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Den Kriminalpræventive Enhed 
Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) varetager den vertikale og tværgående koordinering og tilrettelæggelse 

af det kriminalpræventive arbejde i Albertslund Kommune. DKEs mål er at skabe bæredygtige indsatser, som 

kan forbedre det præventive arbejde på alle niveauer, målrettet alle borgere i alle aldre.   

DKE er organiseret som en stabsenhed under velfærdsområdet – en placering, der medvirker til at sikre det 

tværgående forvaltningsarbejde og samarbejde på tværs af sektorer og institutioner, hvori der indgår mange 

forskellige fagligheder, civile samfundsaktører samt borgere på lokalt plan. Formålet med DKE er, at skabe en 

sammenhængende og koordineret tilgang med det formål at begrænse udvikling og skadevirkning af krimina-

litet, både lokalt og på tværs af kommunegrænserne. 

DKE arbejder med afsæt i Albertslund Kommunes overordnede strategi på det kriminalpræventive område, 

hvor hensigten er at forebygge kriminalitet og skabe endnu mere tryghed for børn og unge samt for alle byens 

borgere. At forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed er en opgave, som DKE løser gennem en systematisk 

og evidensbaseret tilgang til det forebyggende arbejde – en tilgang, hvor viden fra forskningsverdenen kom-

bineres med vigtig praksiserfaring fra sagsbehandlingsleddet og de frontmedarbejdere, der har den direkte 

kontakt til borgerne. På den måde tilstræber DKE, at der er fremdrift i opgaveløsningen, som kan skabe ved-

varende resultater. DKE kan iværksætte nye tiltag på egen hånd eller via koordinering, rådgivning og kapaci-

tetsopbygning af sektorer.  

Rapportens formål og indhold  
Formålet med denne halvårsrapport er at informere interesserede borgere, samarbejdspartnere og udvalg om 

DKEs virke, samt at fungere som en invitation til kommunikation og samarbejde på tværs af fagligheder. I 

rapporten præsenteres et overblik over det aktuelle kriminalitetsbillede samt udviklingen i udvalgte krimina-

litetsformer i Albertslund Kommune. Analyserne bygger blandt andet på viden og tal fra politiets kriminalitets-

statikker, Danmarks Statistik, boligområdernes tryghedsundersøgelser, skolernes trivselsundersøgelser, kom-

munens enkeltsager og bydata. Halvårsrapporten præsenteres for øverste ledelse i politikredsen og kommu-

nen og understøtter herved det kriminalpræventive samarbejde i kredsrådet og lokalrådet. Strategier og pri-

oriteringer i forhold til kriminalitetsforebyggelse for politikredsen og Albertslund udformes dermed på bag-

grund af halvårsrapportens analyser og nøgletal, hvorfor den bidrager til at kvalificere de forebyggende ind-

satser i Albertslund. Ydermere giver rapporten et indblik i de tiltag og indsatser, som DKE arbejder med på det 

proaktive, det reaktive og det operative område. 

 

Medarbejdere i stabsenheden DKE 

Kasper Fisker, stabsleder 

Lea Baunsgaard Ladefoged fagkoordinator for det reaktive område 

Metin Cakmak, fagkoordinator for det operative område og mentor 

Katrine Barnekow Rasmussen, fagkoordinator for det proaktive område 

Sara Guldbrandsen, proaktiv analytiker og CPTED-medarbejder  

Jonathan Gonzales, operativ/mentor  

Maria Guld Thomsen, operativ/mentor  

Mikkel Østergaard, operativ/mentor  
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Kriminalitetsbilledet i Albertslund 
Når DKE skal have fokus på at nedbringe kriminaliteten gennem diverse kriminalpræventive indsatser, er det 

relevant at kunne følge udviklingen af kriminaliteten i Albertslund. I dette afsnit illustreres kriminalitetsbilledet 

i Albertslund på baggrund af tal fra Københavns Vestegns Politi i 2019. Indledningsvis beskrives opdelingen af 

Albertslund i bydelene Vester, Øster og Lund og hertil geografiske kendetegn. Herefter belyses anmeldelses-

statistikken, dvs. hvor borgerne i Albertslund har oplevet kriminalitet og dermed formodes at have følt sig 

krænket eller utrygge. Dernæst beskrives de kriminalitetstal og aldersfordelingen, hvor en lovovertrædelse 

har fundet sted, og en sigtet gerningsperson er fundet. Ydermere belyses, hvor de sigtede personer boede på 

gerningstidspunktet, herunder hvilke gerningstyper dem med bopæl i Albertslund er blevet sigtet for. Slutteligt 

illustreres, hvor sigtede personer med bopæl i Albertslund begår kriminalitet henne, hvilke gerningstyper de 

begår og aldersfordelingen.   

Tre bydele i Albertslund  
For at give et mere præcist indblik i kriminalitetsbilledet i Albertslund har DKE valgt at opdele byen i tre bydele. 

Formålet er at give indsigt i, hvordan kriminalitetsbilledet ser ud i lokalområderne. På denne måde giver vi 

bydelsmøderne et godt udgangspunkt for at adressere problematikkerne lokalt. Derudover styrker det også 

det operative teams arbejde, idet de får viden om, hvilke faktorer de især skal være opmærksomme på i deres 

opsøgende arbejde. Opdelingen har ligesom bydelsmøderne taget udgangspunkt i skoledistrikterne og er op-

delt i Vester, Øster, og Lund. Figur 1 viser opdelingerne og karakteristika for de tre bydele.  

Af figuren fremgår det, at Vester har 

flest borgere og det største sammen-

lagte areal af grønne områder. Indbyg-

gertallet er udregnet fra Det Centrale 

Personregister (CPR), hvor borgernes 

adresse pr. 1 juli 2019 er brugt som 

skæringsdato. De grønne områder er 

beregnet ud fra matrikler med freds-

skovsstatus, Geodanmark Luftfotos re-

gistrerede skovområder og Albertslund 

Kommunes egne registreringer af par-

ker. Vester er også den bydel med fær-

rest erhvervsbygninger og flest villaer. 

Antal erhvervsbygninger og villaer er 

beregnet ud fra Bygnings- og Boligregi-

stret (BBR).  

I bydelen Øster bor der færrest bor-

gere. Derudover er der færrest lejlighe-

der og flest erhvervsbygninger. Antal 

lejligheder er også beregnet ud fra BBR.  

I Lund er der flest almene boliger og lej-

ligheder. Almene boliger er beregnet 

ud fra ejendomsstamregister (ESR). 

Lund er også den bydel med det mind-

ste sammenlagte areal af grønne områ-

der.  
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Anmeldelsesstatistik  
Den oplevede kriminalitet belyses først med udgangspunkt i registrerede anmeldelser for hele straffeloven, 

herefter disse udvalgte lovovertrædelser: mindre salg, større salg og eget forbrug af narkotika, simpel, alvor-

ligere og kvalificeret vold, forsøg på manddrab, røveri, indbrud, og butikstyverier i Vester, Øster og Lund. Der 

er ingen anmeldelser vedrørende kvalificeret vold, hvorfor den ikke fremgår af anmeldelsesstatistikken. An-

meldelsesstatistikken måler antallet af kriminelle handlinger, som politiet har kendskab til, enten via anmel-

delse eller på anden vis1. Anmeldelsesstatistikken er derfor ikke et mål for den faktiske kriminalitet, idet en 

række lovovertrædelser af forskellige årsager aldrig kommer til politiets kendskab. En anmeldt lovovertræ-

delse kan være udtryk for, at en borger har følt sig krænket eller har været utryg.  

Figur 2 viser antallet af anmeldelser for hele straffeloven i Vester, Øster og Lund samt antallet for hele Alberts-

lund. Af figuren fremgår det, at udviklingen for Albertslund viser en varierende tendens, dog med en nedad-

gående trend. Antallet af anmeldelser for hele straffeloven er siden 2009 faldet med 35,2 pct. frem til 2019, 

hvor antallet er gået fra 4.157 anmeldelser til 2.690 anmeldelser. Dette svarer til 160 anmeldelser pr. 1000 

borger i 2009 og 100 anmeldelser pr. 1000 borger i 2019. Siden 2009 og frem til 2012 er der et større fald, 

efterfulgt af en mindre stigning i årene 2013-2014. Antallet af anmeldelser stiger igen i 2015 og 2016, og her-

efter viser kurven det største fald hidtil.   

Af figur 2 fremgår det også, at Øster er den bydel med flest anmeldelser. Antallet af anmeldelser viser samme 

nedadgående varierende tendens som hele Albertslund. I Øster er faldet også på 35 pct., men her er antallet 

af anmeldelser gået fra 1.933 i 2009 til 1.253 i 2019. Antallet af anmeldelser for hele straffeloven er lavere i 

 
1 En lovovertrædelse, der begås af flere personer registreres som én anmeldelse og anmeldelserne har ikke nødvendig-

vis ført til sigtelser eller domme.  
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Lund, hvor antallet var på 1.347 i 2009 og 882 i 2019 – et fald på 33 pct. Vester har det laveste antal af anmel-

delser og det højeste procentvise fald på 36 pct. Antallet af anmeldelser var på 877 i 2009 og 555 i 2019.    

Figur 3 viser et samlet over-

blik over antal anmeldelser 

for de udvalgte lovovertræ-

delser ud fra et strafferam-

meperspektiv.  

Det omfatter tre hoved-

grupper: kriminalitet med 

høj strafferamme, dvs. 

overtrædelser der straffes 

med ubetinget fængsel fra 

to år, kriminalitet med mid-

del strafferamme, dvs. 

overtrædelser der ved dom 

fører til ubetinget fængsel 

med op til to år og Krimina-

litet med lav strafferamme, 

dvs. overtrædelser der ved 

dom normalt fører til bø-

destraf eller betinget fæng-

sel.  

Det fremgår tydeligt, at alle tre bydele kun er præget af kriminalitet med lav strafferamme. Hovedparten af 

antal anmeldelser angår således indbrud, butikstyverier samt besiddelse af narkotika til mindre salg og eget 

forbrug. Den procentvise fordeling for kriminalitet med lav strafferamme udgør for bydelen Vester 99 pct., 

Lund udgør 85 pct. og Øster udgør 79 pct. 

Generelt har vi altså ikke meget kriminalitet, der har en middel eller høj strafferamme. Den lovovertrædelse, 

der har været flest af, som giver en middel strafferamme er simpel vold2 med 99 anmeldelser. Derefter er det 

alvorlig vold3 med 18 anmeldelser. Derudover har der været syv anmeldelser vedrørende større salg af narko-

tika og fem anmeldelser med røveri. Der har været tre anmeldelser i Lund vedrørende kriminalitet med en høj 

strafferamme, og det har været forsøg på manddrab. Som den videre analyse vil vise, så finder politiet tre 

personer og rejser sigtelser mod dem, hvoraf den ene er en pensionerede borger fra Albertslund og de to 

andre kommer fra nabokommunerne.   

Figur 4 viser fordelingen af anmeldelser for de udvalgte lovovertrædelser i Vester, Øster og Lund. Hovedparten 

eller 44 pct. af de anmeldte lovovertrædelser er indbrud i villa og lejligheder, hvilket svarer til 352 anmeldelser. 

Der er flest anmeldelser for indbrud i villa, hvorfor det ikke er bemærkelsesværdigt, at der er flest anmeldelser 

(196) i Vester, idet denne bydel har flest villaer. Det samlede antal anmeldelser udgør 56 pct. i Vester, mens 

Øster og Lund næsten udgør samme andel med henholdsvis 20 og 24 pct., svarende til 72 og 84 anmeldelser. 

 
2 Simpel vold forstås som almindelig – ikke grov - vold og defineres efter straffelovens §244 som et angreb mod en an-

den persons legeme.  
3 Alvorlig vold forstås som grov vold, og defineres efter §245 som et angreb på en andens persons legeme, men af sær-

lig rå, brutal eller farlig karakter. 
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Generelt i Danmark er indbrud og tyveri de dominerende gerningstyper i anmeldelsesstatistikken, hvorfor det 

ikke er bemærkelsesværdigt at denne overtrædelse er høj. En årsag hertil er et krav om politianmeldelse før 

udbetaling af forsikringsbeløb, hvorfor motivationen for forurettede til at anmelde er særlig høj. 

 

Den næststørste del af antal anmeldelser er narkotika til eget forbrug tæt efterfulgt af butikstyverier med 

henholdsvis 19 og 17 pct., svarende til 152 og 134 anmeldelser. Narkotika til eget forbrug og butikstyverier 

har begge den største procentvise fordeling i Lund med henholdsvis 66 pct., svarende til 101 anmeldelser og 

64 pct., svarende til 86 anmeldelser. DKE og lokalpolitiet har i fællesskab systematisk opfordret borgerne i 

Albertslund til at anmelde mistanke om narkotika til videresalg og eget forbrug, så politiet kan få kendskab til, 

hvor i byen de skal prioritere deres tid og ressourcer. Navnlig de tre sidste år har det været et gennemgående 

tema på bydelsmøder, områdevandringer og i fora med boligselskaberne. Mange borgere ytrer, at de er 

utrygge, når de unge står i grupper på udearealerne i lokalområderne, og ofte bliver deres tilstedeværelse sat 

i forbindelse med salg og forbrug af euforiserende stoffer. Derfor bliver den type anmeldelser ofte kategori-

seret under narkotika til eget forbrug i politiets sagssystemer. Sammenlignes anmeldelser vedrørende mindre 

salg af euforiserende stoffer i 2014 er der dermed også en stigning på 52,6 pct., hvor den er gået fra 19 an-

meldelser til 29 anmeldelser. Trods stigningen mener DKE dog stadig, at borgerne skal blive endnu bedre til at 

anmelde forhold i forbindelse med euforiserende stoffer ved begrundet mistanke, så DKE sammen med poli-

tiet kan etablere de nødvendige indsatser i lokalområderne.    

Vester er den bydel med flest anmeldelser for simpel vold og udgør 43 pct., svarende til 42 anmeldelser. Større 

salg af narkotika er også størst i Vester og udgør 86 pct., dog kun svarende til 6 anmeldelser, mens Øster har 

én anmeldelse og udgør dermed 14 pct.  

Bemærk at det altså ikke er disse udvalgte lovovertrædelser, som dominerer anmeldelserne i Øster. DKE vil se 

nærmere på, hvilke anmeldelser der gør, at det samlede antal af anmeldelser for hele straffeloven er højest i 

Øster.  
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Sigtelsesstatistik 
For at give et andet perspektiv på kriminaliteten i de tre bydele har vi taget udgangspunkt i de lovovertrædel-

ser, hvor der er fundet en sigtet. Styrken ved at kigge på sigtelser frem for anmeldelser er, at man her ikke 

medtager sager, hvor politiet ikke har fundet indikationer på at en lovovertrædelse har fundet sted. Det er 

eksempelvis relevant i forhold til borgeranmeldelser vedrørende salg eller forbrug af narkotika, hvor politiet 

relativt ofte finder ud af, at der har været tale om en misforståelse fra anmelders side, hvor utryghedsska-

bende adfærd kan blive tolket som kriminalitet uden at være det. Omvendt kan forskelle i antallet af anmel-

delser og antallet af sigtelser naturligvis også opstå ved anmeldelse af kriminalitet, der reelt har fundet sted, 

men hvor det ikke lykkes politiet at finde en sigtet. I givet fald vil en sådan hændelse kun indgå som anmeldelse 

og ikke indgå i sigtelsesstatistikken. Bemærk at en sigtet person kan have flere sigtelser, og at det ikke er alle 

sigtelser, der fører til dom. 

Figur 5 viser et samlet over-

blik over antal sigtelser for 

de udvalgte lovovertrædel-

ser ud fra et strafferamme-

perspektiv, der som beskre-

vet i figur 3 omfatter tre ho-

vedgrupper. Der er ingen 

sigtede personer for ger-

ningstyperne kvalificeret 

vold og røveri, hvorfor disse 

ikke fremgår af sigtelsessta-

tistikken.  

Det fremgår tydeligt, at det 

samme billede gør sig gæl-

dende, som ved anmeldel-

sesstatistikken. Hovedpar-

ten af den kriminalitet, som 

Albertslund har, er lovover-

trædelser, der har en lav 

strafferamme. Antallet af 

sigtelser omfatter i høj grad 

narkotika til eget forbrug 

(131 sigtelser) og butikstyverier (107 sigtelser). Den procentvise fordeling for kriminalitet med lav straffe-

ramme udgør for bydelen Vester 78 pct., Lund udgør 89 pct. og Øster udgør 73 pct.  

I forbindelse med sigtelsesstatistikken har vi altså heller ikke meget kriminalitet, der har en middel eller høj 

strafferamme. Den procentvise fordeling for kriminalitet med en middel strafferamme er for Vester 22 pct., 

Øster 27 pct. og Lund 10 pct. Ligesom ved anmeldelsesstatistikken udgør denne kategori flest sigtelser for 

simpel vold (28 sigtelser), dernæst alvorlig vold (11 sigtelser) og større salg af narkotika (8 sigtelser). Desuden 

er det værd at bemærke, at der er rejst tre sigtelser for de tre anmeldelser vedrørende forsøg på manddrab. 

Derfor udgør kriminalitet med en høj strafferamme også her én pct. i Lund.  
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Af figur 6 fremgår det, at 68 pct. af det samlede antal sigtelser for butikstyverier i Albertslund er for forhold i 

Lund. Dog er dette ikke bemærkelsesværdigt, idet der er flest butikker i Lund. Lund er også den bydel, hvor 

sigtelser for mindre salg og eget forbrug af narkotika har den procentvise største fordeling, henholdsvis 64 pct. 

og 69 pct., svarende til syv og 91 sigtelser. Større salg af narkotika er derimod størst i Vester med 73 pct., 

svarende til syv sigtelser mod 23 pct., svarende til to sigtelser i Øster. 

Hertil skal det nævnes, at sigtelser mod personer for hændelser begået i nabokommunerne kan registreres 

som om, at hændelsen er sket i Albertslund, idet de sigtede oftest først bliver kropsvisiteret, når de befinder 

sig på politistationen i Albertslund. Hvis politiet finder narkotika eller lignende, så sigter politiet vedkommende 

igen, hvorfor sigtelsen bliver registreret i Albertslund, da de fysisk befinder sig i kommunen.  

Øster er den bydel med flest sigtelser for alvorligere vold og udgør 46 pct., dog kun svarende til fem sager. 

Simpel vold er derimod størst i Lund og udgør 54 pct., svarende til 15 sager. Og Vester er den bydel, hvor der 

har været otte sigtelser med indbrud.  

Figur 7 viser aldersfordelingen for de sigtede personer, som begår kriminalitet i Albertslund Kommune fordelt 

på de udvalgte lovovertrædelser. Aldersintervallerne reflekterer, at der er forskel på henholdsvis lovgivning 

og kommunale opfølgningstilbud for personer under 18 år, for personer i alderen 18-29 år og for personer 

over 30 år. Dermed er der også som udgangspunkt forskel på, hvordan kriminalitet vil blive adresseret i op-

følgningsøjemed for de forskellige aldersgrupper.  

Det fremgår tydeligt, at det er aldersgruppen over 30 år, som oftest bliver sigtet for kriminalitet og personer 

under 18 år, som mindst hyppigt bliver sigtet for kriminalitet i Albertslund. Hvis de unge under 18 år sammen-

lignes med pensionister over 65 år, så er disse grupper næsten lige mange gange blevet sigtet for at have 

begået kriminalitet i Albertslund. Personer under 18 år er blevet sigtet for simpel vold, butikstyveri samt nar-

kotika til eget forbrug og mindre salg (lovovertrædelser der har lav og middel strafferamme), mens pensioni-

ster er blevet sigtet for butikstyverier, alvorlig vold og forsøg på manddrab (lovovertrædelser der har lav, mid-

del og høj strafferamme).  



 

 8 

 

 

Der, hvor alderen på de sigtede varierer mest er for gerningstypen simpel vold. Den procentvise fordeling for 

sigtede over 30 år er 61 pct., sigtede i alderen 18-29 år udgør 28 pct., og sigtede under 18 år udgør 11 pct., 

svarende til henholdsvis 17, otte og tre sigtelser. Det er aldersgruppen over 30 år, som oftest bliver sigtet for 

alvorlig vold med en procentvis fordeling på 73 pct., hvorimod sigtelser i denne kategori udgør 27 pct. for 

aldersgruppen over 18-29-årige. Derudover er det også oftest personer over 30 år, der bliver sigtet for butiks-

tyveri (65 pct.). Sigtelser mod 18-29-årige i denne kategori udgør 32 pct. og mod personer under 18 år 3 pct.  

Det er aldersgruppen 18-29-år, som oftest bliver sigtet for narkotikakriminalitet. For gerningstypen eget for-

brug af narkotika er den procentvise fordeling for sigtede mellem 18 og 29 år på 60 pct., hvorimod sigtelser i 

denne kategori udgør 33 pct. for aldersgruppen over 30 år og syv pct. under 18 år., svarende til 79, 43 og ni 

sigtelser. Mindre salg af narkotika udgør 82 pct. (ni sigtelser) for aldersgruppen 18-29-årige, og ni pct. mod 

personer over 30 år og under 18 år, svarende til én sigtelse hvert af disse kategorier. For gerningstypen større 

salg af narkotika er den procentvise fordeling på 89 pct. for aldersgruppen 18-29 år og 11 pct. for aldersgrup-

pen over 30 år, svarende til otte og én sigtelse.  

Hvor kommer de sigtede personer fra?  
Afdækningen af hvor de sigtede personer boede på tidspunktet for den gerning, de er sigtet for, findes på 

baggrund af et CPR-register fra Københavns Vestegns Politi. Figur 8 illustrerer således, hvor de, der begår kri-

minalitet i Albertslund Kommune, boede på tidspunktet for den gerning, de er sigtet for. Vi har taget udgangs-

punkt i de kommuner, der hører under Københavns Vestegns Politi samt Københavns Kommune.  
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Det skal bemærkes at gerningspersoner godt kan have flere sigtelser. Tallene i figuren henviser således til 

antallet af sigtelser henført til personer set i forhold til deres bopæl, men ikke nødvendigvis antallet af indivi-

der. Det skal ydermere bemærkes, at de gerningspersoner, der ikke var CPR-registreret i Albertslund på ger-

ningstidspunktet, godt kan have en anden tilknytning til Albertslund i form af f.eks. beskæftigelse, uddannelse 

eller familieforhold. Derudover skal det nævnes, at 61 sigtelser er rejst mod personer, der kommer fra det 

øvrige Danmark end de nævnte kommuner og 18 sigtelser er rejst mod personer med ukendt adresse.  

Det fremgår tydeligt, at Albertslund er den hyppigste bopælskommune for personer, der blev sigtet for krimi-

nalitet begået i Albertslund Kommune i 2019. Men sammenlignes derimod Albertslund Kommune med hele 

det øvrige Danmark, så er der flere sigtelser mod personer, som bor uden for Albertslund end i Albertslund. 

Sigtelser mod borgere fra Albertslund udgør 132 personer og sigtelser mod borgere med bopæl uden for Al-

bertslund udgør i alt 164. Heraf er der i alt 70 sigtelser mod personer med bopæl i kommuner, der hører under 

Københavns Vestegns Politikreds, og 103 sigtelser hvis også Københavns Kommune medregnes.  

Derudover viser figuren, at der blandt Albertslunds omegnskommuner er relativt flest sigtelser mod borgere 

fra Københavns kommune og Høje-Taastrup kommune, for kriminalitet begået i Albertslund. Der er færrest 

sigtelser mod personer fra kommunerne Herlev, Hvidovre, Rødovre og Ballerup med henholdsvis to og tre 

personer. Dette giver viden til DKE om, hvilke kommuner der skal samarbejdes med i fremtiden.  

Figur 9 viser sigtelser mod borgere med bopæl i Albertslund for kriminalitet begået i Albertslund, fordelt efter 

overtrædelsens art. Det fremgår tydeligt, at de fleste sigtelser mod personer med bopæl i Albertslund angår 

narkotika til eget forbrug. Der har været 58 sager. Dernæst er det butikstyveri med 35 sager, simpel vold med 

18 sager og mindre salg af narkotika med otte sager. 
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Der har været seks til-

fælde, hvor borgere 

fra Albertslund er ble-

vet sigtet for større 

salg af narkotika og 

for at have begået al-

vorligere vold i Al-

bertslund. Der har 

blot været én person 

med bopæl i Alberts-

lund, der er blevet sig-

tet for forsøg på et 

manddrab.  

Der har således ikke 

været nogen personer 

med bopæl i Alberts-

lund, der er blevet sig-

tet for indbrud eller 

røverier 

I hvilke andre kommuner sigtes personer fra Albertslund for at begå kriminalitet?  
Afdækningen af i hvilke andre kommuner personer med bopæl i Albertslund Kommune sigtes for at begå kri-

minalitet illustreres i figur 10. Vi har ligesom i figur 8 taget udgangspunkt i de kommuner, der hører under 

Københavns Vestegns Politi samt Københavns Kommune. Det skal også her bemærkes at de gerningspersoner, 

der er CPR-registreret i Albertslund, men har begået kriminalitet i en anden kommune, godt kan have en anden 
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tilknytning til gerningskommunen i form af f.eks. beskæftigelse, uddannelse eller familieforhold. Det skal næv-

nes, at 35 personer er blevet sigtet for at have begået kriminalitet i det øvrige Danmark end de nævnte kom-

muner.  

Det fremgår tydeligt, at de fleste sigtelser mod personer med bopæl i Albertslund er for kriminalitet begået i 

Albertslund og Københavns Kommune med henholdsvis 130 og 123 sigtelser. Derudover viser figuren, at sig-

telser mod borgere fra Albertslund i højere grad angår kriminalitet begået i kommunerne, der grænser op til 

Albertslund, end i de kommuner der ligger længere væk. For kriminalitet i Høje-Taastrup var der 17 sigtelser 

rettet mod borgere fra Albertslund. I Glostrup var der 27, mens der var 18 i Brøndby. Der er ingen personer 

fra Albertslund, der er blevet sigtet for at have begået kriminalitet i Hvidovre, Rødovre, Herlev og Gladsaxe i 

2019. Disse er de kommuner på Vestegnen, der ligger længst væk fra Albertslund.  

Albertslund Kommune eksporterer således umiddelbart mere kriminalitet end vi importerer med en samlet 

eksport på 238 sigtelser og en samlet import på 164 sigtelser. Hvis vi fraregner sigtelser for narkotika til eget 

forbrug mod borgere fra Albertslund, der er blevet sigtet, så ser billedet imidlertid helt anderledes ud. Disse 

sager frasorteres, da der forekommer relativt høje sagstal indenfor kategorien narkotika til eget forbrug. En 

stor del af disse sigtelser kan fremkomme ved at politiet visiterer borgere, der giver anledning til mistanke 

og/eller opholder sig i visitationszoner. Hele 186 personer fra Albertslund er blevet sigtet i denne kategori, 

hvilket udgør næsten halvdelen af de personer fra Albertslund, der er blevet sigtet for hændelser begået i 

andre kommuner. Efter frasorteringen af sager vedrørende narkotika til eget forbrug er billedet, at vi importer 

mere kriminalitet med 164 sigtelser og eksporter mindre kriminalitet med 105 sigtelser. De mest udbredte 

gerningstyper er de samme for både den kriminalitet, som der bliver rejst sigtelse for at være begået i Alberts-

lund og for den kriminalitet, som der rejses sigtelse for at borgere fra Albertslund skulle have begået i andre 

kommuner. Disse er butikstyveri, mindre salg af narkotika samt simpel vold, når narkotika til eget forbrug ikke 

er inddraget.  

Figur 11 viser sigtelser mod borgere fra Albertslund kommune for kriminalitet begået i andre kommuner (hele 

Danmark) i 2019, fordelt ef-

ter overtrædelsens art. Det 

fremgår tydeligt, at perso-

ner med bopæl i Alberts-

lund primært bliver sigtet 

for narkotika til eget for-

brug i de andre kommuner. 

Der har været 171 sigtelser 

for denne gerningstype. 

Dernæst er det butikstyveri 

med 77 sager, mindre salg 

af narkotika med 44 sager 

og simpel vold med 35 sa-

ger. Der har været 11 sigtel-

ser for alvorligere vold, 15 

for større besiddelse med 

henblik på videresalg og 14 

røverier mod borgere med 

bopæl i Albertslund.  
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Figur 12 viser sigtelser mod personer med bopæl i Albertslund for kriminalitet begået i andre kommuner, for-

delt på sigtedes alder. Igen er det aldersgruppen under 18 år, som mindst hyppigt sigtets for at have begået 

kriminalitet i andre kommuner, og det er også personer over 30 år, som oftest bliver sigtet for at have begået 

kriminalitet uden for Albertslund, dog ligger aldersgruppen tæt sammen med personer mellem 18 og 29 år.  

Der, hvor alderen på de sigtede varierer mest er gerningstyperne, simpel vold og røveri. Den procentvise for-

deling for simpel vold i aldersgruppen over 30 år er 43 pct., sigtede i alderen 18-29 år udgør 26 pct., og sigtede 

under 18 år udgør 31 pct., svarende til 15, ni og 11 sigtelser. For gerningstypen røveri er der tre sigtelser i 

aldersgruppen over 30 år, hvilket udgør 21 pct. af den samlede fordeling. Sigtelser mod 18-29-årige i denne 

kategori udgør 36 pct. og mod personer under 18 år 43 pct., hvilket svarer til fem og seks sigtelser. Igen er det 

aldersgruppen over 30 år, som oftest bliver sigtet for alvorlig vold (73 pct.) og butikstyveri (61 pct.), svarende 

til henholdsvis fem og 47 sigtelser. Sigtelser mod 18-29-årige for alvorlig vold udgør 36 pct. (fire sigtelser) og 

mod personer under 18 år 18 pct. (to sigtelser). Den procentvise fordeling for butikstyverierne i aldersgruppen 

18-29 år udgør 31 pct. (24 sigtelser) og mod personer under 18 år 8 pct. (seks sigtelser).  

Det er aldersgruppen 18-29-år, som oftest bliver sigtet for narkotikakriminalitet, dog med en tæt undtagelse 

af gerningstypen eget forbrug. Her er den samlede fordeling 48 pct. for personer over 30 år, 45 pct. for perso-

ner mellem 18-29 år og syv pct. for personer under 18 år, hvilket svarer til 94, 90 og 14 sigtelser. Mindre salg 

af narkotika udgør 73 pct. (32 sigtelser) for aldersgruppen 18-29-årige, og 20 pct. mod personer over 30 år (ni 

sigtelser) og syv pct. under 18 år (tre sigtelser). For gerningstypen større salg af narkotika er den procentvise 

fordeling på 67 pct. for aldersgruppen 18-29 år og 33 pct. for aldersgruppen over 30 år, svarende til 10 og fem 

sigtelser.  
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Det proaktive område 
På det proaktive område koordineres, udvikles og implementeres tiltag, som medvirker til at forebygge krimi-

nalitet på længere sigt gennem opbygning af robusthed for den enkelte, for fællesskaber og lokalmiljøer. Fokus 

er på resiliens, social kapital, programmering, viden, analyse og kapacitetsopbygning.  

Albertslundprojektet – systematisk brug af relationsdannende og -genoprettende praksis i 

skoler, klubber og fritidsordninger 
DKE er i gang med at søsætte Albertslundprojektet, hvor der skal arbejdes systematisk med relationsdannende 

og -genoprettende praksis i alle kommunens skoler, klubber og SFO´er. I skoleåret 2017/2018 blev en række 

nøglemedarbejdere i skoler og klubber uddannet i brugen af relationsdannende og -genoprettende praksis. 

Det indbefatter, at de har fået en række praktiske redskaber til at øge trivslen i klasserne og håndtere konflik-

ter – herunder mobning og anden uhensigtsmæssig adfærd – på en konstruktiv måde. Disse nøgleperso-

ner/trænerteamet har efterfølgende undervist alle medarbejderne fra indskolingerne, mellemtrin og udsko-

lingerne på de enkelte skoler samt klubber og SFO´er. Konkret betyder det, at alle lærere og pædagoger be-

vidst arbejder med at støtte trivslen og dannelsen af positive sociale relationer blandt eleverne og brugere. 

Arbejdsmetoderne er blandt andet:  

• Samtale i cirkler, hvor sigtet er at fremme den sociale kapital og forebygge uhensigtsmæssig adfærd. 

Alle i gruppen får taletid og lærer at lytte til hinandens historier. Jo mere man træner samtaler i cir-

kelforummet i ”fredstid”, jo lettere er den at anvende ved konfliktsituationer. 

• Mægling, hvor medarbejderen etablerer en ikke-dømmende dialog mellem parter i konflikt, eller hvor 

elever trænes i at kunne facilitere en ikke-dømmende dialog mellem andre elever i konflikt. I selve 

mæglingssituationen forventes det at alle parter i konflikten bliver mødt af samme spørgsmål. For 

netop at sikre at alle får mulighed for at fortælle om deres oplevelse og at reflektere over det, da 

andre, der er involveret i konflikten, har oplevet. Til sidst får parterne mulighed for sammen at finde 

en løsning til at komme videre. 

Med tiden vil relationsdannende og -genoprettende praksis forhåbentligt være med til at nedbringe både an-

tallet og karakteren af konflikter og skabe flere bånd og relationer for den enkelte. Desuden forventes en 

mindskning af vold og kriminalitet blandt eleverne og brugerne. Genoprettende processer har i international 

forskning vist sig som et meget effektivt middel på dette område, og Albertslund kommune er den første i 

landet til systematisk at bruge disse metoder på alle skoler, klubber og SFO´er. Foruden kommunens skoler, 

klubber og SFO´er har lokalpolitiet også fået relationsdannende og -genoprettende praksis-uddannelsen. Træ-

nerteamet har tæt kontakt og vejleder og støtter de øvrige medarbejdere i hverdagen. Et nyt hold trænerte-

ams skal til april også uddannes som trænere, så flere kan bistå denne rolle. DKE anvender også relationsdan-

nende og -genoprettende praksis i alt vores arbejde, og løbende anvendes det både i forbindelse med krimi-

nalitet, men også sager med konflikter. DKE har et godt samarbejde med politiet herom.  

Udskolingsdelen af Albertslundprojektet evalueres af professionelle eksterne evaluatorer. Det Kriminalpræ-

ventive Råd har valgt at støtte dette formål med 300.000 kroner, idet rådet synes at projektet har potentiale 

til at danne national præcedens. Vi er meget glade for støtten, og vi glæder os over at være den første kom-

mune som har taget dette fælles skridt, hvor samtidig projektets erfaringer kan bruges af andre skoler i Dan-

mark. Evalueringen forventes at være færdig ved udgangen 2020.   
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Den Robuste Generation – kriminalpræventiv 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 særligt rettet mod det triv-

selsfremmende, 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, da det på lang sigt har 

en markant positiv effekt på risikoadfærd.  

Den Robuste Generation er ved at blive evalueret, hvor fokus er på en evaluering af implementeringen og 

eventuel opdatering af indholdet. Evalueringen forventes endeligt færdig i 2020.  

Områdevandringer 
For at øge trygheden i Albertslund Kommune gennemføres der fortsat områdevandringer i udvalgte boligom-

råder. Målet med områdevandringerne er at fjerne synlige tegn på normbrud og skabe flere synlige tegn på et 

handlekraftigt lokalområde, så et boligområde bliver mere behageligt at opholde sig og færdes i. Dette skulle 

gerne resultere i, at beboere får mere lyst til at bevæge sig ud i området, hvilket vil styrke den uformelle sociale 

kontrol, øge trygheden og mindske kriminaliteten. Samtidig vil DKE gerne skabe et bedre grundlag for dialog 

mellem de forskellige aktører, der er repræsenteret på en områdevandring. DKE vil også gerne skabe en 

ramme for, at beboere kan mødes og gå i dialog om deres boligområdes tryghedsrelaterede problemer, hvilket 

på længere sigt kan styrke de sociale netværk. Forhåbentligt medvirker områdevandringerne til at gøre bebo-

erne opmærksomme på nogle af de små og store ting, der kan være med til at skabe utryghed i området, samt 

tilegne sig en dybere forståelse for, hvad man selv kan gøre som borger i et nærmiljø. 

Der har ikke været afholdt nogen områdevandringer i 2019. DKE var i samarbejde med Albertslund boligsociale 

Center (ABC) i gang med at planlægge en områdevandring i Albertslund Nord, men denne blev aflyst i samråd 

med afdelingsbestyrelsen. Efter en brevomdeling omkring orienteringen vedrørende områdevandringen til 

samtlige beboere i Albertslund Nord var tilbagemeldingen nemlig, at de var glade og trygge ved at bo i deres 

boligområde. De tilbagemeldinger der kom, var udelukkende opgaver til driften.   

På trods af at områdevandringen i Kanalens Kvarter blev afholdt i 2018, er processen fortsat i gang i boligom-

rådet, da det efter efterspørgsel fra afdelingsbestyrelserne er blevet besluttet, at arbejdsgruppen skal mødes 

én gang om året for at holde samarbejdet i gang. Derudover har nogle af udfordringerne i Kanalens Kvarter 

været trafikale problemer, hvorfor tryghedsfremmende tiltag omkring dette har taget længere tid at imple-

mentere, idet de er mere komplekse, omfattende og økonomisk tunge. DKE har i samarbejde med Miljø & 

Teknik haft sat trafiktællinger op to steder i kanalen, som havde til formål at lokalisere og måle omfanget af 

den uhensigtsmæssige knallertkørsel, som blandt andet forårsagede de trafikale problemer. Resultaterne viste 

bekymrende høje målinger med op til 79 km i timen, dog drejede det sig kun om to til fire knallerter i gennem-

snit, så det er højest sandsynligt den samme knallert, der kører frem og tilbage. På baggrund heraf bliver der 

nu sat otte store runde blomsterkummer op to steder i Kanalens Kvarter. De fire af dem bliver placeret ved 

Hvidbrovej tunnelen, og de resterende fire ved legepladsen ikke langt fra tunnelen. Opsætningen af blomster-

kummerne skulle gerne forhindre den høje fart på knallerterne, idet blomsterkummerne placeres strategisk, 

så man er nødsaget til at sætte farten ned for at kunne passere dem. Hvis indsatsen har en positiv effekt, hvor 

farten nedsættes på knallerterne, så vil der blive sat yderligere blomsterkummer op langs Kanalen efter behov.   

Indsatsen omkring områdevandringer blev evalueret eksternt i 2019. Resultaterne var overordnet, at områ-

devandringerne for de fleste deltagere havde været en positiv oplevelse. Indsatsen har fået stor ros for den 

dialog, der er blevet skabt mellem kommune og beboere, hvilket bliver set som en ny effektiv måde at arbejde 

sammen på. Samarbejdet har givet beboerne indblik i, hvilket ting, de selv kan gøre i deres område for at skabe 
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tryghed. Dette spænder fra de fysiske ting, de selv kan forbedre til at tage ejerskab af området ved at benytte 

det fysiske rum og skabe social aktivitet. Undersøgelsen har også peget på, at indsatsen har udfordringer i 

form af beboerrepræsentativitet og diversitet. Det er nødvendigt med en rammesætning for, hvordan afde-

lingsbestyrelserne skal rekruttere beboerne, da det nu i høj grad er baseret på fornemmelse og personligt 

kendskab. Problemet med denne metode er, at deltagerne hurtigt kommer til at bestå udelukkende af torden-

skjoldssoldater, og derved eliminere den idé om diversitet, der ønskes, da folk oplever tryghed og utryghed 

forskelligt. Selvom det er vigtigt at inkludere afdelingsbestyrelserne i planlægningen for områdevandringerne, 

hvilket styrker deres ejerskabsfornemmelse for området, må det ikke ske på bekostning af deltagertilslutning 

og repræsentativitet. De opsøgende interviews og uformelle samtaler med beboerne i områderne fortæller, 

at ingen af disse var klar over, at der havde været en områdevandring i deres område, og havde heller aldrig 

hørt om, at sådan en indsats fandtes, hvilket er endnu en grund til, at en klar samtale med afdelingsbestyrel-

sesmedlemmerne om DKEs ønsker for deltagersammensætningen og tanker om information til beboere er 

afgørende inden områdevandringens start.  

Bymøder 
Bymøder er en platform for gensidigt kendskab og øget samarbejde mellem kommunalt ansatte og civile ak-

tører. Der, hvor det giver mening, inddrages politiet også i samarbejdet. Formålet med bymøder er gradvist, 

at kunne inddrage og tage udgangspunkt i civilsamfundet i højere grad end før; både i forhold til at styrke 

sammenhængskraften, trygheden og trivslen i Albertslund samt for at adressere uønsket adfærd i vores by. 

Bymøderne finder sted tre gange om året; foråret, slutningen af august og december og bliver afholdt forskel-

lige steder i kommunen, dog med en overvægt af møder i Lund omkring Albertslund Centrum.  

Ved bymødet i december blev de unges nye trend vedrørende brugen af halsedisser adresseret som utryg-

hedsskabende. Nogle borgere synes, at de unge ser gangsteragtige ud, idet halsedisserne gør, at de unge er 

maskeret helt op til øjnene. Nogle borgere er således utrygge, når de skal passere de unge på eksempelvis en 

cykel. Hertil udtaler andre borgere, at de skal prøve at bruge ringeklokken, idet det virker for dem for så flytter 

de unge sig. Derudover blev manglende belysning i boligområderne også nævnt som et generelt utrygheds-

skabende element. Det er en generel udfordring i mange boligområder grundet de mange ombygninger, men 

mange belysningsplaner er ved at blive etableret.  
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Det reaktive område 
På det reaktive område varetages forebyggelsen af gentagen kriminalitet og 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. Arbejdsgangen er bygget op om et enkeltsagskon-

cept, som er inddelt i tre niveauer, afhængig af sagens art.     

Niveau 1- sager: Risikoadfærd 
Niveau 1-sager er kendetegnet ved at være på bekymringsstadiet. Det kan være risikoadfærd i form af blødere 

situationel førstegangskriminalitet, tilknytning til usunde fællesskaber, eksperimenteren med euforiserende 

stoffer, gadeliv, og afvigende adfærd. Sagerne behandles på månedlige koordinationsmøder på de enkelte 

skoler, hvor Familieafsnittet, klubber og lokalpolitiet er repræsenteret. Omdrejningspunktet for koordinati-

onsmøderne er politiets døgnrapporter og skolernes egne bekymringer om specifikke elever eller grupper. 

DKE varetager på koordinationsmøderne den overordnede koordinationsstøtte samt forebyggelsesteknisk 

rådgivning. Derudover udarbejder DKE referater til internt brug, som ikke er personhenførbare, hvorfor der 

kun noteres hændelser, den ansvarlige myndighed og overblik over hvilke instanser, der gør hvad.  

Siden juli 2019 er der blevet afholdt 22 koordinationsmøder, hvilket cirka svarer til 96 niveau 1-sager. Der er 

blevet drøftet enkeltsager, hvor unge har haft bekymrende adfærd. DKE har fokus på at anvende relations-

dannende og -genoprettende praksis i mødet med de unge, og når sagerne drøftes på koordinationsmøderne. 

Dette er især vigtigt for at sikre proportionalitet i indsatserne. Hvis indsatserne overdoceres, er der nemlig 

risiko for at de får den modsatrettede effekt, altså virker kriminalitetsgenerende fremfor -forebyggende.  

Niveau 2- sager: Kriminalitet  
Niveau 2-sager er karakteriseret ved at være myndighedssager. Der påhviler altså kommunen et juridisk ansvar 

for at handle. Det er typisk gentagen kriminel adfærd, hvor kriminaliteten kan være vold, salg af euforiserende 

stoffer, indbrud eller tyveri. Der kan desuden være tale om unge, der udsluses fra eller rehabiliteres fra Krimi-

nalforsorgens institutioner.  

Siden juli 2019 har DKE oprettet 15 niveau 2-sager. Ud af disse har 12 personer afsonet i Kriminalforsorgens 

institutioner, eller også afsoner de der nu. DKE har på nuværende tidspunkt indskrevet 11 aktive mentorsager. 

Mentorerne arbejder intensivt med deres sager ud fra en klart defineret handleplan med en række delmål.  

Niveau 3- sager: Kvalificeret kriminalitet  
Niveau 3-sager er karakteriseret ved at være særligt alvorlige, da de indebærer forskellige kriminelle handlin-

ger, herunder forhold med betydelig strafferamme. Kriminaliteten kan være sager om rocker -eller bandetil-

knytning, organiseret salg af stoffer, våbenbesiddelse, brandstiftelse og lignende. Sagerne behandles i første 

omgang i et konkret sammensat ledelsesforum, Operativgruppen, som ved mødets afslutning har udstukket 

de ressource- og tidsmæssige rammer for sagens videre gang.  

Siden juli 2019 har DKE ikke oprettet nogen niveau 3-sager.  

Den gode løsladelse  
DKE har stor fokus på, at gøre den svære overgang fra fængsel til frihed, så lempelig som mulig for borgerne. 

Et tværsektorielt (og tværfagligt) samarbejde, som er udmøntet i en koordineret handleplan, der beskriver og 

angiver aftaler om den løsladte borgers tilbagevenden (rehabilitering) til samfundet, er derfor vigtigt at få 

indledt forud for løsladelsen, så ingen løslades til gaden. Det tværfaglige samarbejde, DKE har med jobcenteret 

og kriminalforsorgen, herunder kriminalforsorgen i Friheds, er godt. Samarbejdet sikrer, at de forskellige myn-

digheder og afdelinger arbejder sammen rundt om borgeren, hvor ingen slipper, før en anden har fat. Dét at 
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vi får sat ansigt på hinanden, så vi ved, hvem vi samarbejder med styrker processen, når der arbejdes hen mod 

et fælles mål om en sammenhængende indsats, og skaber et fælles fokus på en håndholdt koordineret myn-

dighedsindsats, som kommer borgeren til gode.  

 

DKE oplever dog stadig barrierer, når der arbejdes med løsladelser. Til tider oplever DKE, at der forud for 

løsladelsen ikke bliver rettet henvendelse om, at en borger løslades. I disse tilfælde er det ikke muligt at indgå 

aftaler og forelægge planer for den løsladtes situation. Det kan resultere i, at den løsladte står uden penge på 

kontoen, og at der ikke iværksættes den nødvendige støtte. DKE erfarer, at det er samarbejdet og kommuni-

kationen mellem fængslerne, der kan være problematiske. Når de indsatte skal flyttes fra et fængsel til et 

andet, går kommunikationen til myndighederne ofte i stå. DKE forsøger at komme dette til livs ved at tage 

kontakt til fængslerne i god tid. En anden problematik, som ofte fylder meget, når borgere skal løslades, er 

manglen på ledige boliger.   

 

Det er vigtigt fortsat at udvikle indsatsen i forbindelse med løsladelsessager, hvis recidiv skal nedsættes, og 

derfor tilstræber DKE at kunne tilbyde en vel-koordineret og helhedsorienteret indsats som en del af vores 

præventive indsats. Vi arbejder derfor hele tiden på at forbedre vores myndigheds- og sektorsamarbejde in-

ternt og eksternt.   

Ungesamrådet  
DKE har fortsat formandskabet for Vestegnskommunernes Ungesamråd i et tæt samarbejde med Familieaf-

snittet. Det er vi meget glade for, idet det skærper vores blik på vores egne sager (sager fra Familieafsnittet), 

så vi kan få indflydelse på de sanktioner, som borgerne skal have. Når unge mennesker straffes, er det nemlig 

afgørende, at man også forsøger at forebygge tilbagefald til ny kriminalitet.  

Et effektivt samråd sikrer, at myndighederne samarbejder om, at unge modtager relevante sanktioner ved 

domstolene. Samrådet vedrørende unge kriminelle er et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, der afgiver 

koordineret indstilling til retten og anklagemyndigheden om indsatsen i forhold til unge, der er sigtet for al-

vorlig kriminalitet. Grundidéen i samrådets arbejde er, at sagsbehandlingen i mange tilfælde kan have gavn af, 

at det kriminalretlige system og det sociale system i fællesskab anbefaler, hvilke sanktioner og hvilken indsats 

der er behov for. Domstolene får hermed mulighed for at idømme den unge en sanktion, der i videst muligt 

omfang sigter mod, at den unge ikke begår kriminalitet igen. Erfaringerne fra samråd viser, at et tværsektorielt 

samråd er i stand til at effektivisere det forebyggende arbejde.  

Desværre oplever DKE, at antallet af sager er faldet efter at Ungdomskriminalitetsnævnet er blevet etableret. 

Dette er bekymrende, idet DKE ikke har mulighed for på tværs af myndigheder at lave en helhedsorienteret 

indstilling til retten. DKE erfarer, at det er anklagemyndigheden, der efter Ungdomskriminalitetsnævnets etab-

lering ikke får indstillet sagerne. DKE er derfor særligt opmærksom på dette, hvorfor vi er i dialog med ankla-

gemyndigheden herom.  

Ungdomskriminalitetsnævn  
Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelser i sager om børn og unge fra 10-17 år, som har begået a) per-

sonfarlig kriminalitet, og b) anden alvorlig kriminalitet, hvis de samtidig besidder en række særlige risikofak-

torer. Nævnet kan træffe afgørelse om straksreaktioner og/eller et forbedringsforløb, som barnet eller den 

unge har pligt til at følge. 

Et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet kan kaste et blik på, hvad det betyder for børn og unge at blive 

slæbt igennem noget, der minder om en domstolsbehandling. I en periode på lidt over et år fra 2010 til 2012 

var den kriminelle lavalder sænket til 14 år. Forskningsprojektet har fulgt de 14-årige, som blev dømt ved en 
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almindelig domstol i den periode og sammenlignet dem med 14-årige, som har begået kriminalitet i en anden 

periode, og som derfor ikke har været for retten, men kun har fået social indsats. Undersøgelsen viste, at de 

unge der har været for en domstol, i højere grad begik ny kriminalitet, at de havde lavere sandsynlighed for at 

gå i 9. Klasse, og at de fik lavere karakter ved afgangsprøven i dansk i 9. Klasse. Selve mødet med retsvæsnet i 

en tidlig alder kan altså have en negativ effekt på de unges videre forløb. Forskningen kan ikke med sikkerhed 

pege på, hvorfor det forholder sig sådan, men det kan blandt andet skyldes den stigmatiserende effekt af selve 

mødet med domstolen.  

For at undgå den stigmatiserende 

effekt i Albertslund har DKE derfor 

fået etableret et godt samarbejde 

med politiet omkring dét, at sende 

de unge i Ungdomskriminalitets-

nævnet. På den måde kan vi undgå, 

at de unge fra Albertslund ikke får 

at vide, at de er kriminelle, fordi så 

viser det sig oftest, at så bliver man 

kriminel inde i sit eget hoved.  Og 

det gør det bestemt ikke nemmere 

at arbejde videre med de unge på 

en ordentlig måde.  

Albertslund har ikke haft nogen sa-

ger under 15 år i Ungdomskrimina-

litetsnævnet, som den eneste kom-

mune udover Vallensbæk på Vest-

egnen (se tabel 1). I Høje-Taastrup 

kommune og Gladsaxe kommune 

har der til sammenligning været 

henholdsvis 9 og 8 sager med unge 

under 15 år. En medvirkende årsag 

hertil skyldes det gode samarbejde 

mellem DKE og politiet, samt bru-

gen af relationsdannende og -genoprettende praksis i det omfang det har kunne lade sig gøre. Brugen af rela-

tionsdannende og -genoprettende praksis har indtil videre skabt positive resultater for de unge og de medvir-

kende.  

I forhold til sager med unge over 15 år, så ligger Albertslund også i den lave ende i antal sager sammenlignet 

med de andre kommuner på Vestegnen. I Albertslund har der været tre sager, hvorimod der har været seks 

sager i Ballerup og fem sager i Brøndby. I disse sager, hvor de unge er over 15 år, så ser DKE, at Ungdomskri-

minalitetsnævnet har en positiv effekt, idet det kan fremskynde sagsbehandlingen i de unges sager. I DKE er 

vi meget glade for det gode samarbejde med Familieafsnittet i forbindelse med varetagelse af den kommunale 

del af opgaven.   
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Det operative område 
Det operative team – bestående af fire kriminalpræventive pædagogiske medarbejdere, herunder én fagko-

ordinator – varetager hoveddelen af de borgervendte opgaver hos DKE. Det operative team fungerer målrettet 

som sikkerhedsnet i forhold til kriminalitetstruede børn, unge og voksne, der falder udenfor de etablerede 

kommunale eller foreningsmæssige tilbud, eller som på anden vis mangler tilknytning til et gensidigt forplig-

tende og udviklende fællesskab. Det operative team har et bredt kendskab og samarbejde med klubber, sko-

ler, boligforeninger og de kommunale myndigheder i Albertslund, hvilket fremmer en styrket vidensdeling (og 

DKEs handlemuligheder) i konkrete sager omhandlende utryghedsskabende og uhensigtsmæssig adfærd i 

byen.  

I forlængelse af enkeltsagskoordinationen i det reaktive område, varetager de kriminalpræventive pædagogi-

ske medarbejdere hver især en mentorfunktion. I DKE har mentorfunktionen et kriminalpræventivt sigte. De 

unge som kommer i kontakt med vores mentorer, er unge, der enten er kriminalitetstruet eller som genta-

gende gange har begået kriminalitet. Vores erfaringer er, at de unge ofte kommer med en historik, som ikke 

kun omhandler kriminalitet. Mentorsagerne i DKE er kendetegnet som værende omfattende og komplekse, 

hvorfor succeskriterierne for et godt mentorforløb ikke kan generaliseres, men skal findes i det enkelte men-

torforløb. Mentorerne har fokus på de unges primære fortælling, der ofte er forbundet med negativ identitet 

og ringe selvindsigt. Der arbejdes med narrativer, som bidrager til positiv udvikling. Mentorerne arbejder ud 

fra en helhedsorienteret tilgang, hvor forandringer ikke kun sker hos den enkelte, men også i den enkeltes 

omgivelser.   

Fokusområder  
Fokusområder er de områder, hvor borgerne har henvendt sig til DKE omkring utryghed eller uroskabende 

adfærd i byrummet. Der har derfor ikke nødvendigvis været lovovertrædelser i området, men beboere kan 

have følt sig generet af eksempelvis en gruppe unge, der opholder sig i uderummene. Det er oftest en parke-

ringsplads eller en boldbane i et boligkvarter. Det operative team er ikke nødvendigvis tilstede flere gange 

ugentligt på et fokusområde, men derimod er deres fokus rettet mod, hvilken retning tendensen udvikler sig. 

De tager kontakt til deres netværk for at opnå den bedste viden i netop det fokusområde. På baggrund af den 

viden, samt viden fra kontakten til beboerne, kan effektive præventive indsatser etableres og igangsættes 

både for grupperingerne og området generelt. DKEs fokusområder har været følgende områder:  

Albertslund centrum  
I slutningen af 2019 har der været udfordringer med, at en gruppe unge opholder sig i passagen foran biblio-
teket. Dette er til gene og utryghedsskabende, idet de til tider har en uroskabende adfærd, ryger cigaretter 
og/eller euforiserende stoffer. Det foregår på alle tider af døgnet. Der er både tale om grupper af unge fra 
byen og unge fra nabokommunerne. Det er DKEs vurdering, at denne udfordring bandt andet er opstået som 
følgevirkning af politiets indsatser i Kanalgaden.   
 
Det operative team har været opsøgende flere gange ugentligt. Indsatsen har været tæt koordineret i samar-
bejde med lokalpolitiet og rådhusvagterne. DKE blev orienteret, når de unge tog ophold, og lokalpolitiet har 
været meget opmærksomme på sagen. I forhold til de unge fra nabokommunerne, så blev der etableret dialog 
med kollegaer fra de pågældende kommuner. DKE er fortsat i løbende dialog med rådhusvagterne, lokalpoli-
tiet og medarbejderne fra biblioteket med henblik på orientering omkring udfordringen samt løsning og koor-
dinering af problemstillingen.   
 
For at sikre en helhedsorienteret indsats har DKE også taget kontakt til Miljø & Teknik med henblik på ændrin-
ger i det fysiske byrum. Tre skraldespande er blevet fjernet, idet de unge samles herom. Derudover havde 
skraldespandene askebæger på toppen, hvilket gav et forkert signal, idet der er rygning forbudt. Resterne fra 
de to tidligere bænke (fundamentet af benene) er også blevet fjernet, idet det ikke er hensigtsmæssigt at 
sætte bænkene op igen, da bænkene vil opfordre til siddende og stående ophold, hvilket netop ikke ønskes. I 
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stedet vil bænkene blive sat op foran søen med tilhørende skraldespande. Det er DKEs vurdering, at de unge 
tager ophold foran biblioteksåbningen, idet glasdørene til passagen, gør det lunt at opholde sig. Man kan der-
for enten overveje at fjerne glasdørene og/eller sætte musik op i passagen. Dette kunne f.eks. være opera 
eller klassisk musik. Dette har man gode erfaringer med i andre kommuner på f.eks. stationer og lignende.  
 

Albertslund Nord  
Albertslund Nord blev kortvarigt et fokusområde hos DKE grundet fyrværkerisagen, der fandt sted nytårsaften. 
Efter dialog og samarbejde med boligselskabet og lokalpolitiet vurderes det, at episoden var et enkeltstående 
tilfælde. Albertslund Nord har derfor endnu engang takket nej til en områdevandring i deres boligområde, idet 
episoden ikke har givet anledning til utryghed blandt beboerne. Den politimæssige og boligretslige efterspil er 
fortsat i gang. DKE har i samråd med boligselskabet og lokalpolitiet drøftet og dermed besluttet, hvordan fo-
rebyggelse af lignende udfordringer i fremtiden skal håndteres.   
 

Hyldespjældet  
Området omkring kiosken i Hyldespjældet har i perioder givet anledning til utryghed. Idet udfordringerne er 

af politimæssig karakter, så er indsatsen overgået til lokalpolitiet. DKE er i dialog med boligselskabet og lokal-

politiet omkring indsats og udvikling.  

Galgebakken  
I starten af året var der et borgermøde i Galgebakken i forbindelse med utryghed omkring salg af euforiserende 
stoffer. På borgermødet orienteret politiet om vigtigheden af at anmelde lovovertrædelser, hvortil de gen-
nemgik vejledning og proceduren for at anmelde, idet der ikke havde været nogle anmeldelser fra området. 
Det er både vigtigt for DKE og politiet, at beboerne anmelder ved begrundet mistanke om euforiserende stof-
fer, så effektive indsatser, tid og ressourcer kan lokaliseres de rigtige steder hen i kommunen. DKE og politiet 
har efterfølgende lavet en indsats i området, og nogle af de involverede er sidenhen startet i et forløb i DKE. 
Indsatsen har haft effekt på området og trygheden, idet borgmesterkontoret, politiet og DKE ikke længere får 
borgerhenvendelser omkring dette. DKE har opfordret beboerne til at deltage på bymøderne og afdelingsbe-
styrelsen er blevet tilbudt afholdelse af en områdevandring, hvilket de har valgt at takke nej til. Udfordringer 
med salg af euforiserende stoffer er dog ikke løst i området, men indsatsen i forhold til området har lagt en 
dæmper på utrygheden.  
 

Udeareal på skoler og klubber  
Udearealerne på nogle af kommunes skoler samt enkelte klubber har større grupper af unge opholdt sig for 
at feste. Dette var til gene for nærmiljøet, skolerne og klubberne, så DKE havde både gruppen af unge samt 
nærområderne som fokusområde. I løber af efteråret lavede det operative team en målrettet opsøgende ind-
sats i forhold til gruppen af unge med inddragelse af forældre og beboere fra nærområderne. Størstedelen af 
de unge er i dag meldt ind i byens klubber, hvorfor udfordringen i stor grad er løst, idet de ikke længere op-
holder sig i uderummene, men i byens klubber. DKE har været i løbende dialog med skolerne og klubområdet 
i indsatsperioden, og DKE er fortsat særlig opmærksom på, hvilken retning tendensen udvikler sig.   
 

Hotspot områder 
For det operative team kan viden om, at kriminaliteten har en tendens til at være koncentreret på et fåtal af 

områder, være yderst nyttig, da det giver mulighed for at fokusere det operative teams ressourcer der, hvor 

problemerne er størst. DKE opererer derfor desuden med klassifikationen ”hotspot områder”. Hotspot områ-

der udpeges på baggrund af en kortlægning af mindre geografiske områder, hvor der ifølge politiet og DKEs 

operative team er begået relativt mange lovovertrædelser, og hvor der er skærpet utryghed. Formålet er hur-

tigt at få klarlagt, hvad der karakteriserer de kriminalitetskoncentrerede områder og på baggrund af dette lave 

effektive præventive indsatser.  
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Kanalens Kvarter  
Der har løbende været udfordringer i Kanalens Kvarter i 2019, hvorfor det har været et hotspot område. Der 

har især været henvendelser til DKE omkring utryghed i forbindelse med grupper af unge, som har en uroska-

bende og højtråbende adfærd, når de opholder sig langs kanalen. Disse unge bliver oftest sat i forbindelse 

med salg af euforiserende stoffer. Som beskrevet er der opstået en ny trend hos de unge, hvor halsedisser 

trækkes op til øjnene. Det påvirker flere beboere og skaber utryghed omkring de unge.  

DKE har vurderet, at størstedelen af udfordringerne i Kanalens Kvarter kræver politimæssige indsatser. Men 

det operative team er i tæt dialog med de unge, som opholder sig i Kanalens Kvarter og enkelte er også i 

mentorforløb hos DKE. Det er lykkedes at få nogle af de unge etableret i en af byens klubber, hvilket har re-

sulteret i, at de ikke længere tager ophold i det offentlige byrum langs Kanalen og skaber uro.  

For at sikre en helhedsorienteret indsats i kanalen har DKE fokus på tryghedsløftende tiltag i det fysiske rum. 

Som beskrevet tidligere, er der på baggrund af en områdevandring afholdt i 2018 adskillige igangværende 

indsatser. Ud over de allerede nævnte blomsterkummer bliver der også sat overvågning op langs kanalgaden. 

Albertslund er én af de byer i Danmark, som får gavn af de midler, som regeringen har afsat til, at politiet kan 

opsætte 300 yderligere kameraer i hele Danmark med henblik på både at forebygge og efterforske kriminali-

tet. På baggrund af en politifaglig vurdering er Kanalens Kvarter blevet udvalgt, men hvor mange kameraer, 

der bliver sat op er endnu ikke afgjort. 

Fritidsjobindsats  
DKEs fritidsjobindsats er rettet mod unge fra 15-års alderen, der har særlige udfordringer med at etablere sig 

på arbejdsmarkedet eller fastholde et fritidsjob grundet deres historik. Flere undersøgelser viser, at fritidsjob 

i ungdomsårene har en positiv effekt i forhold til fremtidig tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmar-

kedet. Derudover kan et fritidsjob også have en kriminalpræventiv effekt, idet beskæftigelse kan modvirke 

kedsomhed, skabe god grobund for nye bekendtskaber samt give mulighed for tilegnelse af almene og sociale 

færdigheder.  

DKE har fokus på unge, der kan have udfordringer med de faglige og sociale kompetencer, unge som er i risi-

kogruppen for at begå kriminalitet, eller unge som allerede har begået kriminalitet til at få skabt et godt fod-

fæste på arbejdsmarkedet. Mange af disse unge kommer fra familier med ringe tilknytning og begrænset 

kendskab til arbejdsmarkedet. De ved ikke hvor eller hvordan de får et fritidsjob. 

Desværre oplever DKE store udfordringer med indsatsen, idet der er manglende midler til arbejdsgivere for 

de ekstra udfordringer og ressourcer det giver, at have udsatte unge ansat.  
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Resumé  
Dette resume er en kort sammenfatning af kriminalitetsbilledet samt de tiltag og indsatser, som DKE har ar-

bejdet med på det proaktive, det reaktive og det operative område i det 2. halvår af 2019. 

Kriminalitetsbilledet 

Udviklingen i antallet af anmeldelser for hele straffeloven for Albertslund viser en nedadgående varierende 

tendens. Antallet af anmeldelser er siden 2009 faldet med 35,2 pct. frem til 2019, hvor antallet er gået fra 

4.157 anmeldelser til 2.690 anmeldelser. 

Albertslund er næsten kun præget af kriminalitet med lav strafferamme både når det angår anmeldelsesstati-

stik og sigtelsesstatistik. Hovedparten af antal anmeldelser angår således indbrud, butikstyverier samt besid-

delse af narkotika til mindre salg og eget forbrug. Generelt har vi altså ikke meget kriminalitet, der har en 

middel eller høj strafferamme. Den lovovertrædelse, der har været flest af, som giver en middel strafferamme 

er simpel vold.  

Albertslund Kommune eksporterer umiddelbart mere kriminalitet end vi importerer med en samlet eksport 

på 238 sigtelser og en samlet import på 164 sigtelser. Hvis vi fraregner sigtelser for narkotika til eget forbrug 

mod borgere fra Albertslund, der er blevet sigtet, så ser billedet imidlertid helt anderledes ud. Disse sager 

frasorteres, da der forekommer relativt høje sagstal indenfor kategorien narkotika til eget forbrug. En stor del 

af disse sigtelser kan fremkomme ved at politiet visiterer borgere, der giver anledning til mistanke og/eller 

opholder sig i visitationszoner. Hele 186 personer fra Albertslund er blevet sigtet i denne kategori, hvilket 

udgør næsten halvdelen af de personer fra Albertslund, der er blevet sigtet for hændelser begået i andre kom-

muner. Efter frasorteringen af sager vedrørende narkotika til eget forbrug er billedet, at vi importer mere 

kriminalitet med 164 sigtelser og eksporter mindre kriminalitet med 105 sigtelser. De mest udbredte gernings-

typer er de samme for både den kriminalitet, som der bliver rejst sigtelse for at være begået i Albertslund og 

for den kriminalitet, som der rejses sigtelse for at borgere fra Albertslund skulle have begået i andre kommu-

ner. Disse er butikstyveri, mindre salg af narkotika samt simpel vold, når narkotika til eget forbrug ikke er 

inddraget.  

Det er aldersgruppen over 30 år, som oftest bliver sigtet for kriminalitet og personer under 18 år, som mindst 

hyppigt bliver sigtet for kriminalitet i Albertslund og for kriminalitet begået i andre kommuner.  

Det proaktive område  

DKE er i gang med at søsætte Albertslundprojektet, hvor der skal arbejdes systematisk med relationsdannende 

og -genoprettende praksis i alle kommunens skoler, klubber og SFO´er. I skoleåret 2017/2018 blev en række 

nøglemedarbejdere i skoler og klubber uddannet i brugen af relationsdannende og -genoprettende praksis. 

Det indbefatter, at de har fået en række praktiske redskaber til at øge trivslen i klasserne og håndtere konflik-

ter – herunder mobning og anden uhensigtsmæssig adfærd – på en konstruktiv måde. Disse nøgleperso-

ner/trænerteamet har efterfølgende undervist alle medarbejderne fra indskolingerne, mellemtrin og udsko-

lingerne på de enkelte skoler samt klubber og SFO´er. Konkret betyder det, at alle lærere og pædagoger be-

vidst arbejder med at støtte klassetrivslen og dannelsen af positive sociale relationer blandt eleverne og bru-

gere 

Den Robuste Generation er ved at blive evalueret, hvor fokus er på en evaluering af implementeringen og 

eventuel opdatering af indholdet. Evalueringen forventes endeligt færdig i 2020.  

Der har ikke været afholdt nogen områdevandringer i 2019. DKE var i samarbejde med Albertslund boligsociale 

Center (ABC) i gang med at planlægge en områdevandring i Albertslund Nord, men denne blev aflyst i samråd 

med afdelingsbestyrelsen. Efter en brevomdeling omkring orienteringen vedrørende områdevandringen til 
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samtlige beboere i Albertslund Nord var tilbagemeldingen nemlig, at de var glade og trygge ved at bo i deres 

boligområde. De tilbagemeldinger der kom, var udelukkende opgaver til driften.   

På trods af at områdevandringen i Kanalens Kvarter blev afholdt i 2018, er processen fortsat i gang i boligom-

rådet, da det efter efterspørgsel fra afdelingsbestyrelserne er blevet besluttet, at arbejdsgruppen skal mødes 

én gang om året for at holde samarbejdet i gang. Derudover har nogle af udfordringerne i Kanalens Kvarter 

været trafikale problemer, hvorfor tryghedsfremmende tiltag omkring dette har taget længere tid at imple-

mentere, idet de er mere komplekse, omfattende og økonomisk tunge. DKE har i samarbejde med Miljø & 

Teknik haft sat trafiktællinger op to steder i kanalen, som havde til formål at lokalisere og måle omfanget af 

den uhensigtsmæssige knallertkørsel, som blandt andet forårsagede de trafikale problemer. Resultaterne viste 

bekymrende høje målinger med op til 79 km i timen, dog drejede det sig kun om to til fire knallerter i gennem-

snit, så det er højest sandsynligt den samme knallert, der kører frem og tilbage. På baggrund heraf bliver der 

nu sat otte store runde blomsterkummer op to steder i Kanalens Kvarter. De fire af dem bliver placeret ved 

Hvidbrovej tunnelen, og de resterende fire ved legepladsen ikke langt fra tunnelen. Opsætningen af blomster-

kummerne skulle gerne forhindre den høje fart på knallerterne, idet blomsterkummerne placeres strategisk, 

så man er nødsaget til at sætte farten ned for at kunne passere dem. Hvis indsatsen har en positiv effekt, hvor 

farten nedsættes på knallerterne, så vil der blive sat yderligere blomsterkummer op langs Kanalen efter behov.   

Ved bymødet i december blev de unges nye trend vedrørende brugen af halsedisser adresseret som utryg-

hedsskabende. Nogle borgere synes, at de unge ser gangsteragtige ud, idet halsedisserne gør, at de unge er 

maskeret helt op til øjnene. Nogle borgere er således utrygge, når de skal passere de unge på eksempelvis en 

cykel. Hertil udtaler andre borgere, at de skal prøve at bruge ringeklokken, idet det virker for dem for så flytter 

de unge sig. Derudover blev manglende belysning i boligområderne også nævnt som et generelt utrygheds-

skabende element. Det er en generel udfordring i mange boligområder grundet de mange ombygninger, men 

mange belysningsplaner er ved at blive etableret.  

Det reaktive område  

Siden juli 2019 er der blevet afholdt 22 koordinationsmøder, hvilket cirka svarer til 96 niveau 1-sager. Der er 

blevet drøftet enkeltsager, hvor unge har haft bekymrende adfærd. DKE har fokus på at anvende relations-

dannende og -genoprettende praksis i mødet med de unge, og når sagerne drøftes på koordinationsmøderne. 

Dette er især vigtigt for at sikre proportionalitet i indsatserne. Hvis indsatserne overdoceres, er der nemlig 

risiko for at de får den modsatrettede effekt, altså virker kriminalitetsgenerende fremfor -forebyggende.  

Siden juli 2019 har DKE oprettet 15 niveau 2-sager. Ud af disse har 22 personer afsonet i Kriminalforsorgens 

institutioner, eller også afsoner de der nu. DKE har på nuværende tidspunkt indskrevet 11 aktive mentorsager. 

Mentorerne arbejder intensivt med deres sager ud fra en klart defineret handleplan med en række delmål.  

Siden juli 2019 har DKE ikke oprettet nogen niveau 3-sager.  

DKE har stor fokus på at gøre den svære overgang fra fængsel til frihed, så lempelig som mulig for borgerne. 

Det er vigtigt fortsat at udvikle indsatsen i forbindelse med løsladelsessager, hvis recidiv skal nedsættes, og 

derfor tilstræber DKE at kunne tilbyde en vel-koordineret og helhedsorienteret indsats som en del af vores 

præventive indsats. Vi arbejder derfor hele tiden på at forbedre vores myndigheds- og sektorsamarbejde in-

ternt og eksternt.   

 

DKE har fortsat formandskabet for Vestegnskommunernes Ungesamråd i et tæt samarbejde med Familieaf-

snittet. Det er vi meget glade for, idet det skærper vores blik på vores egne sager (sager fra Familieafsnittet), 
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så vi kan få indflydelse på de sanktioner, som borgerne skal have. Når unge mennesker straffes, er det nemlig 

afgørende, at man også forsøger at forebygge tilbagefald til ny kriminalitet.  

 

Albertslund har ikke haft nogen sager under 15 år i Ungdomskriminalitetsnævnet, som den eneste kommune 

udover Vallensbæk på Vestegnen. I Høje-Taastrup kommune og Gladsaxe kommune har der til sammenligning 

været henholdsvis 9 og 8 sager med unge under 15 år. En medvirkende årsag hertil skyldes det gode samar-

bejde mellem DKE og politiet, samt brugen af relationsdannende og -genoprettende praksis i det omfang det 

har kunne lade sig gøre. Brugen af relationsdannende og -genoprettende praksis har indtil videre skabt posi-

tive resultater for de unge og de medvirkende.  

I forhold til sager med unge over 15 år, så ligger Albertslund også i den lave ende i antal sager sammenlignet 

med de andre kommuner på Vestegnen. I Albertslund har der været tre sager, hvorimod der har været seks 

sager i Ballerup og fem sager i Brøndby. I disse sager, hvor de unge er over 15 år, så ser DKE, at Ungdomskri-

minalitetsnævnet har en positiv effekt, idet det kan fremskynde sagsbehandlingen i de unges sager. I DKE er 

vi meget glade for det gode samarbejde med Familieafsnittet i forbindelse med varetagelse af den kommunale 

del af opgaven.   

Det operative område 

Albertslund Centrum: I slutningen af 2019 har der været udfordringer med, at en gruppe unge opholder sig i 

passagen foran biblioteket. Dette er til gene og utryghedsskabende, idet de til tider har en uroskabende ad-

færd, ryger cigaretter og/eller cannabis. Det foregår på alle tider af døgnet. Der er både tale om grupper af 

unge fra byen og unge fra nabokommunerne. Det er DKEs vurdering, at denne udfordring bandt andet er op-

stået som følgevirkning af politiets indsatser i Kanalgaden.   

Det operative team har været opsøgende flere gange ugentligt. Indsatsen har været tæt koordineret i samar-
bejde med lokalpolitiet og rådhusvagterne. DKE blev orienteret når de unge tog ophold, og lokalpolitiet har 
været meget opmærksomme på sagen. I forhold til de unge fra nabokommunerne, så blev der etableret dialog 
med kollegaer fra de pågældende kommuner. DKE er fortsat i løbende dialog med rådhusvagterne, lokalpoli-
tiet og medarbejderne fra biblioteket med henblik på orientering omkring udfordringen samt løsning og koor-
dinering af problemstillingen.   
 
For at sikre en helhedsorienteret indsats har DKE også taget kontakt til Miljø & Teknik med henblik på ændrin-
ger i det fysiske byrum. Tre skraldespande er blevet fjernet, idet de unge samles herom. Derudover havde 
skraldespandene askebæger på toppen, hvilket gav et forkert signal, idet der er rygning forbudt. Resterne fra 
de to tidligere bænke (fundamentet af benene) er også blevet fjernet, idet det ikke er hensigtsmæssigt at 
sætte bænkene op igen, da bænkene vil opfordre til siddende og stående ophold, hvilket netop ikke ønskes. I 
stedet vil bænkene blive sat op foran søen med tilhørende skraldespande. Det er DKEs vurdering, at de unge 
tager ophold foran biblioteksåbningen, idet glasdørene til passagen, gør det lunt at opholde sig. Man kan der-
for enten overveje at fjerne glasdørene og/eller sætte musik op i passagen. Dette kunne f.eks. være opera 
eller klassisk musik. Dette har man gode erfaringer med i andre kommuner på f.eks. stationer og lignende.  
 
Albertslund Nord: Albertslund Nord bliver kortvarigt et fokusområde hos DKE grundet fyrværkerisagen, der 
fandt sted nytårsaften. Efter dialog og samarbejde med boligselskabet og lokalpolitiet vurderes det, at episo-
den var et enkeltstående tilfælde. Albertslund Nord har derfor endnu engang takket nej til en områdevandring 
i deres boligområde. Den politimæssige og boligretslige efterspil er fortsat i gang. DKE har i samråd med bo-
ligselskabet og lokalpolitiet drøftet og dermed besluttet, hvordan forebyggelse af lignende udfordringer i frem-
tiden skal håndteres.   
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Hyldespjældet: Området omkring kiosken i Hyldespjældet har i perioder givet anledning til utryghed. Idet ud-

fordringerne er af politimæssig karakter, så er indsatsen overgået til lokalpolitiet. DKE er i dialog med boligsel-

skabet og lokalpolitiet omkring indsats og udvikling.  

Galgebakken: I starten af året var der et borgermøde i Galgebakken i forbindelse med utryghed omkring salg 
af euforiserende stoffer. På borgermødet orienteret politiet om vigtigheden af at anmelde lovovertrædelser, 
hvortil de gennemgik vejledning og proceduren for at anmelde. DKE og politiet har efterfølgende lavet en 
indsats i området, og nogle af de involverede er sidenhen startet i et forløb i DKE. Indsatsen har haft effekt på 
området og trygheden, idet borgmesterkontoret, politiet og DKE ikke længere får borgerhenvendelser om-
kring dette. Udfordringer med salg af euforiserende stoffer er dog ikke løst i området, men indsatsen i forhold 
til området har lagt en dæmper på utrygheden.  
 
Udeareal på skoler og klubber: Udearealerne på nogle af kommunes skoler samt enkelte klubber har større 
grupper af unge opholdt sig for at feste. Dette var til gene for nærmiljøet, skolerne og klubberne, så DKE havde 
både gruppen af unge samt nærområderne som fokusområde. I løber af efteråret lavede det operative team 
en målrettet opsøgende indsats i forhold til gruppen af unge med inddragelse af forældre og beboere fra nær-
områderne. Størstedelen af de unge er i dag meldt ind i byens klubber, hvorfor udfordringen i stor grad er løst, 
idet de ikke længere opholder sig i uderummene, men i byens klubber. DKE har været i løbende dialog med 
skolerne og klubområdet i indsatsperioden, og DKE er fortsat særlig opmærksom på, hvilken retning tenden-
sen udvikler sig.   
 
Kanalens Kvarter: Der har løbende været udfordringer i Kanalens Kvarter i 2019, hvorfor det har været et 

hotspot område. Der har især været henvendelser til DKE omkring utryghed i forbindelse med grupper af unge, 

som har en uroskabende og højtråbende adfærd, når de opholder sig langs kanalen. Disse unge bliver oftest 

sat i forbindelse med salg af euforiserende stoffer. Som beskrevet er der opstået en ny trend hos de unge, 

hvor halsedisser trækkes op til øjnene. Det påvirker flere beboere og skaber utryghed omkring de unge.  

DKE har vurderet, at størstedelen af udfordringerne i Kanalens Kvarter kræver politimæssige indsatser. Men 

det operative team er i tæt dialog med de unge, som opholder sig i Kanalens Kvarter og enkelte er også i 

mentorforløb hos DKE. Det er lykkedes, at få nogle af de unge etableret i en af byens klubber, hvilket har 

resulteret i, at de ikke længere tager ophold i det offentlige byrum langs Kanalen og skaber uro.  

For at sikre en helhedsorienteret indsats i kanalen har DKE, som beskrevet tidligere, fokus på tryghedsløftende 

tiltag på baggrund af en områdevandring afholdt i 2018. Ud over de allerede nævnte blomsterkummer bliver 

der også sat overvågning op langs kanalgaden. Albertslund er én af de byer i Danmark, som får gavn af de 

midler, som regeringen har afsat til, at politiet kan opsætte 300 yderligere kameraer i hele Danmark med 

henblik på både at forebygge og efterforske kriminalitet. På baggrund af en politifaglig vurdering er Kanalens 

Kvarter blevet udvalgt, men hvor mange kameraer, der bliver sat op er endnu ikke afgjort. 

 

 

 

 



 

 

Formålet med denne halvårsrapport er at informere interesserede borgere, samarbejdspartnere og 

udvalg om DKEs virke, samt at fungere som en invitation til kommunikation og samarbejde på tværs 

af fagligheder. I rapporten præsenteres et overblik over det aktuelle kriminalitetsbillede samt udvik-

lingen i udvalgte kriminalitetsformer i Albertslund Kommune. Analyserne bygger blandt andet på vi-

den og tal fra politiets kriminalitetsstatikker, Danmarks Statistik, boligområdernes tryghedsundersø-

gelser, skolernes trivselsundersøgelser, kommunens enkeltsager og bydata. Halvårsrapporten præ-

senteres for øverste ledelse i politikredsen og kommunen og understøtter herved det kriminalpræ-

ventive samarbejde i kredsrådet og lokalrådet. Strategier og prioriteringer i forhold til kriminalitets-

forebyggelse for politikredsen og Albertslund udformes dermed på baggrund af halvårsrapportens 

analyser og nøgletal, hvorfor den bidrager til at kvalificere de forebyggende indsatser i Albertslund. 

Ydermere giver rapporten et indblik i de tiltag og indsatser, som DKE arbejder med på det proaktive, 

det reaktive og det operative område. 

Denne rapport er den ottende rapport der udgives fra Den Kriminalpræventive Enhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

For spørgsmål, supplerende information og kommentarer kontakt gerne DKE. 

Kontakt 

For spørgsmål, supplerende information og kommentarer kontakt gerne DKE. 

Den Kriminalpræventive Enhed 

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

+45 43 68 69 59 

DKE@albertslund.dk 

www.albertslund.dk 

Den Kriminalpræventive Enhed 
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