	borgere	der	endnu	
ikke	er	fyldt	30	år.	DKE	er	organisatorisk	placeret	som	en	stabsenhed	–	en	placering,	der	medvirker	til	at	sikre	
det	tværgående	forvaltningsarbejde,	og	samarbejde	på	tværs	af	sektorer,	institutioner,	civile	samfundsaktører	
og	borgere.	Formålet	er,	at	skabe	en	sammenhængende	og	koordineret	tilgang	til	at	begrænse	udvikling	og	
skadevirkning	af	kriminalitet,	både	lokalt	og	over	kommunegrænserne.	

DKE	arbejder	med	afsæt	i	Albertslund	kommunes	overordnede	strategi	på	det	kriminalpræventive	område,	
hvor	 formålet	 er	 at	 forebygge	 kriminalitet	 og	 skabe	 endnu	mere	 tryghed	 for	 børn	 og	 unge,	 og	 alle	 byens	
borgere.	At	forebygge	kriminalitet	og	skabe	mere	tryghed,	er	en	opgave	som	DKE	løser	gennem	en	systematisk	
og	 vidensbaseret	 tilgang	 til	 det	 forebyggende	 arbejde	 –	 en	 tilgang	 hvor	 viden	 fra	 forskningsverdenen	
kombineres	med	vigtig	praksiserfaring	i	sagsbehandlingen	og	udførerleddet.	På	den	måde	sikrer	DKE,	at	der	
opretholdes	momentum	i	opgaveløsningen	ved	at	iværksætte	på	egen	hånd,	eller	via	koordinering,	rådgivning	
eller	kapacitetsopbygning	af	primærsektoren.		

Formål	med,	og	indhold	af	rapporten	
Formålet	med	denne	halvårsrapport	er,	at	 informere	 interesserede	borgere,	 samarbejdspartnere	og	andre	
kriminalpræventive	parter	om	DKE´s	virke,	samt	at	fungere	som	oplæg	til	kommunikation	og	samarbejde	på	
tværs.	I	rapporten	præsenteres	et	overblik	over	det	aktuelle	kriminalitetsbillede	i	Albertslund	kommune,	samt	
et	indblik	i	de	tiltag	og	indsatser	som	DKE	arbejder	med	på	henholdsvis	det	proaktive-,	det	reaktive-	og	det	
operative	område.1		

	

	

	

	

	

Medarbejdere	i	stabsenheden	DKE	

Kasper	Fisker,	stabsleder	

Nina	Nørgaard,	kriminalpræventiv	koordinator	på	det	reaktive	område	

Katrine	Barnekow	Rasmussen,	kriminalpræventiv	koordinator	på	det	proaktive	område	

Metin	Cakmak,	kriminalpræventiv	koordinator	på	det	operative	område	og	mentor	

Jonathan	Gonzales,	mentor	

Jimmi	Kütük,	opsøgende	medarbejder	

Haidar	Hall-rabii,	elev,	opsøgende	medarbejder	

Tone	Schnell	DiBona,	studentermedhjælper	

Sara	Guldbrandtsen,	praktikant	

																																																													
1	Se	afsnit	’Info	fra	de	tre	koordinationsområder	i	DKE’	for	information	om	koordinationsområderne.	
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Sager	i	DKE	
DKE	er	dagligt	inde	over	forskellige	sager,	som	relaterer	sig	til	kriminalitet	og	forebyggelse	heraf.	I	det	
nedenstående	gives	et	kort	overblik	over	hvilke	sager	DKE	arbejder	med,	og	omfanget	heraf.	

Henvendelser	på	det	reaktive	område	
DKE	 modtager	 henvendelser	 af	 forskellig	 karakter	 og	 indhold.	 Særligt	 på	 det	 reaktive	 område	 modtages	
henvendelser	 i	 konkrete	 sager.	Disse	henvendelser	omfatter	både	henvendelser	 i	de	enkeltsager	 som	DKE	
varetager,	men	også	henvendelser	 i	andre	konkrete	sager,	hvor	DKE	ikke	har	en	aktiv	sag.2	 I	nedenstående	
figur	ses	hvilke	type	henvendelser	det	drejer	sig	om,	og	hvordan	de	forskellige	henvendelsestyper	fordeler	sig	
i	marts,	april	og	maj	2017.3		

Figur	1:	Fordeling	af	henvendelsestyper	på	det	reaktive	område	i	DKE,	marts,	april	og	maj	2017.	’Råd	og	vejledning’	omfatter	henvendelser	hvor	der	er	
søges	råd	og	vejledning	i	sager	som	ikke	er	løsladelsessager	eller	enkeltsager.	’Andet’	omfatter	alle	henvendelser	som	ikke	er	i	enkeltsager,	i	forbindelse	
med	løsladelser	eller	råd	og	vejledning.	

Størstedelen	 af	 henvendelser	 er	 henvendelser	 i	 enkeltsager,	 og	 henvendelser	 i	 forbindelse	 med	 råd	 og	
vejledning.	Primært	er	det	Kriminalforsorgen,	Albertslund	Jobcenter,	Familieafsnittet	og	de	enkelte	skoler	 i	
Albertslund	 kommune	 der	 retter	 henvendelse.	 Derudover	 modtages	 der	 blandt	 andet	 henvendelser	 fra	
fritidsklubberne,	politiet,	psykiatrien	samt	familiemedlemmer	og	pårørende	i	de	enkelte	sager.	I	’Andet’	har	
der	desuden	været	henvendelser	fra	sundhedsplejen,	anbringelsessteder	og	fra	borgere.	

	

	

																																																													
2	Se	afsnit	’Info	fra	det	reaktive	område’	for	mere	information	om	enkeltsager.	
3	Det	skal	påpeges,	at	der	kan	være	overlap	i	de	forskellige	kategorier,	eksempelvis	er	nogle	løsladelsessager	også	visiteret	som	enkeltsager.	Dertil	kan	
der	være	flere	henvendelser	i	én	sag.	Figurens	formål	er	dog	ikke	at	vise	hvor	mange	henvendelser	i	unikke	sager	DKE	modtager,	men	udelukkende	at	
vise	hvor	mange	henvendelser	DKE	modtager	i	alt	i	konkrete	sager,	hvilke	type	henvendelse	det	drejer	sig	om,	og	endeligt	at	kunne	give	et	billede	af	
hvorledes	henvendelserne	fordeler	sig.	
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Figur	1:	Henvendelsestyper	i	2017

I	forbindelse	med	løsladelse Råd	og	vejledning Andet Enkeltsager
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Enkeltsager		
Fra	juni	2016	til	og	med	maj	2017,	har	DKE	haft	27	enkeltsager.	8	sager	er	afsluttet	indenfor	samme	periode,	
hvorfor	DKE	aktuelt	varetager	19	aktive	enkeltsager.		

Tabel	1:	Antal	enkeltsager	fra	juni	2016	til	og	med	maj	20174	
Niveau	1	sager	 ej	reg.	på	cpr.nr.,	estimeret	ca.	120	sager	om	året	
Niveau	2	sager	 25	
Niveau	3	sager	 2	(heraf	1	EXIT	sag)	
	
I	ovenstående	tabel	ses	ikke	præcise	antal	niveau	1	sager.	Dette	skyldes,	at	der	i	niveau	1	sager	ikke	registreres	
personfølsomme	oplysninger,	ligesom	de	ikke	er	personhenførbare,	og	det	er	derfor	ikke	muligt	at	angive	det	
præcise	 antal	 sager.	 Niveau	 1	 sager	 er	 udelukkende	 sager	 på	 bekymringsstadiet,	 som	 drøftes	 på	
koordinationsmøder	eller	ungekoordinationsmøder	med	relevante	parter	så	som	skole,	klub	og	politi.5	

Mentorsager	
I	flere	af	de	enkeltsager	som	DKE	varetager,	er	der	etableret	mentorforløb.	Der	er	ingen	recidiv	registreret	i	
mentorsagerne,	med	undtagelse	af	to	sager.	Det	skal	i	denne	sammenhæng	påpeges,	at	DKE	i	højere	grad	end	
tidligere,	 håndterer	 særligt	 komplekse	 sager,	 hvor	 alvorlighedsgraden	 af	 kriminaliteten	 og	 mængden	 af	
kriminalitetsforhold	er	større.	

Tabel	2:	Mentorsager6	
Antal	mentorforløb	siden	etablering	af	DKE	 20	
Gennemsnitsvarighed	af	mentorforløb	 ca.	10.	måneder	
Aktive	mentorforløb	juni	2017	 13	

	 	

																																																													
4	Tal	fra	DKE´s	egen	database.	
5	Koordinationsmøder	afholdes	i	de	enkelte	skoledistrikter.	
6	Tal	fra	DKE´s	egen	database.	
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Kriminalitetsbilledet	i	Albertslund	
Når	vi	i	Albertslund	har	fokus	på	at	nedbringe	kriminaliteten	gennem	diverse	kriminalpræventive	indsatser,	er	
det	 selvsagt	 relevant,	 at	 kunne	 følge	 udviklingen	 af	 kriminaliteten	 i	 kommunen.	 I	 det	 følgende	 beskrives	
udviklingen	i	anmeldelser	af	kriminalitet	i	hele	Vestegnens	politikreds	og	i	Albertslund	kommune,	med	fokus	
på	de	kriminalitetsområder	hvor	der	ses	størst	udsving	i	anmeldelser,	eller	som	på	anden	vis	er	relevant	at	
inddrage.7	 Endeligt	 beskrives	 udviklingen	 i	 børne-	 og	 ungdomskriminaliteten,	 baseret	 på	 mistanker	 og	
sigtelser.		

Anmeldelser	af	kriminalitet	i	Albertslund	
Tal	leveret	af	Københavns	Vestegns	politi	viser,	at	der	siden	2009	er	sket	et	fald	i	antallet	af	anmeldelser	både	
i	 hele	 Vestegnenes	 politikreds	 og	 Albertslund	 kommune	 alene.	 Det	 skal	 her	 påpeges,	 at	 de	 anvendte	 tal	
udelukkende	er	baseret	på	anmeldelser,	hvilket	betyder	at	der	hverken	er	sket	sigtelse	eller	domsfældelse.	
Tallene	kan	dog	bidrage	til	at	tegne	et	billede	af	den	seneste	udvikling	af	kriminaliteten	i	Vestegnens	politikreds	
og	Albertslund	kommune.		

Nedenstående	 figur	 viser	 fordelingen	 af	 anmeldelser	 i	 2016	 i	 Albertslund	 kommune,	 på	 et	 udvalg	 af	
kriminalitetsområder.	De	 fleste	anmeldelser	ses	 indenfor	områderne;	ulovligt	køb	og	salg	af	euforiserende	
stoffer,	indbrud,	hærværk/graffiti	og	tyveri.	

Figur	2:	Procentvis	fordeling	af	anmeldelser	i	Albertslund	i	2016	på	et	udvalg	af	kriminalitetsområder.	

Anmeldelser	af	vold	
Nedenstående	figur	viser,	at	der	er	sket	et	fald	i	voldsanmeldelser	i	Albertslund	kommune	på	knap	30	pct.	fra	
2010	og	frem	til	2016,	hvor	der	i	hele	Vestegnens	politikreds	er	sket	et	fald	på	knap	20	pct.	Der	har	siden	2014	

																																																													
7	Der	skal	tages	forbehold	for	såkaldte	mørke	tal,	eksempelvis	kan	politiets	registreringsmetoder	være	forskelligartede,	og	kan	påvirkes	af	skift	af	it-
systemer,	den	enkelte	politimands	registreringspraksis,	og	politiets	ressourcer	til	registrering.	Dertil	skal	der	også	tages	forbehold	for	
anmeldelsestilbøjeligheder,	idet	ikke	alle	overtrædelser	anmeldes.	Endeligt	kan	mange	anmeldelserne	i	én	sag	skævvride	indtrykket	af	udviklingen.	
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Figur	2:	Anmeldelser	i	Albertslund		fordelt	på	kriminalitetsområder	i	2016
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udelukkende	 været	 et	 fald	 i	 anmeldelser	 af	 vold,	 dog	 kan	der	 ikke	 udledes	 noget	 entydigt	 heraf,	 idet	 der	
historisk	set	generelt	har	været	store	udsving,	og	det	derfor	ikke	nødvendigvis	er	et	udtryk	for	den	faktiske	
kriminalitet.		

Figur	3:	Udviklingen	i	anmeldelser	af	vold	i	procent	i	henholdsvis	Vestegnens	politikreds	og	Albertslund	kommune,	2010-2016.	Indeks	2010=100.	

Anmeldelser	af	indbrud	
I	Albertslund	kommune	er	der	sket	et	fald	i	anmeldelser	af	indbrud	på	mere	end	60	pct.	fra	2010	og	frem	til	
2016.	Et	fald	gør	sig	også	gældende	for	hele	Vestegnens	politikreds,	dog	er	faldet	noget	mindre,	og	ligger	på	
godt	40	pct.	Fra	2012	og	frem	ses	udelukkende	et	fald	i	anmeldelser	af	indbrud	i	Albertslund	kommune.	Det	
jævne	 udsving	 historisk	 set,	 kan	 være	 et	 udtryk	 for,	 at	 der	 i	 højere	 grad	 anmeldes	 indbrud	 -	 eksempelvis	
grundet	forsikringspenge,	og	kan	derfor	også	i	højere	grad	tolkes	som	et	udtryk	for	den	faktiske	kriminalitet.	

Figur	4:	Udviklingen	i	anmeldelser	af	indbrud	i	procent	i	henholdsvis	Vestegnens	politikreds	og	Albertslund	kommune,	2010-2016.	Indeks	2010=100.	
Indbrud	omfatter	indbrud	i	offentlige	instanser,	erhverv	og	beboelse.	
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Figur	3:	Udvikling	i	anmeldelser	af	vold
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Anmeldelser	af	køb	og	salg	af	euforiserende	stoffer	
Anmeldelser	af	køb	og	salg	af	euforiserende	stoffer	i	Albertslund	kommune	er	steget	med	knap	20	pct.	siden	
2010,	og	antallet	har	siden	2014	ligget	relativt	stabilt.	For	Vestegnenes	politikreds	ses	en	stigning	på	godt	60	
pct.	siden	2010.		

Figur	5:	Udviklingen	i	anmeldelser	af	køb	og	salg	af	euforiserende	stoffer	i	procent	i	henholdsvis	Vestegnens	politikreds	og	Albertslund	kommune,	2010-
2016.	Indeks	2010=100.	

Det	kan	desuden	tilføjes,	at	der	er	sket	en	markant	stigning	i	anmeldelser	af	kørsel	påvirket	af	euforiserende	
stoffer,	særligt	i	hele	Vestegnens	politikreds.	Denne	stigning	er	ifølge	Københavns	Vestegns	politi,	et	udtryk	
for	anvendelse	af	bedre	måleredskaber,	herunder	narkometret.		
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Børne-	og	ungdomskriminalitet	i	Danmark		
En	overvejende	andel	af	de	sager	som	DKE	er	involveret	i,	omhandler	hovedsageligt	børn	og	unge	under	18	år.	
Derfor	er	det	relevant	i	dette	afsnit	at	inddrage	tal	fra	Justitsministeriets	Forskningskontor,	som	i	rapport	fra	
april	2017	konkluderer,	at	den	registrerede	børne-	og	ungdomskriminalitet	i	Danmark	er	mindsket	for	10	år	i	
træk.		Antallet	af	mistanker	og	sigtelser	mod	10	til	17-årige	er	mere	end	halveret	fra	2006	til	2016.8		

Fra	2015	til	2016	er	der	samlet	sket	et	fald	på	1	pct.	på	landsplan.	Som	det	ses	i	nedenstående	figur,	er	det	kun	
for	de	12,	16	og	17-årige	at	der	ses	en	stigning	fra	2015	til	2016,	særligt	for	de	17-årige.9	

	
Figur	6:	Antal	mistanker/sigtelser	mod	10-17-årige	pr.	1000	i	aldersgruppen,	2006-2016.	Kilde:	Udviklingen i	børne-	og	ungdomskriminalitet	2006-2016,	
Justitsministeriets	forskningskontor.	
	

Følgende	 figur	 viser,	 at	 børne-	 og	 ungdomskriminaliteten	 i	 Albertslund	 kommune	 er	 faldende,	 og	 følger	
dermed	den	generelle	tendens	på	landsplan.	Figuren	viser	desuden,	at	der	fra	2015	til	2016	ses	en	stigning	i	
antallet	af	mistanker	og	sigtelser	mod	børn	og	unge	under	18	år	i	Albertslund	kommune,	særligt	for	de	15	til	
17-årige.	Det	er	relevant	i	denne	sammenhæng	at	påpege,	at	der	er	en	relativt	stor	usikkerhedsgrad	forbundet	
med	at	se	på	udvikling	fra	år	til	år,	og	at	et	mere	retvisende	billede	ses	i	udviklingen	over	en	årrække.		

																																																													
8	Begrebet	’mistanke’	anvendes,	for	personer	under	den	kriminelle	lavalder.		
9	Kyvsgaard:	Udviklingen	i	børne-	og	ungdomskriminalitet	i	2006	–	2016,	Justitsministeriets	forskningskontor	2017.	
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Figur	7	Udviklingen	i	antal	mistanker/sigtelser	mod	børn	og	unge	under	18	år	pr.	1000	i	aldersgruppen	fordelt	efter	aldersgruppe,	2006-2016.	Indeks	
2006=100.	Albertslund.	Kilde:	Udviklingen i	børne-	og	ungdomskriminalitet	2006-2016,	Justitsministeriets	forskningskontor.	
	

Forklaringer	 på	 den	 faldende	 børne-	 og	 ungdomskriminalitet	 på	 landsplan,	 kan	 ifølge	 justitsministeriets	
rapport	findes	i	ændring	af	ungdomskultur	og	livsstil,	herunder	deres	alkoholadfærd	og	anvendelse	af	fritid.	
Engelsk	forskning	viser,	at	kriminogene	omgivelser	(eks.	Bycentre	og	lokale	butikscentre,	hvor	unge	hænger	
ud	uden	voksenkontrol,	og	engageret	i	ustrukturerede	aktiviteter)	har	væsentlig	betydning	for	kriminalitetens	
omfang.	 Det	 samme	 viser	 en	 dansk	 undersøgelse,	 hvor	 det	 fremgår,	 at	 unge	 der	 hyppigt	 færdes	 i	 by-	 og	
butikscentre,	 eventuelt	 sammen	med	 kriminelle	 venner	 og	 påvirket	 af	 alkohol/stoffer	 har	 større	 risiko	 for	
kriminalitet,	end	andre	unge	der	har	samme	individuelle	risiko	for	kriminalitet.10	I	DKE	arbejder	vi	aktivt	på	
netop	at	begrænse	kriminogene	omgivelser,	blandt	andet	ved	hjælp	af	områdevandringer,	samt	optimering	af	
det	opsøgende	arbejde	i	lokalområdet.		

	

	

	
	 	

																																																													
10	Per-Olof	H.	Wikström,	Dietrich	Oberwittler,	Kyle	Treiber	&	Beth	Hardie:	Breaking	Rules.	Oxford:	Oxford	University	Press	2012.	Se	også	Per-Olof	H.	
Wikström	&	David	A.	Butterworth:	Adolecent	Crime:	Individual	differences	and	lifestyles.	Devon:	Willan	Publishing.	2006,	og	Per-Olof	H.	Wikström,	
Richard	Mann	&	Beth	Hardie:	Young	People’s	Differential	Vulnarability	to	Criminogenic	Exposure.	Bridging	the	Gap	Between	People	and	Place	
Oriented	Approaches	in	the	Study	of	Crime	Causation.	Paper	presented	at	the	annual	meeting	of	American	Society	of	Criminology,2015. 23	og	Maria	
Libak	Pedersen	&	Jonas	Markus	Lindstad:	Første	led	i	fødekæden?.	Justitsministeriets	Forskningskontor	2011,	i	Kyvsgaard:	Udviklingen	i	børne-	og	
ungdomskriminalitet	i	2006	–	2016	Justitsministeriets	forskningskontor	2017.	
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Info	fra	de	tre	koordinationsområder	i	DKE	
Info	fra	det	proaktive	område	
På	 det	 proaktive	 område	 koordineres,	 udvikles	 og	 implementeres	 tiltag,	 som	 medvirker	 til	 at	 forebygge	
kriminalitet	på	længere	sigt	gennem	opbygning	af	robusthed	for	den	enkelte,	for	fællesskaber	og	lokalmiljøer.	
Der	er	på	nuværende	tidspunkt	tre	igangværende	projekter;	’Albertslundprojektet’,	’Den	Robuste	Generation’	
og	’Områdevandringer’.	

Albertslundprojektet	–	Genoprettende	praksis	
På	det	proaktive	område	er	vi	i	gang	med	at	søsætte	'Albertslund-projektet',	hvor	der	skal	arbejdes	systematisk	
med	genoprettende	processer	i	alle	kommunens	skoler.11	Dette	indbefatter	at	udskolingsmedarbejderne	får	
en	række	praktiske	redskaber	til	at	øge	trivslen	i	klasserne	og	håndtere	konflikter	på	en	konstruktiv	måde.	Det	
kan	 dreje	 sig	 om	 konflikter	 i	 elevgrupper,	 mellem	medarbejdere	 og	 elever,	 medarbejderne	 -	 evt.	 ledelse	
-		imellem	eller	i	samarbejdet	med	hjemmene.		

I	 løbet	 af	 foråret	 2017	 har	 vi	 været	 i	 dialog	 med	 andre	 kommuner	 om	 deltagelse	 i	 projektet,	 og	 med	
Albertslunds	skoler	om	detaljerne	i	udrulningen	af	projektet.	I	november	2017	og	april	2018	sendes	et	hold	
udskolingsmedarbejdere	 på	 specialistuddannelse	 i	 genoprettende	 processer,	 således	 at	 de	 kan	 træne	 de	
øvrige	udskolingsmedarbejdere	i	august	2018.	Projektet	rulles	fuldt	ud	i	udskolingerne	i	skoleåret	2018/2019	
og	evalueres	herefter.		

Den	Robuste	Generation	–	Kriminalpræventiv	læreplan	
Den	kriminalpræventive	læreplan;	Den	Robuste	Generation,	er	en	læreplan	gældende	for	0.	Klasse	til	og	med	
10.	Klasse.	Formålet	med	læreplanen	er,	at	optimere	den	systematiske	og	organiserede	indsats	i	folkeskolen	
med	 fokus	 særlig	 rettet	mod	det	 trivselsfremmende,	 det	 opbyggende	 samt	 det	 kriminalitetsforebyggende	
arbejde.	Læreplanen	tager	afsæt	i	et	ønske	om,	at	skabe	gode	betingelser	og	en	tryg	opvækst	for	børn	og	unge	
i	Albertslund	kommune,	da	det	på	lang	sigt	har	en	markant	positiv	effekt	på	risikoadfærd.		

Læreplanen	 er	 obligatorisk	 for	 alle	 skoler	 i	 Albertslund	 kommune,	 og	 den	 forventes	 at	 være	 fuldt	
implementeret	sommer	2017,	når	næste	skoleår	starter.	Find	læreplanen	på	hjemmesiden.12		

Områdevandringer	
For	at	øge	trygheden	 i	Albertslund	kommune	udføres	der	områdevandringer	 i	udvalgte	boligområder,	som	
opleves	 som	 særligt	 trygge	 eller	 utrygge.	 Herefter	 vurderes	 det,	 hvilke	 løsninger	 der	 skal	 til	 for	 at	 øge	
trygheden	i	de	særligt	utrygge	områder.	

I	 forbindelse	 med	 udvikling	 og	 igangsættelse	 af	 områdevandringer	 har	 det	 været	 essentielt	 for	 DKE,	 i	
overensstemmelse	med	Albertslund	kommunes	netværksstrategi,	at	drage	nytte	af	al	den	relevante	viden	som	
kan	 findes	 både	 internt	 i	 kommunen,	 men	 også	 i	 lokalmiljøet.13	 DKE	 har	 arbejdet	 tæt	 sammen	 med	
afdelingerne	Kultur,	Plan	&	Digitalisering	og	Miljø	&	Teknik	i	Albertslund	kommune,	Albertslund	Boligsociale	
Center,	 Bo-Vest,	 samt	de	 lokale	beboere.	Det	 tætte	 samarbejde	har	 sikret	 en	bred	 faglighed	og	 et	 stærkt	
borgerperspektiv,	hvilket	har	gjort	DKE	i	stand	til,	at	bidrage	til	de	bedste	løsningsforslag.		

De	 første	 to	 områdevandringer	 har	 været	 afholdt	 i	 Blokland.	 Første	 vandring	 blev	 afholdt	 efter	 mørkets	
frembrud	 den	 20.	 april	 2017,	 hvor	 især	 belysningen	 i	 området	 var	 i	 fokus.	 Derudover	 blev	 der	 kigget	 på	
misligholdte	omgivelser	såsom	vildtvoksende	planter	der	er	ved	at	overtage	veje	og	stier,	manglende	skiltning,	
																																																													
11	For	mere	information	om	genoprettende	processer	se:	www.iirp.eu.	
12	http://albertslund.dk/borger/boern-og-familie/dke/aktuelt.	
13	For	mere	information	om	’netværksstrategien’	se	www.albertslund.dk/albertslund/organisation/netvaerksstruktur.	
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graffiti,	hærværk	og	skrald.	Disse	faktorer	er	oftest	kilderne	til	utryghed,	og	påvirker	beboere	til	ikke	at	færdes	
ude	om	aftenen	i	deres	boligområde.	Anden	vandring	blev	afholdt	 i	dagslys	den	16.	maj	2017,	hvor	fokus	i	
højere	grad	var	på	trivsel	og	det	gode	naboskab.	Det	handlede	især	om,	hvordan	man	kan	få	beboerne	til	at	
benytte	udendørs	arealerne	og	tage	ejerskab	i	forhold	til	boligområdet.	Ejerskab	skal	forstås	i	betydningen	at	
’tage	ansvar	for’	i	forhold	til	hvilke	værdier,	der	skal	gøre	sig	gældende,	og	hvilke	aktiviteter	og/eller	faciliteter	
der	skal	være	tilgængelige.	Der	var	et	bredt	ønske	om,	at	der	skulle	være	flere	semiprivate	zoner,	hvilket	er	
godt,	da	dette	er	medvirkende	til	at	skabe	et	tilhørsforhold	til	uderummene.		

Udover	 Blokland,	 har	 DKE	 også	 afholdt	 en	 områdekørsel	 i	 samarbejde	 med	 hjemmeplejen.	 Det	 var	 en	
områdekørsel	der	tog	udgangspunkt	 i	de	boligområder,	hvor	aften-	og	nattevagten	føler	sig	utrygge	ved	at	
færdes,	når	de	skal	ud	til	borgerne.	Det	er	særligt	i	områderne;	Galgebakken,	Hyldespjældet,	Morbærhaven,	
Banehegnet,	og	Hedemarksvænge.	Det	er	især	for	få	gadelamper,	manglende	skiltning,	og	bevoksede	planter	
der	er	årsagen	til	utrygheden.		

Samlet	vil	de	fysiske	og	sociale	forandringer,	vi	med	områdevandringerne	søger	at	skabe,	gøre	det	sværere	for	
potentielt	kriminelle	at	gennemføre	deres	forehavende.	Ifølge	Det	Kriminalpræventive	Råd	handler	dette	dels	
om,	at	der	er	større	risiko	for	at	blive	opdaget	når	flere	beboere	opholder	sig	ude,	og	dels	at	et	velholdt	område	
i	højere	grad	signalerer	at	kriminalitet	ikke	accepteres,	og	at	nogen	tager	ansvar.14	

DKE	er	på	nuværende	tidspunkt,	i	samarbejde	med	relevante	interessenter,	ved	at	udarbejde	løsningsforslag,	
der	 skal	 resultere	 i	 færre	 synlige	 tegn	 på	 misvedligeholdelse	 og	 normbrud,	 og	 flere	 synlige	 tegn	 på	
handlekraftige	lokalområder,	som	i	sidste	ende	skal	medføre	øget	tryghed	og	trivsel.	

Det	har	været	udbytterige	og	 inspirerende	samarbejder,	og	vi	ser	 frem	til	 fortsat	at	udarbejde	succesfulde	
områdevandringer	på	tværs	af	faglighed	og	afdelinger,	så	vi	på	sigt	kvalificerer	trygheden	og	robustheden	i	
nærmiljøerne.	

Hyldagergrunden	
DKE	har	siden	februar	2017	samarbejdet	med	Kultur,	Plan	&	Digitalisering	om	indsatsen	for	borgerinvolvering	
og	 midlertidighed	 i	 byplanlægningen	 for	 Hyldager.	 Formålet	 er,	 at	 skabe	 ejerskab	 blandt	 beboere	 for	
Hyldagergrunden	i	perioden	op	til	at	der	igangsættes	opførsel	af	nye	boliger.	Unge	fra	’Lommepengeprojektet’	
i	 Albertslund	 har	 været	 involveret	 i	 indsatsen,	 idet	 de	 fik	 til	 opgave	 at	 lave	 en	 ’monsterhånd’	 (stor	 hånd	
udformet	i	træ),	der	skal	sikre	at	skrald	kommer	i	skraldespanden	på	Hyldagergrunden.		
	

Info	fra	det	reaktive	område	
På	det	reaktive	område	varetages	forebyggelsen	af	kriminalitet	og/eller	tilbagefald	til	ny	kriminalitet	ved,	 i	
samarbejde	med	andre	myndigheder,	at	afklare	den	enkelte	borgers	behov,	udarbejde	kriminalpræventive	
handleplaner	og	føre	tilsyn	med	de	tiltag	der	er	iværksat.		

Der	arbejdes	ud	fra	et	enkeltsagskoncept,	hvor	sagerne	inddeles	i	niveau	1,	2	og	3,	alt	efter	bekymringsgrad,	
karakter	af	adfærd	og	livssituation,	og	denne	vurdering	beror	på	en	konkret	risikovurdering	og	behovsafklaring	
i	 hver	 enkelt	 sag.15	 DKE	 arbejder	 med	 alle	 borgere	 i	 alle	 aldre	 hvor	 eneste	 krav	 er,	 at	 en	 sag	 skal	 være	
forebyggelsesegnet.	Der	er	en	klar	overrepræsentation	af	unge	mellem	15	og	21	år,	i	den	gruppe	borgere	som	
DKE	arbejder	med.	Dette	er	i	overensstemmelse	med	opgørelser	fra	Danmarks	statistik	som	viser,	at	de	unge	

																																																													
14	Det	Kriminalpræventive	Råd:	Tryghedsvandringer	–	vejledning	til	tryggere	boligområder,	2010.	
15	For	mere	information	se	’Kriminalpræventiv	enkeltsagsbehandling’	på	www.albertslund.dk/borger/boern-og-familie/dke.	
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er	 den	mest	 kriminelle	 befolkningsgruppe	 i	 Danmark,	 særligt	 unge	mellem	 15-24	 år.16	 Dertil	 er	 der	 også	
traditionelt	fokus	på	børn	og	unge,	når	der	laves	kriminalpræventivt	arbejde	i	kommunalt	regi	på	grund	af	det	
relativt	større	forebyggelsesperspektiv.	

Foruden	håndtering	af	enkeltsager	bistår	enkeltsagskoordinator	med	generel	 råd	og	vejledning	til	borgere,	
kollegaer,	 samarbejdspartnere	 og	 andre,	 der	 henvender	 sig	 vedrørende	 kriminalitetsrelaterede	
problematikker.	Man	er	derfor	velkommen	til	at	kontakte	Nina	Nørgaard	ved	behov.	

Aktuelt	på	det	reaktive	område	
Jobcentersamarbejde	
DKE´s	samarbejde	med	Albertslund	Jobcenter	er	for	nyligt	blevet	formaliseret,	og	der	foreligger	nu	mere	klare	
retningslinjer	for	arbejdsgang	og	opgaveansvar.	Dette	skal	være	med	til	at	sikre,	at	borgerne	i	endnu	højere	
grad	oplever	en	koordineret	og	sammenhængende	indsats.	Der	er	udpeget	to	jobcentersagsbehandlere,	som	
har	 til	 opgave	 at	 samarbejde	 med	 DKE,	 i	 forbindelse	 med	 eksempelvis	 enkeltsager	 og	 løsladelsessager.	
Sagsbehandlerne	deltager,	når	muligt,	i	løsladelsesmøder	i	fængslerne	sammen	med	DKE,	hvilket	blandt	andet	
skal	være	med	til	at	sikre,	at	der	er	færre	borger	der	oplever	at	stå	uden	forsørgelse	efter	løsladelse.	Endvidere	
deltager	de	i	møder	med	Kriminalforsorgen	hver	3	måned	for	at	styrke	samarbejdet	de	to	instanser	imellem.	

En	god	løsladelse	
I	forlængelse	heraf	skal	det	nævnes,	at	DKE	deltog	i	et	evalueringsmøde	i	Kriminalforsorgen	i	marts	2017,	hvor	
formålet	var	at	evaluere	samarbejdet	mellem	kommuner	og	Kriminalforsorgen.	Det	kan	overordnet	nævnes,	
at	 der	 generelt	 var	 enighed	 om	 at	 der	 trods	 en	 positiv	 udvikling,	 fortsat	 er	 kommunikationsmæssige	
udfordringer,	og	 forvirring	om	rolle-	og	ansvarsfordeling	mellem	myndigheder.	Med	bred	 tilslutning	under	
mødet,	 blev	 der	 givet	 udtryk	 for,	 at	 kommuner	 og	 Kriminalforsorgen	 fortsat	 mangler	 viden	 og	 indsigt	 i	
hinandens	arbejdsområder	på	tværs	af	myndigheder,	og	at	vi	skal	blive	bedre	til	i	endnu	højere	grad	at	tale	
sammen.	 Specifikt	 i	 forhold	 til	 Albertslund	 kommune,	 var	 der	 gennemgående	 tilfredshed	 fra	 de	 lokale	
samarbejdspartnere,	 hvor	 i	 særdeleshed	 oprettelse	 af	 DKE,	 og	 enhedens	 koordinerende	 funktion	 blev	
fremhævet	som	afgørende	for,	at	samarbejdet	var	blevet	både	lettere	og	bedre.	

At	DKE	prioriterer	 at	 have	 fokus	 på,	 og	 at	 udvikle	 indsatsen	 i	 forbindelse	med	 løsladelsessager,	 er	 af	 stor	
vigtighed	hvis	recidiv	skal	bekæmpes.	Recidiv	er	størst	for	personer	der	har	afsonet	i	fængsel,	sammenholdt	
med	andre	typer	straffe.17	Grundet	dette,	er	det	derfor	særligt	relevant,	at	der	netop	overfor	denne	målgruppe	
tilbydes	 en	 vel-koordineret	 og	 helhedsorienteret	 indsats,	 hvis	 recidiv	 skal	 forebygges.	 DKE	 kan,	 når	 det	
vurderes	relevant,	tilbyde	en	mentorindsats	med	start	allerede	umiddelbart	 inden	løsladelse.	På	den	måde	
sikres	det,	at	borgeren	har	adgang	til	råd	og	vejledning,	samt	støtte,	og	at	det	undgås	at	borgeren	oplever	et	
slip	 mellem	 fængsel	 og	 frihed.	 Udfordringer	 i	 forbindelse	 med	 løsladelse	 kan	 være	 manglende	
forsørgelsesgrundlag	ved	løsladelse,	en	udfordring	der	dog	håndteres	gennem	et	endnu	tættere	samarbejde	
mellem	DKE	og	Albertslund	 Jobcenter.	Manglende	bolig	 spiller	 desuden	en	 stor	 rolle,	 da	det	 fortsat	 er	 en	
presserende	udfordring	at	der	i	Albertslund,	så	vel	som	i	resten	af	Storkøbenhavn,	er	mangel	på	boliger,	som	
personer	med	 en	 lavindkomst	 kan	 betale.	 Endelig	 betyder	 det	 noget,	 om	 en	 løsladt	 borger	 er	 optimistisk	
omkring	egen	fremtid	hvorfor	DKE´s	handleplaner	og	målrettede	opfølgning	er	højt	prioriteret.	

Bekymringssamtaler		
Når	vi	i	DKE	får	oplysninger	om	børn	og	unge	som	udviser	bekymrende	adfærd,	herunder	hvis	de	figurerer	på	
politiets	døgnrapport,	vælger	vi	som	udgangspunkt	at	reagere	herpå.	Vi	sikrer,	at	forældre	er	oplyst	om	den	

																																																													
16	http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20754&sid=krim2014%202. 	
17	http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=23294.	
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bekymrende	 adfærd	 og	 afholder	 bekymringssamtaler.	 I	 nogle	 sager	 kan	 det	 være	 meget	 relevant	 og	
hensigtsmæssigt,	at	politiet	deltager	i	bekymringssamtalen.	Vi	er	derfor	glade	for	at	opleve,	at	lokalbetjente	
igen	har	mulighed	for	at	afsætte	tid	hertil,	trods	deres	meget	travle	hverdag.		

Samarbejde	med	psykiatrien	
Der	har	de	seneste	år	været	en	markant	stigning	i	antallet	af	retspsykiatriske	patienter.18	Hvilket	understreger	
vigtigheden	af,	 at	DKE	yder	den	bedst	mulige	 indsats,	 for	at	 kunne	 tilbyde	disse	borgere	vel-koordinerede	
indsatser	med	udgangspunkt	i	høj	fagliglighed	fra	alle	relevante	parter.	DKE	arbejder	derfor	tæt	sammen	med	
det	 lokale	 distriktspsykiatriske	 center	 i	 de	 sager,	 hvor	 der	 foruden	 kriminalitet	 desuden	 eksisterer	 en	
psykiatrisk	problemstilling.	Foruden	samarbejdet	 i	konkrete	sager,	er	det	 lokale	distriktspsykiatriske	center	
desuden	deltagende	i	PSP	møder	4	gange	årligt.	Formålet	med	disse	møder	er,	at	sikre	koordinering	og	sparring	
mellem	de	deltagende	instanser.	Som	noget	nyt	deltager	politiets	anti-radikaliseringsenhed	også	i	disse	møder	
når	 det	 vurderes	 relevant.	 Borgere	med	 psykiatriske	 problemstillinger	 er	 særligt	 sårbare,	 og	 kan	 være	 let	
påvirkelige,	hvorfor	et	tæt	samarbejde	er	vigtigt	så	man	får	øje	på	de	borgere,	som	også	i	denne	målgruppe	er	
i	risiko	for	radikalisering.		

Radikalisering	og	bande	EXIT		

I	 hver	 politikreds	 er	 der	 etableret	 et	 ressourcecenter	 (’Infohus’),	 der	 fungerer	 som	 et	 mødeforum	 for	
kommunerne,	politiet,	Nationalt	Center	for	Forebyggelse	af	Ekstremisme	og	Kriminalforsorgen.	’Infohusene’	
er	oprettet	for	at	bekymringer	om	borgere	i	risiko	for	at	blive	radikaliseret,	kan	blive	hjulpet	hurtigst	muligt,	
så	ideologisk	og	religiøs	kriminalitet	undgås.	DKE	deltager	i	Infohusmøder	3	gange	om	året.	

DKE	 er	 desuden	 tovholder,	 sammen	 med	 Hvidovre	 kommune,	 på	 en	 EXIT-Erfa	 gruppe	 –	 en	
erfaringsudvekslingsgruppe	 i	 forhold	 til	 EXIT-sager.	 Her	 deltager	 Exit-koordinatorer	 fra	 alle	 kommuner	 på	
Vestegnen.	Gruppen	mødes	4	gange	om	året,	og	der	drøftes	forskelligartede	faglige	udfordringer	i	arbejdet	
med	EXIT.	Fokus	er	på	nuværende	tidspunkt	på	den	nye	bandebakke,	og	hvilke	konsekvenser	dette	kan	få	for	
kommunerne.	Dertil	drøftes	udfordringer	i	forbindelse	med	når	en	EXIT-borger	af	sikkerhedsgrunde	skal	bo	i	
en	 anden	 kommune,	 og	 hvordan	man	 i	 den	 anledning	 eksempelvis	 kan	 skaffe	 boliger	 og	 refusion	mellem	
kommuner.	

Info	fra	det	operative	område	
På	 det	 operative	 område	 udføres	 opsøgende	 arbejde	 og	 individorienteret	 relationsarbejde	 af	 tre	
specialuddannede	pædagoger.	

Succes	i	mentorforløbene	sikres	blandt	andet	gennem	et	godt	samarbejde	med	øvrige	instanser	i	Albertslund	
kommune,	 herunder	 eksempelvis	 Familieafsnittet,	 Albertslund	 Jobcenter,	 skolerne	og	 klubverdenen.	 Disse	
samarbejder	og	formålet	hermed,	kan	være	meget	forskelligartede.	Det	kan	blandt	andet	handle	om,	at	sikre	
at	borgeren	kommer	i	behandling,	i	uddannelse,	i	job	eller	får	et	godt	socialt	fritidsliv.	Det	overordnede	mål	
er,	at	forebygge	kriminalitet	hos	den	enkelte	mentee,	eller	at	undgå	tilbagefald	til	kriminalitet.	

Aktuelt	på	det	operative	område	
Der	er	på	det	operative	område	sket	en	reorganisering,	som	trådte	i	kraft	den	22.	februar	2017.	Formålet	er,	
at	optimere	effektiviteten	og	kvaliteten	i	det	arbejde	der	udføres.	Dette	betyder,	at	alle	medarbejdere	på	det	
operative	område,	skal	have	en	bred	kompetenceprofil,	og	skal	kunne	varetage	både	opsøgende	arbejde	og	
																																																													
18	Sundheds-	og	ældreministeriet:	Kortlægning	af	retspsykiatrien:	Mulige	årsager	til	udviklingen	i	antallet	af	retspsykiatriske	patienter	samt	viden	om	
indsatser	for	denne	gruppe.	December	2015	(opdateret	april	2016).	
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mentorarbejde.	På	den	måde	sikres	fleksibiliteten,	og	dermed	muligheden	for	i	endnu	højere	grad	at	kunne	
imødekomme	 behovet,	 på	 både	 det	 opsøgende	 arbejde	 og	 mentorarbejdet,	 til	 hver	 en	 tid.	 DKE	 har	 i	
forbindelse	hermed	opslået	en	stilling,	og	en	ny	medarbejder	vil	blive	ansat	i	løbet	af	de	næste	par	måneder.	

DKE	 har	 for	 nyligt	 intensiveret	 samarbejdet	 med	 Albertslund	 Jobcenter	 og	 anden	 aktør.	 Det	 er	 sket	 på	
baggrund	af	en	vurdering	af,	at	der	er	et	stort	behov	for	at	vi	i	DKE	kan	tilbyde	konkret	og	specialiseret	støtte	
til	mentees	 i	 forhold	 til	 at	opnå	beskæftigelse.	Forskning	viser,	at	det	kan	være	en	udfordring	at	komme	 i	
arbejde,	når	man	har	en	plettet	straffeattest.	Dertil,	har	et	flertal	at	de	unge	som	DKE	arbejder	med,	kun	et	
meget	 begrænset	 erfaringsgrundlag	 når	 det	 kommer	 til	 at	 arbejde.	 At	 der	 er	 sammenhæng	 mellem	
beskæftigelse,	kriminalitet	og	recidiv	er	et	gennemgående	tema	i	forskningen.		

Mentorfortællinger	
I	 denne	 udgave	 af	 DKE’s	 halvårsrapport	 har	 vi	 valgt	 at	 sætte	 særlig	 fokus	 på	 mentorarbejdet,	 med	
udgangspunkt	 i	 cases.	 De	 virkelige	 historier	 illustrerer	 på	 bedste	 vis	 det	 arbejde	 vi	 dagligt	 udfører,	 og	
hvorledes,	vi	i	samarbejde	med	borgeren,	opnår	afgørende	mål	i	den	enkeltes	liv.	I	det	følgende	beskrives	to	
cases.	

Case	1	
DKE	 får	 henvendelse	 vedrørende	 en	 ung	 borger,	 hvis	 tilværelse	 er	 præget	 af	 stor	 turbulens,	 kriminalitet,	
banderelationer	 og	 misbrug.	 Han	 er	 tilknyttet	 Familieafsnittet	 hvor	 der	 er	 iværksat	 efterværn,	 samt	
Albertslund	Jobcenter,	som	har	iværksat	forløb	i	beskæftigelsestilbuddet	Ressourcen.	

Efter	møde	med	relevante	 involverede	parter	vurderer	DKE,	at	der	skal	etableres	et	EXIT-forløb.	Som	 led	 i	
indsatsen	 anbringes	 den	 unge	 på	 et	 opholdssted.	 Grundet	 de	 mange	 involverede	 parter,	 er	 der	 et	 stort	
koordinationsarbejde	 i	opgaven,	hvor	både	Familieafsnittet,	Albertslund	Jobcenter,	EXIT-enheden	 i	politiet,	
opholdsstedet	samt	 familien	skal	 involveres.	DKE	 fungerer	som	tovholder	og	primær	 indsats	 for	den	unge.	
Dertil	udreder	DKE	desuden	hvilke	ressourcer	der	er	i	familie	og	nærmiljø,	samt	planlægger	næste	skridt.	Det	
primære	fokus	i	begyndelsen	er	dog,	at	motivere	og	fastholde	den	unge	i	forløbet	på	opholdsstedet.	Dette	
sikrer	DKE	ved	daglig	telefonisk	kontakt	samt	besøg	på	opholdsstedet	et	par	gange	om	måneden.	Dertil	har	
den	unge	mulighed	for	kontakt	til	sin	mentor	fra	DKE	24/7	således,	at	ingen	udfordring,	forstyrrelse	eller	ad	
hoc	problemer	kan	hobe	sig	op,	og	få	negativ	konsekvens	for	indsatsen.	De	jævnlige	besøg	og	samvær	skal	
styrke	den	unges	motivation	og	tro	på	forandring.		

Mentor	 og	 den	 unge	 tilbringer	 flere	 lange	 køreture	 frem	 og	 tilbage	 mellem	 opholdssted	 og	 Albertslund	
sammen,	og	mentor	bruger	disse	ture	til	at	skabe	tillid	gennem	samtale.	Mentor	oplever	hvordan	den	unge	
går	fra	et	tankesæt	med	fokus	på	’kommunen	skal	gøre	noget’	til	’hvad	gør	vi?’,	altså	en	proces	hvor	den	unge	
i	højere	grad	tager	ejerskab	over	egen	situation,	og	ikke	længere	oplever	sin	sag	som	et	’kommuneprojekt’.	
Den	unge	bliver	mere	og	mere	aktiv	og	initiativtagende	i	forhold	til	egen	situation,	og	søger	aktivt,	at	bidrage	
til	at	skabe	sig	en	alternativ	livsbane	til	kriminalitet	og	misbrug.		

Foruden	den	vigtige	 relations-	og	 tillidsdannelse	 skal	også	andre	opgaver	 i	 indsatsen	 løses.	Det	er	 vigtigt	 i	
opgaveløsningen,	at	der	er	fokus	på	alle	risikofaktorer	som	potentielt	kan	hindre	en	succesfuld	indsats.	Gamle	
venner	og	miljø,	men	også	det	nye	miljø	med	sine	krav,	 regler	og	 forventninger,	hvor	én	 fejl	eller	konflikt	
hurtigt	 kan	 føre	 til	 bortvisning	 og	 sammenbrud	 i	 processen.	 Dertil	 skal	 udfordringer	 som	 eksempelvis	
anskaffelse	af	bolig,	uddannelse,	læreplads	mv.	også	adresseres.	
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Den	unge	har	i	dag	gennemført	første	grundforløb	på	malerlinjen	på	Teknisk	skole	og	er	i	lære	i	et	malerfirma.	
Han	har	fået	bolig	sammen	med	sin	kæreste	i	deres	ønskeområde,	og	de	venter	nu	et	barn.	Opgaven	er	løst,	
men	DKE	har	fortsat	den	unge	i	efterværn	for	at	sikre,	at	den	gode	udvikling	fortsætter.		

Case	2	
Ung	mand	der	endnu	ikke	er	fyldt	20	år,	løslades	efter	to	omgange	i	fængsel,	sammenlagt	indsat	ca.	1	år.	DKE	
sikrer,	at	han	har	en	mentor	tilknyttet	samme	dag	han	løslades,	dette	fordi	man	ved,	at	overgangen	fra	fængsel	
til	 frihed	 er	 et	 kritisk	 tidspunkt,	 og	 relevant	 støtte	 er	 afgørende	 for	 at	 undgå	 tilbagefald	 til	 kriminalitet.	
Forinden	løsladelse	har	DKE	afholdt	møde	med	borgeren	i	fængslet	samt	udarbejdet	handleplan.	Desuden	er	
det	sikret,	at	borgeren	får	udbetalt	forsørgelse,	sådan	så	han	har	penge	på	sin	konto	ved	løsladelse.		

Voksenafsnittet	i	Albertslund	kommune	arbejder	på	at	skaffe	borgeren	et	botilbud	i	Jylland.	Borgeren	føler	sig	
ikke	tryg	i	sin	gamle	lejlighed	og	det	miljø	han	kommer	fra,	hvorfor	mentor	støtter	ham	i	at	få	opsagt	sin	bolig.	
Mentor	 yder	 den	nødvendige	praktiske	 støtte	 som	borgeren	har	 brug	 for	 ift.	 flytning,	 herunder	 selve	den	
fysiske	flytning	af	møbler	samt	klargøring	af	lejligheden.	Derudover	hjælper	mentor	med	det	papirarbejde	der	
kræves	i	forbindelse	med	flytning.	Borgeren	har	svært	ved	at	overskue	dette,	og	har	ingen	erfaring	hermed,	
eksempelvis	hvordan	man	opsiger	et	lejemål,	flytter	adresse	og	bestiller	flyttemænd.		

Støtten	har	også	et	andet	formål,	nemlig	at	fungere	som	redskab	til	at	skabe	en	relation	og	tillid.	At	investere,	
og	vise	gennem	handling	at	man	gerne	vil	hjælpe,	kan	for	mange	sårbare	unge	være	en	afveksling	i	forhold	til	
tidligere	oplevelser	med	svigt	og	manglende	støtte.	Troen	på	at	en	mentor	vil	ham	det	godt,	er	afgørende	for	
relationsdannelsen	og	det	fremtidige	samarbejde.	

Borgeren	har	et	ønske	om	at	komme	ind	i	Forsvaret,	og	her	at	uddanne	sig	til	konstabel.	Der	arbejdes	derfor	
målrettet	med	at	styrke	borgerens	fysiske	og	psykiske	form	via	træning,	støtte,	sparring	og	dialog	med	mentor.	
Formålet	med	træningen	er	dels	at	støtte	borger	i	at	opfylde	sin	drøm	om	Forsvaret,	men	er	i	høj	grad	også	et	
redskab	til	at	skabe	mental	forandring,	idet	man	ved	at	fysisk	træning	kan	have	stor	positiv	effekt	på	blandt	
andet	overskud	og	humør.	Efter	kort	tid	tager	borgeren	selv	initiativ	til	træning	og	har	stort	engagement	heri.	
Borgeren	beskriver	selv,	hvordan	han	i	højere	grad	oplever	mere	overskud	i	hverdagen.	Overskuddet	bruger	
han	 på	 at	 hjælpe	 til	 hjemme	 hos	 sin	mor	 –	 at	 være	 en	 bedre	 søn.	 Dertil	 har	 overskuddet	 og	 træningen	
motiveret	ham	til	at	 reducere	sit	hashbrug.	Borgeren	 forklarer	desuden,	at	 træningen	har	givet	ham	mere	
selvtillid.	

Mentor	oplever	hvordan	træning	og	samtale	hurtigt	gør,	at	borgeren	får	det	bedre.	Han	får	en	bedre	kulør,	
tager	på	i	vægt,	døgnrytmen	forbedres,	han	får	mere	overskud	og	er	modtagelig	overfor	inputs	og	forslag.	Pt.	
reducerer	han	fortsat	sit	hashforbrug	og	holder	sig	fra	kriminalitet,	med	fortsat	støtte	fra	mentor	efter	behov.	

	 	



	

	 15	

Samarbejdsstruktur	på	tværs	
Samarbejde	på	tværs	af	instanser,	sektorer	og	forvaltninger,	er	af	stor	vigtighed	i	DKE’s	kriminalpræventive	
arbejde	–	det	sikrer	nødvendig	koordination	og	helhedsorienterede	indsatser.	Samarbejdet	foregår	på	flere	
niveauer,	 og	 omfatter	 en	 bred	 vifte	 af	 relevante	 samarbejdspartnere.	 DKE	 samarbejder	 både	 på	 det	
overordnede	 strategiske	 plan	 i	 forhold	 til	 kriminalitetsforebyggelse,	 men	 også	 med	 enkeltsager.	 I	
enkeltsagsbehandlingen	 arbejder	 Albertslund	 kommune,	 med	 hjemmel	 i	 lovbestemmelser	 om	 SSP-
samarbejdet,	PSP-samarbejdet	og	KSP-samarbejdet.	Formålet	med	disse	samarbejder	er,	at	give	myndigheder	
mulighed	 for	 at	 koordinere	 særligt	 komplicerede	 sager	 på	 tværs	 af	 instanser	 og	 lovgivning,	 herunder	
kriminalforsorg,	politi,	psykiatri	og	skoler.	Oplysninger	kan	videregives	til	anden	myndighed,	hvis	det	anses	
nødvendigt	af	hensyn	til	borgeren	og	dennes	sag19		

Kredsrådet	
Hver	politikreds	har	etableret	et	kredsråd,	der	fungerer	som	samarbejdsforum	på	politisk	strategisk	niveau,	
mellem	 politi	 og	 kommuner.	 Formålet	 er	 at	 styrke	 det	 lokale	 samarbejde,	 og	 der	 drøftes	 blandt	 andet	
spørgsmål	om	politiets	arbejde	og	fokusområder,	kriminalitetsudviklingen	og	samarbejdet	mellem	politi	og	
lokalsamfund.	Der	afholdes	som	udgangspunkt	fire	møder	årligt.	

Lokalrådet	
Lokalrådene	 har	 til	 formål	 at	 sikre,	 at	 rammerne	 og	 målene	 for	 kriminalitetsbekæmpelse	 og	 det	
kriminalitetsforebyggende	arbejde,	udmøntes	lokalt	i	de	enkelte	kommuner.	Lokalrådet	i	Albertslund	består	
af	leder	fra	lokalpoliti,	leder	af	DKE	og	udvalgte	chefer	fra	kommunen.	Der	afholdes	som	udgangspunkt	fire	
møder	årligt.	Lokalrådet	fungerer	desuden	som	styregruppe	for	det	kriminalitetsforebyggende	samarbejde.	

Operativgruppen	
Operativgruppen	har	til	formål,	at	sikre	operationalisering	af	de	politiske,	strategiske	og	taktiske	beslutninger	
vedrørende	 det	 kriminalpræventive	 arbejde	 i	 Albertslund	 kommune.	 Operativgruppemøderne	 foregår	 på	
ledelsesniveau,	 hvor	 ledere	 fra	 forvaltningerne	 deltager.	 DKE	 indkalder	 og	 forbereder	 disse	møder,	 og	 de	
afholdes	som	udgangspunkt	to	gange	årligt.	Det	er	desuden	relevante	operativgruppemedlemmer,	som	DKE	
indkalder	i	forbindelse	med	drøftelse	af	konkrete	niveau	3-sager.	På	baggrund	af	sagens	oplysninger	fordeles	
ansvar	og	opgaver,	samt	budget-	og	tidsmæssige	rammer.	

Bydelsforum	–	tidligere	lokalmødet	
På	 lokalmødet	 d.	 22.	 november	 2016	 blev	 det	 drøftet	 hvorledes	 en	 fremtidig	 struktur	 kunne	 se	 ud,	 hvis	
lokalmødet	skulle	have	de	nødvendige	rammer	for	at	optimere	effekten	af,	at	dygtige	medarbejdere	mødes	4	
gange	årligt	og	drøfter	bevægelser,	tendenser,	bekymringer	og	udfordringer	i	det	kriminalpræventive	arbejde	
fremadrettet.		

Mange	gode	forslag	var	oppe	at	vende	til	hvad	lokalmødets	formål	reelt	var	og	hvad	det	skulle	kunne.	Forslag	
og	drøftelser	fra	mødet	mellem	medarbejdere	og	ledere	er	efterfølgende	blevet	bearbejdet	i	DKE,	hvilket	har	
resulteret	i	følgende:	

Lokalmødekonstruktionen	skal	bidrage	til,	at	opbygge	resiliens	og	oplevelse	af	tryghed	i	 lokalmiljøet.	Dette	
handler	 grundlæggende	 om	 to	 ting.	 For	 det	 første	 at	 indrette	 byen	 fysisk,	 så	 den	 producerer	 mindre	
kriminalitet,	samt	stimulere	til	en	højere	grad	af	social	kapital	og	sammenhængskraft	i	nærmiljøerne.	For	det	
andet	i	højere	grad	at	få	håndteret	eventuelle	konflikter	eller	udfordringer	i	lokalområderne	tidligt,	og	på	en	

																																																													
19	Jf.	retsplejeloven	§§	114	og	115.	
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konstruktiv	måde,	hvor	de	lokale	kræfter	selv	tager	et	ansvar	for	at	gå	i	dialog	og	være	en	del	af	løsningen,	
eventuelt	med	hjælp	fra	eksempelvis	DKE.		

På	baggrund	heraf	har	DKE	vurderet,	i	overensstemmelse	med	de	tilstedeværende	ledere	og	medarbejdere	
ved	 lokalmødet,	at	behovet	bedst	mødes	hvis	vi	 rækker	ud	 til	alle	gode	 ressourcer	 i	nærmiljøet,	herunder	
borgere	der	i	det	daglige	har	en	relevans	for	sammenhængskraften	der	hvor	de	bor	og	lever.	Hvis	et	sådant	
forum	 skal	 give	 mening,	 er	 vi	 samtidig	 nødt	 til	 at	 opdele	 i	 mindre	 enheder,	 således	 at	 temaerne	 bliver	
personligt	 relevante,	og	medlemmerne	hver	 især	kan	gå	direkte	ud	og	 iværksætte	med	afsæt	 i	aftaler	der	
træffes.	Derfor	er	bydelsmøderne	på	forsøgsbasis	opdelt	i	Øst,	Vest	og	Syd.	De	vil	blive	indkaldt	således,	at	der	
årligt	afholdes	tre	møder	i	hvert	forum;	to	individuelle	for	bydelen,	og	et	fælles	for	alle	tre	bydele.	DKE	ser	det	
som	en	længere	proces,	hvor	de	første	møder	vil	gøre	os	klogere	på	hvilke	personer	vi	med	fordel	kan	inddrage	
i	henholdsvis	Øst,	Vest	og	Syd.		

I	slut	marts	og	start	april	blev	de	første	tre	bydelsmøder	i	henholdsvis	øst,	syd	og	vest	afholdt.	Fremmødet	på	
de	tre	møder	var	desværre	begrænset,	men	dialogen	blandt	de	fremmødte	var	positiv	og	konstruktiv.	 	Der	
kom	blandt	andet	mange	forslag	i	forhold	til	hvorledes	kredsen	af	mødedeltagere	kan	udbredes	til	 i	højere	
grad	at	omfatte	relevante,	lokale,	civile	kræfter.	De	første	erfaringer	fra	bydelsmøderne	bekræfter	således	at	
det	 tager	 tid	 at	 aktivere	 det	 lokale	 civilsamfund	 i	 det	 omfang	 vi	 ønsker.	 Fra	DKE’s	 side	 glæder	 vi	 os	 til	 at	
stimulere	og	følge	udviklingen	af	bydelsmødernes	potentiale.		

Andre	møder	
Foruden	ovenstående	mødefora,	afholdes	der	møder	i	forbindelse	med	enkeltsagsbehandlingen.	Her	er	tale	
om	koordinationsmøder	og	ungekoordinationsmøder,	sagsmøder,	netværkssamråd,	netværksmøder,	mv.	
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Nyheder		
Faglig	fredag	
I	DKE	har	vi	haft	et	ønske	om	at	skabe	rum	for	at	komme	hinanden,	og	vores	samarbejdspartnere	mere	ved,	
både	socialt	og	fagligt.	Vi	har	derfor	taget	initiativ	til	’Faglig	fredag’.	’Faglig	fredag’	afholdes	8	gange	om	året	i	
DKE	(Blok	B),	og	byder	på	spændende	faglige	oplæg,	hvis	formål	er	at	inspirere	og	udvide	vores	horisonter.	
Dertil	byder	vi	på	en	let	forfriskning	og	kollegial	hygge.	De	eksakte	datoer,	og	fagligt	indhold,	vil	løbende	blive	
meldt	ud	på	hjemmesiden.	Vi	håber	at	se	så	mange	af	vores	kollegaer	og	samarbejdspartnere	som	muligt.	

Ny	hjemmeside	
Marts	2017	 fik	DKE	en	ny	og	opdateret	hjemmeside.	 Formålet	med	den	nye	hjemmeside	er	at	 sikre,	 at	 al	
nødvendig	 og	 relevant	 information	 er	 tilgængeligt	 online.	 Dels	 kan	 der	 findes	 information	 om	 det	 faglige	
arbejde	 der	 udføres	 i	 DKE,	 vores	 projekter,	 udgivelser	 og	 andet	 relevant	 information,	 som	 gerne	 skulle	
inspirere	 vores	 samarbejdspartnere	 og	 andre	 interesserede.	 Dels	 kan	 der	 findes	 al	 nødvendig	 praktisk	
information	 vedrørende	 DKE.	 Kig	 forbi	 den	 nye	 hjemmeside	 på	 www.albertslund.dk/borger/boern-og-
familie/dke.	
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Resume		
Henvendelser	
På	 det	 reaktive	 område	 modtager	 DKE	 hoved-
sageligt	henvendelser	i	enkeltsager	og	i	forbindelse	
med	 råd	 og	 vejledning.	 Det	 er	 primært	 Kriminal-
forsorgen,	 Albertslund	 Jobcenter,	 skolerne	 og	
Familieafsnittet	der	henvender	sig.	

Enkeltsager	
Tabel	1:	Antal	enkeltsager	mellem	juni	2016	og	maj	2017	
Niveau	1	sager	 ej	reg.	på	cpr.nr.,	estimeret	ca.	

120	sager	om	året	
Niveau	2	sager	 25	
Niveau	3	sager	 2	(heraf	1	EXIT	sag)	

Aktuelt	varetager	DKE	19	aktive	enkeltsager.	

Mentorsager		
Tabel	2:	Mentorsager	
Antal	mentorforløb	siden	
etablering	af	DKE	

20	

Gennemsnitsvarighed	af	
mentorforløb	

ca.	10	måneder	

Aktive	mentorforløb	juni	2017	 13	

Kriminalitetsbilledet	
Der	 er	 siden	 2009	 sket	 et	 fald	 i	 antallet	 af	 an-
meldelser	både	 i	hele	Vestegnens	politikreds	og	 i	
Albertslund	kommune	alene.		

Anmeldelser	af	vold	
Voldsanmeldelser	 er	 faldende	 i	 Albertslund	 kom-
mune,	 det	 samme	 gør	 sig	 gældende	 for	 hele	
Vestegnens	 politikreds,	 dog	 i	 mindre	 grad	 end	 i	
Albertslund.		

Anmeldelser	af	indbrud	
Anmeldelser	af	indbrud	i	Albertslund	kommune	er	
faldende	med	mere	end	60	pct.	 siden	2010,	hvor	
faldet	for	hele	kredsen	er	godt	40	pct.	

Anmeldelser	af	køb	og	salg	af	euforiserende	
stoffer	
Endeligt	 ses	 en	 mindre	 stigning	 i	 anmeldelser	 af	
køb	og	 salg	af	euforiserende	stoffer	 i	Albertslund	
kommune,	hvor	det	for	hele	kredsen	er	steget	med	
godt	60	pct.	siden	2010.	Det	kan	desuden	tilføjes,	
at	der	er	sket	en	markant	stigning	i	anmeldelser	af	
kørsel	 påvirket	 af	 euforiserende	 stoffer	 i	 hele	
Vestegnens	politikreds,	hvilket	 ifølge	Københavns	
Vestegns	politi	blandt	andet	er	et	udtryk	for	bedre	
måleredskaber,	så	som	narkometret.	

Børne-	og	ungdomskriminalitet	i	DK	
For	 tiende	 år	 i	 træk	 er	 børne-	 og	 ungdoms-
kriminaliteten	faldende	på	landsplan	ifølge	Justits-
ministeriets	 Forskningskontor.	 I	 Albertslund	 kom-
mune	 alene	 er	 børne-	 og	 ungdomskriminaliteten	
også	faldende.	På	landsplan	ses	dog	en	stigning	af	
sigtelser	fra	2015	til	2016	særligt	for	de	17-årige.	I	
Albertslund	kommune	alene	ses	også	en	stigning	i	
sigtelser	fra	2015	til	2016	for	de	15	til	17-årige.	

Info	fra	de	tre	koordinationsområder	
Proaktive	område	
I	 DKE	 arbejdes	 der	 på	 at	 søsætte	 ’Albertslund-
projektet’,	hvor	der	skal	arbejdes	systematisk	med	
genoprettende	processer	i	alle	kommunens	skoler.	
Formålet	er	at	give	skolerne	en	række	redskaber	til	
at	øge	trivslen	i	klasserne	og	håndtere	konflikter	på	
en	konstruktiv	måde.		

Andre	kommuner	deltager	i	projektet,	og	sammen	
med	 skolerne	 i	 Albertslund	 kommune,	 har	 der	 i	
løbet	 af	 foråret	 2017	 været	 dialog	 omkring	
detaljerne	i	udrulningen	af	projektet.		Slut	2017	og	
start	2018	vil	udskolingsmedarbejdere	blive	sendt	
på	uddannelse	i	genoprettende	processer.	Projek-
tet	rulles	fuldt	ud	i	skoleåret	2018/19.	

Den	 kriminalpræventive	 lærerplan;	 ’Den	 Robuste	
Generation’,	 forventes	 at	 være	 fuldt	 implemen-
teret	 sommeren	2017	på	alle	 skoler	 i	Albertslund	
kommune.	

På	tværs	af	kommunale	afdelinger,	boligselskaber	
og	 i	 samarbejde	med	borgere	og	andre	relevante	
samarbejdspartnere	er	områdevandringer	begyndt	
søsat.	 De	 første	 to	 områdevandringer	 er	 afholdt,	
og	der	er	på	nuværende	tidspunkt	ved	at	blive	ud-
arbejdet	 løsningsforslag	til,	hvordan	man	fremad-
rettet	 skal	 løse	de	udfordringer	der	blev	udpeget	
under	områdevandringerne.	

Reaktive	område	
DKE	har	formaliseret	samarbejdet	med	Albertslund	
Jobcenter,	 og	 to	 jobcentersagsbehandlere	 er	 ud-
peget	 til	 at	 koordinere	 sagerne	 i	 jobcenterregi,	 i	
samarbejde	 med	 koordinator	 i	 DKE.	 Dette	 for,	 i	
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endnu	højere	grad,	at	sikre	en	koordineret	indsats	
for	borgere	der	løslades.	

DKE	 har	 deltaget	 i	 evalueringsmøde	 i	 Kriminal-
forsorgen,	 hvor	 formålet	 var	 at	 evaluere	 sam-
arbejdet	mellem	kommuner	og	Kriminalforsorgen.	
Der	 blev	 givet	 udtryk	 for	 stor	 tilfredshed	 med	
Albertslund	 kommune	 fra	 lokale	 samarbejds-
partnere,	hvor	i	særdeleshed	oprettelse	af	DKE	og	
enhedens	koordinerende	funktion	blev	fremhævet	
som	 afgørende	 for,	 at	 samarbejdet	 var	 blevet	
lettere	og	bedre.	

Lokalpolitiet	 deltager	 igen	 i	 bekymringssamtaler	
ved	behov,	sammen	med	koordinator	i	DKE.	Dette	
er	 en	 stor	 ressource	 og	 force	 i	 det	 kriminalitets-
forebyggende	arbejde.	

Anti-radikaliseringsenheden	 i	 Vestegnens	 politi	
deltager	 som	 noget	 nyt	 i	 PSP-møder,	 når	 det	
vurderes	relevant.	Dette	for	at	sikre,	at	man	får	øje	
på	 de	borgere	med	psykiatriske	 problemstillinger	
hvor	der	potentielt	er	risiko	for	radikalisering.	

DKE	 er	 tovholder,	 sammen	 med	 Hvidovre	 kom-
mune,	 på	 en	 EXIT-Erfa	 gruppe	 –	 en	 erfarings-
udvekslingsgruppe	i	forhold	til	EXIT-sager.	Fokus	er	
på	nuværende	tidspunkt	på	den	nye	bandebakke,	
og	 hvilke	 konsekvenser	 dette	 kan	 få	 for	 kom-
munerne.	Dertil	drøftes	udfordringer	i	forbindelse	
med	når	en	EXIT-borger	af	 sikkerhedsgrunde	 skal	
bo	 i	 en	 anden	 kommune,	 og	 hvordan	man	 i	 den	
anledning	 eksempelvis	 kan	 skaffe	 boliger	 og	
refusion	mellem	kommuner.	

Operative	område	
Der	 er	 sket	 en	 reorganisering	 på	 det	 operative	
område	 for	 i	 endnu	 højere	 grad	 at	 sikre	
fleksibiliteten	 i	 arbejdet	 og	 muligheden	 for	 at	
imødekomme	 behovet,	 både	 på	 det	 opsøgende	
arbejde	 og	 mentorarbejdet.	 Der	 vil	 i	 denne	
forbindelse	 blive	 ansat	 en	medarbejder,	 som	 har	
en	kompetenceprofil	som	tilfredsstiller	behovet	for	
kompetencer	 indenfor	 opsøgende	 arbejde	 og	
mentorarbejde.	

Samarbejdet	 er	 intensiveret	 med	 Albertslund	
Jobcenter	og	anden	aktør,	idet	der	ses	et	behov	for	
at	kunne	tilbyde	konkret	og	specialiseret	støtte	til	
mentees	i	forhold	til	at	opnå	beskæftigelse.	

Samarbejdsstruktur	
I	 rapporten	 kan	 der	 læses	 om	 samarbejds-
strukturen	 i	 forhold	 til	 det	 kriminalpræventive	
arbejde	 der	 udføres	 i	 Albertslund	 kommune.	
Strukturen	 er	 den	 samme	 som	 hidtil	 bortset	 fra	
lokalmødet,	 som	 fremover	 hedder	 bydelsforum.	
Dette	 blev	 besluttet	 på	 lokalmødet	 den	 22.	
november	2016.	Formålet	er,	i	endnu	højere	grad	
at	 sikre	 opbygning	 af	 resiliens	 og	 oplevelse	 af	
tryghed	 i	 lokalmiljøet.	 Dette	 gøres	 bedst	 i	 endnu	
tættere	 samarbejde	 med	 de	 ressourcer	 der	
allerede	 er	 i	 nærmiljøet,	 herunder	 lokale	 organi-
sationer	og	beboere.	De	 første	bydelsmøder	blev	
afholdt	slut	marts	og	start	april	2017.



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Formålet	med	denne	halvårsrapport	er,	at	informere	interesserede	borgere,	samarbejdspartnere	og	
andre	kriminalpræventive	parter	om	DKE´s	virke,	samt	at	fungere	som	oplæg	til	kommunikation	og	
samarbejde	på	 tværs.	 I	 rapporten	præsenteres	 et	 overblik	 over	det	 aktuelle	 kriminalitetsbillede	 i	
Albertslund	kommune,	samt	et	indblik	i	de	tiltag	og	indsatser	som	DKE	arbejder	med	på	henholdsvis	
det	proaktive-,	det	reaktive-	og	det	operative	område.	

Denne	rapport	er	den	tredje	rapport	der	udgives	fra	Den	Kriminalpræventive	Enhed.	Næste	rapport	
udkommer	vinter	2017.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kontakt	
For	spørgsmål,	supplerende	information	og	kommentarer	kontakt	gerne	DKE.	
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www.albertslund.dk	

Den	Kriminalpræventive	Enhed	
BØRN,	SUNDHED	&	VELFÆRD	
Nordmarks	Allé	1	
2620	Albertslund	
+45	43	68	69	59	
DKE@albertslund.dk	
www.albertslund.dk	


