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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. DKE’s 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 

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

rapporten præsenteres et overblik over det aktuelle kriminalitetsbillede i Albertslund Kommune, samt et ind-

blik i de tiltag og indsatser, som DKE arbejder med på det proaktive, det reaktive og det operative område. 
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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 2017 og Danmarks Statistik i perioden 2008 

til 2017. Indledningsvis belyses anmeldelsesstatistikken i hele Danmark, Københavns Vestegn og Albertslund 

Kommune. Herefter beskrives opdelingen af Albertslund i bydelene Vester, Øster og Lund og hertil deres geo-

grafiske kendetegn. Dernæst beskrives de kriminalitetstal, hvor en lovovertrædelse har fundet sted, og en 

sigtet gerningsperson er fundet. Slutteligt illustreres, hvor de sigtede personer boede på gerningstidspunktet.   

Anmeldelsesstatistik  
Den oplevede kriminalitet belyses med udgangspunkt i registrerede anmeldelser i hele Danmark, Københavns 

Vestegn og Albertslund Kommune pr. 1.000 borger. Tallene er fra Danmarks Statistik i perioden 2008 til 2017. 

Anmeldelsesstatistikken måler således antallet af kriminelle handlinger, som politiet har kendskab til, enten 

via anmeldelse eller på anden vis. En lovovertrædelse, der begås af flere personer registreres som én anmel-

delse. Anmeldelsesstatistikken er derfor ikke et mål for den faktiske kriminalitet, idet en lang række lovover-

trædelser af forskellige årsager aldrig kommer til politiets kendskab, slet ikke registreres eller fejlregistreres 

af politiet. Der knytter sig således en række problemstillinger til anmeldelsesstatistikken, som betyder, at den 

langtfra kan anvendes som præcis målestok for den faktiske kriminalitet. Dog mener vi alligevel, at udviklingen 

i anmeldelsestilbøjeligheden kan være et udtryk for den oplevede kriminalitet. En anmeldt lovovertrædelse 

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

nødvendigvis har ført til sigtelser eller domme. Figur 1 viser det årlige antal anmeldelser for hele straffeloven 

i hele Danmark, Københavns Vestegn og Albertslund kommune. For at synliggøre sammenligningen mellem 

samlede antal anmeldelser i hele Danmark og andelen heraf i Københavns Vestegn og Albertslund Kommune, 

er der taget højde for anmeldelser pr. 1000 indbygger.  

 

Anmeldelsestilbøjeligheden i Albertslund Kommune og Københavns Vestegn viser en varierende tendens, dog 

med en nedadgående trend. Udviklingen i anmeldelser i Albertslund Kommune er siden 2008 faldet med 27% 

pr. 1.000 borger frem til 2017, hvor den er gået fra 233 anmeldelser til 170 anmeldelser. For Københavns 
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Vestegn er anmeldelsestilbøjeligheden faldet med 20% pr. 1.000 borger, hvor den er gået fra 207 anmeldelser 

til 164 anmeldelser. For hele Danmark har udviklingen ligget på et mere stabilt niveau, hvor der har været 187 

anmeldelser i 2008 og 159 anmeldelser i 2017, altså et fald på 10%. Generelt er anmeldelsestilbøjeligheden 

dermed faldet, men udviklingen er størst for Albertslund Kommune. Sammenlignes forskellene mellem antal 

anmeldelser pr. 1.000 borger i Albertslund Kommune med tallene henholdsvis fra hele Danmark og Køben-

havns Vestegn, vil man se, at der i 2008 er en forskel på 24,5% og 12,5%. Gør man det samme med år 2017, 

vil man se, at der blot er en forskel på 6,9% og 3,7%.  

Sigtelsesstatistik  
For at give indsigt i et reelt kriminalitetsbillede har vi taget udgangspunkt i de lovovertrædelser, hvor der er 

fundet en sigtet. En sigtelse foreligger, når bevismateriale, vidneudsagn og indicier får politiet til at formulere 

en mistanke rettet mod en bestemt person for at have begået en lovovertrædelse. Tallene er fra Danmarks 

Statistik og Københavns Vestegns Politi i perioden 2008 til 2017. Bemærk at der kan være flere sigtede pr. 

lovovertrædelse, og at en sigtet person kan have flere sigtelser. Det er heller ikke alle sigtelser, der fører til 

dom. Figur 2 viser det årlige antal sigtelser for vold i hele Danmark, Københavns Vestegn og Albertslund kom-

mune. For at synliggøre sammenligningen mellem samlede antal sigtelser i hele Danmark og andelen heraf i 

Københavns Vestegn og Albertslund Kommune, er der også her taget højde for sigtelser pr. 1.000 indbygger. 

Dette vil gøre sig gældende i resten af kriminalitetsstatistikken.  

 

Udviklingen for sigtelser vedrørende vold i Albertslund Kommune viser en markant varierende trend. Udvik-

lingen i sigtelser for vold i Albertslund Kommune er siden 2008 faldet med 26,8% pr. 1.000 borger frem til 

2017, altså fra 4 sigtelser til 3 sigtelser pr. 1.000 borger.1 For Københavns Vestegn er udviklingen også varie-

rende, men kun med et fald på 13,8% pr. 1.000 borger, hvor den er gået fra 3 sigtelser til 2,5 sigtelser. For hele 

Danmark har udviklingen ligget på et mere stabilt niveau, hvor der har været 2,7 sigtelser i 2008 og 2,8 sigtelser 

i 2017, altså stigning på 7,5% pr. 1.000 borger. Med udgangspunkt i år 2017, så er forskellene mellem antal 

sigtelser for vold pr. 1.000 borger for Albertslund Kommune og Københavns Vestegn på 20% og for Albertslund 

 
1 For anmeldelsers vedkommende er der alene fra 2014 til 2016 sket en reduktion på 35%. 
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Kommune og hele Danmark er forskellen på blot 7,2%. Nedenstående figur 3 viser det årlige antal sigtelser for 

røveri i hele Danmark, Københavns Vestegn og Albertslund kommune. 

 

Udviklingen for sigtelser vedrørende røveri i Albertslund Kommune viser en stigning i 2009 og 2014 og et fald 

i 2016 og 2017. Set over hele perioden er der dog sket et markant fald på 80% pr. 1.000 borger frem til 2017, 

hvor den er gået fra 1 sigtelser til 0,2 sigtelser. For Københavns Vestegn er udviklingen faldet med 50% pr. 

1.000 borger, hvor den er gået fra 0,6 sigtelser til 0,3 sigtelser. Igen ligger hele Danmark på et mere stabilt 

niveau, hvor der har været 0,5 sigtelser i 2008 og 0,3 sigtelser i 2017, altså et fald på 40% pr. 1.000 borger. 

Generelt er sigtelserne for røveri dermed faldet, men udviklingen er størst for Albertslund Kommune. I 2017 

er der færre sigtelser pr. 1.000 borger i Albertslund Kommune end for Københavns Vestegn og hele Danmark.  
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Ovenstående figur 4 viser det årlige antal sigtelser for narkotika i hele Danmark, Københavns Vestegn og  Al-

bertslund kommune. Generelt er der sket en stigning for udviklingen vedrørende narkotika for hele Danmark, 

Københavns Vestegn og Albertslund Kommune, hvor især 2013 er mest markant. Siden 2008 har udviklingen 

for Albertslund Kommune været en stigning på 10,8% pr. 1.000 borger frem til 2017, hvor den er gået fra 5,8 

sigtelser til 6,5 sigtelser. For Københavns Vestegn har der været en stigning på 25,6% pr. 1.000 borger, hvor 

den er gået fra 3,2 sigtelser til 4,3 sigtelser. Udviklingen for hele Danmark er gået fra 3,8 sigtelser i 2008 til 5,2 

sigtelser i 2017, altså en stigning på 26,9% pr. 1.000 borger. Den nuværende tendens er, at narkotikakrimina-

liteten er faldende i Albertslund, mens den er stigende i Københavns Vestegn og hele Danmark. 

Tre bydele i Albertslund  
For at give et mere præcist indblik af 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 opdelt i Vester, Øster, og Lund. Figur 5 viser opdelingerne og karakteristika for de tre bydele. 

 

Af figuren fremgår det, at Vester har flest 

borgere og det største sammenlagte areal af 

grønne områder. Indbyggertallet er udreg-

net fra CPR (Det Centrale Personregister), 

hvor borgernes adresse pr. 1 juli 2017 er 

brugt som skæringsdato. De grønne områ-

der er beregnet ud fra matrikler med freds-

skovsstatus, Geodanmark Luftfotos registre-

rede skov områder og Albertslund Kommu-

nes egne registreringer af parker. Vester er 

også den bydel med færrest erhvervsbyg-

ninger og flest villaer. Antal erhvervsbygnin-

ger og villaer er beregnet ud fra BBR (Byg-

nings- og Boligregistret).  

I bydelen Øster bor der færrest borgere. 

Derudover er der færrest lejligheder og flest 

erhvervsbygninger. Antal lejligheder er også 

beregnet ud fra BBR.  

I Lund er der flest almene boliger og lejlighe-

der. Almene boliger er beregnet ud fra ESR 

(ejendomsstamregister). Lund er også den 

bydel med det mindste sammenlagte areal 

af grønne områder.  
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Kriminalitetsbilledet i de tre bydele  
For at give indsigt i et reelt kriminalitetsbillede i de tre bydele har vi igen taget udgangspunkt i de lovovertræ-

delser, hvor der er fundet en sigtet. Tallene er fra Københavns Vestegns Politi fra 2017. Figur 6 viser et samlet 

overblik over kriminalitetsbilledet for de tre bydele for gerningstyperne: salg og forbrug af narkotika, simpel 

og alvorligere vold, indbrud i villa, røverier og butikstyverier. Der var ingen sigtede personer for gerningstypen 

kvalificeret vold og indbrud i lejligheder, hvorfor disse ikke fremgår af figuren.  

 

Det fremgår tydeligt, at der har været flest 

sigtelser for de, som besidder narkotika til 

eget forbrug i alle tre bydele. Vi har valgt at 

skelne mellem besiddelse til eget forbrug og 

besiddelse med henblik på videreoverdra-

gelse. Derudover er der flest butikstyverier 

og salg af narkotika. I Vester og Lund er der 

flere butikstyverier end salg af narkotika. I 

Øster er der ca. lige mange sigtelser for bu-

tikstyverier og salg af narkotika.  

Der er mere simpel vold i Vester og Lund og 

mere alvorligere vold i Øster. Med simpel 

vold forstås almindelig – ikke grov vold og 

defineres efter straffelovens §244 som et 

angreb mod en anden persons legeme. Der-

for er psykisk vold ikke omfattet af denne 

bestemmelse. Med alvorligere vold forstås 

grov vold og defineres efter § 245 som et an-

greb på en andens persons legeme, men af 

særlig rå, brutal eller farlig karakter. Der har 

ikke været sigtet nogle gerningspersoner i 

2017 for kvalificeret vold, hvilket forstås 

som grov vold, men med døden til følge.  

Der har været betydelig mere røveri i Øster 

end i Vester og Lund. I Øster har det været 

røveri mod person i egen bolig. I Vester og 

Lund har det været røveri mod andre.  

Der er ikke meget indbrud i villaerne i nogen af de tre bydele. Hertil skal det nævnes, at for navnlig indbrud, 

er det begrænset, hvor mange sager der kan findes en sigtet gerningsperson. Dog, er det bemærkelsesværdigt, 

at andelen af indbrud i villaer er så lavt i Vester, set i lyset af, at dette område har flest villaer. Som det fremgår 

af figur 7, så er der flest indbrud i villaer i Lund med 53%. Vester udgør 28 % og Øster 19%. Figur 7 viser således 

procentvis fordelingen af de syv gerningstyper i Vester, Øster og Lund.  
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Af figur 7 fremgår det, at 77% af de samlede antal sigtelser for butikstyverier i Albertslund er i Lund. Dog, er 

dette ikke bemærkelsesværdigt, idet der er flest butikker i Lund. Lund er også den bydel med mest simpel 

vold. Den procentvise fordeling er 70% i Lund, 22% i Vester og 8% i Øster. Derimod er Øster den bydel med 

mest alvorlig vold. Andelen af alvorlig vold er 64% i Øster, 20% i Lund og 16% i Vester. 71% af røverier i Al-

bertslund sker i Øster mod 16% i Lund og 13% i Vest. Sigtelser for narkotika, både til eget forbrug og til vide-

reoverdragelse, er den procentvise fordeling højest i Lund, henholdsvis 67% og 48%. Styringen af narkotika-

markederne i Danmark udspringer oftest fra rocker- og bandemiljøet. The European Monitoring Centre for 

Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA) indsamler data om narkotikaforbrug, prisniveauer og lovgivning og hvert 

år offentliggør de en rapport om narkotikaproblemer i Europa. Den seneste rapport viser at Danmark er det 

land i Europa, hvor flest har brugt cannabis i løbet af deres levetid. Danmark er på 10. pladsen, hvis man 

udelukkende betragter cannabisforbruget de seneste 12 måneder. For kokainforbruget alene placerer Dan-

mark sig på en sjetteplads i Europa. Det er forbruget og de høje salgspriser, der gør Danmark og det øvrige 

Nordeuropa til en attraktiv slutdestination for kokainhandlen i Europa. 

Hvor kommer de sigtede personer fra? 
Afdækningen af hvor de sigtede personer boede på gerningstidspunktet findes på baggrund af et CPR-register 

fra Københavns Vestegns Politi. Figur 8 illustrerer således, hvor de, der begår kriminalitet i Albertslund Kom-

mune, boede på gerningstidspunktet. Vi har taget udgangspunkt i de kommuner, der hører under Københavns 

Vestegns Politi samt Københavns Kommune. Det skal nævnes, at 46 personer kommer fra det øvrige Danmark 

end de nævnte kommuner. Det fremgår tydeligt, at de fleste, der begik kriminalitet i Albertslund Kommune i 

2017, også selv boede i Kommunen, hvis man ser på kommunerne enkeltvis. Sammenlignes derimod Alberts-

lund Kommune med hele det øvrige Danmark, så er der flere sigtede personer, som bor uden for Albertslund 

end i Albertslund. Gerningspersonerne for Albertslund udgør 154 personer og gerningspersonerne uden for 

Albertslund udgør 160, heraf er der 114 personer fra de omkringliggende kommuner. Derudover viser figuren, 

at de sigtede beboende i kommunerne, der grænser op til Albertslund, begår mere kriminalitet i Albertslund 

end de sigtede personer, der bor i kommunerne længere væk. Fra Høje-Taastrup var der 40 sigtede personer, 

fra Glostrup 12 sigtede personer, mens der fra Herlev er én sigtet person, og fra Gladsaxe to sigtede personer. 

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



 

 8 

 

 

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. På 

nuværende tidspunkt er der tre igangværende projekter; ’Albertslundprojektet’, ’Den Robuste Generation’ og 

’Områdevandringer’. 

Albertslundprojektet – systematisk, evalueret brug af genoprettende praksis i udskolinger 
På det proaktive område er vi i gang med at søsætte 'Albertslund-projektet', hvor der skal arbejdes systematisk 

med genoprettende praksis i alle kommunens skoler. Dette indbefatter at udskolingsmedarbejderne får en 

række praktiske redskaber til at øge trivslen i klasserne og håndtere konflikter – herunder mobning og anden 

uhensigtsmæssig adfærd – på en konstruktiv måde. Det kan dreje sig om konflikter i elevgrupper, mellem 

medarbejdere og elever, medarbejderne – evt. ledelse – samt imellem eller i samarbejdet med hjemmene. 

Genoprettende processer har i international forskning vist sig som det mest effektive middel på dette område, 

og Albertslund Kommune er den første i landet til systematisk at bruge disse metoder på alle skoler. 

I april 2018 har to hold af udskolingsmedarbejdere, skole/udskolingsledere, DKE-medarbejdere samt en klub-

leder og klubbernes tværgående socialrådgiver været i Wales for at få en uddannelse i genoprettende proces-

ser. Det ene hold skulle have første del af specialistuddannelsen og det andet hold skulle lære at undervise 

andre i genoprettende processer, idet de skal træne alle de øvrige udskolings- og klubmedarbejdere. Dette 
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sker for de flestes vedkommende inden børnene starter efter sommerferien 2018. Fra skoleåret 2018/2019 

skal genoprettende praksis således bruges systematisk i alle kommunes udskolinger, på Ungecenteret og på 

klubområdet. Planen er, at genoprettende praksis umiddelbart efter implementeringen i udskolingerne skal 

udbredes til Albertslunds mellemtrin og indskolinger også.  

Albertslundprojektet evalueres af professionelle eksterne evaluatorer. Det Kriminalpræventive Råd (DKR) har 

valgt at støtte dette formål med 300.000 kroner, idet rådet synes at projektet har potentiale til at danne nati-

onal præcedens, hvilket vi er meget glade for!   

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 Kommune, da det på 

lang sigt har en markant positiv effekt på risikoadfærd. 

Læreplanen har fra starten af skoleåret 2017 været obligatorisk for skolerne at følge. Generelt har skolerne 

taget rigtig godt imod opgaven, og flere skoler er meget langt fremme med implementeringen af læreplanen 

allerede. Fra DKE’s side har vi, som del af Den Robuste Generation, indtil videre været ude i ti 4. klasser og 

undervise i konflikthåndtering og supporteret ti 6. klasser med undervisning i social pejling. Derudover har vi 

været i tre 8. klasser og fortælle om DKE’s opsøgende teams arbejde i byen.  

Områdevandringer 
For at øge trygheden i Albertslund Kommune udføres der fortsat områdevandringer i udvalgte boligområder. 

DKE har i samarbejdet med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen i Kanalens Kvarter og Albertslund Bolig-

sociale Center (ABC) lige afsluttet en områdevandring i området. I områdevandringen deltog lokalpolitiet, po-

litiets forebyggelsessekretariat, Klub Svanen og repræsentanter fra kommunen, herunder Sekretariatet for 

Byudvikling, Byg, Miljø og Forsyning samt Ejendom og Vedligeholdelse. Der blev taget udgangspunkt i den 

viden som beboerne havde, idet de har det største kendskab til de lokale forhold. Det var især færdslen på 

Kanalgaden, der blev udpeget som værende utryg at færdes på. Uhensigtsmæssig knallertkørsel forekommer 

ofte og beboerne har svært ved at vende sig til, at man nu skal gå og cykle det samme sted på hele Kanalgaden. 

Det blev derfor bl.a. besluttet at sætte flere ´knallert forbudt´ skilte op og gøre dem mere synlige for alle. 

Derudover vil der blive sat fartreguleringer op såsom blomsterkasser, cykelstativer mm., så cyklisterne bliver 

tvunget til at sætte farten ned. Målet er at gøre Kanalgaden indbydende og skabe gode rammer, så borgerne 

får mere lyst til at færdes i området. Det gør det sværere at begå kriminalitet, fordi der er større risiko for at 

blive opdaget, når der er menneskelig aktivitet. Et velholdt område signalerer også, at nogen tager ansvar, og 

at kriminalitet ikke accepteres. Der skal afholdes endnu en områdevandring i Kanalens Kvarter til oktober. 

Denne gang i mørke, hvor særligt belysningen vil være i fokus.  

I DKE ser vi frem til nogle udbytterige og inspirerende samarbejder på tværs af faglighed og afdelinger.  

Ungeprofilundersøgelsen  
I starten af året bragte Politiken en artikel, der fremsatte kritik af anonymiseringen af data i designet af Unge-

profilundersøgelsen, som vi deltog i november 2017. Den kritik blev taget meget alvorligt, hvorfor arbejdet 

med bearbejdning af data fra undersøgelsen blev sat i bero indtil sagen blev undersøgt til bunds.  

Vi kan oplyse, at der i praksis er sket det omkring besvarelsen af Ungeprofilundersøgelsen, at de unge har 

logget sig på undersøgelsen med UNI-Login eller NemID. Disse login-data er brugt til at identificere de unge i 
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forhold til deres skoleplacering og klasse. Alle de personlige data er dog automatisk blevet destrueret ved 

midnat samme dag, de unge var logget på. Det betyder i praksis, at CPR-numre og navne på de unge ikke kan 

knyttes til besvarelserne og dermed heller ikke bruges til at identificere de unge efterfølgende. Når der så 

alligevel er rejst kritik skyldes det, at der i databasen er gemt spørgsmål, som de unge har besvaret om eksem-

pelvis deres fødselsår, fødselsmåned, køn og postnummer. På landsplan har det betydet, at hvis en medarbej-

der med et konkret personkendskab til de unge, for eksempel en medarbejder på skolen eller uddannelsesin-

stitutionen, samtidig havde adgang til databasen, så ville de i enkelte tilfælde kunne gætte sig til, hvad en 

enkelt ung har svaret.  

I DKE er det udelukkende vores proaktive område, der har haft adgang til databasen, og her er der ikke et 

sådant personkendskab til de unge i Albertslund Kommune. Data anvendes kun til statistisk brug og ingen data 

er misbrugt til at forsøge at identificere enkelte unge.  

Hele landsplansproblematikken i forhold til anonymitet og fortrolighed har været en udfordring for DKE, idet 

vi skulle bruge ungeprofilundersøgelsen i forbindelse med evalueringen af Albertslundprojektet. Vi har derfor 

anmodet Komitéen for Sundhedsoplysning om at få tilsendt de oplysninger, som er indsamlet blandt Alberts-

lund Kommunes unge som led i Ungeprofilundersøgelsen. Data skal kun anvendes af de eksterne evaluatorer. 

De arbejder under strikse forskningsetiske retningslinjer. Desuden er de ikke ansat i Albertslund, og de har 

ikke noget personkendskab til de unge i kommunen, hvorfor databehandlingen er sikret anonymitet, som de 

unge er blevet lovet.  

Bydelsmøder 
Bydelsmøder er en platform for gensidigt kendskab og øget samarbejde mellem kommunalt ansatte og civile 

aktører. Der, hvor det giver mening, inddrages politiet også i samarbejdet. Formålet med bydelsmøder er 

gradvis at kunne inddrage og tage udgangspunkt i civilsamfundet i højere grad end i dag; både i forhold til at 

styrke sammenhængskræften, trygheden og trivslen i Albertslund samt for at adressere udfordrende adfærd 

i vores by.  

Bydelsmøderne afholdes tre gange årligt i hver af de tre bydele; Vester, Øster, og Lund. Første runde blev 

afholdt i april og fokus var særligt på konflikter ved møder mellem forskellige grupper af borgere i kommunens 

offentlige uderum.  

Næste runde bydelsmøder er i september. I DKE glæder vi os fortsat til at stimulere og følge udviklingen af 

bydelsmødernes potentiale. 

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. Vurderingerne beror på en konkret risikovurdering og behovsafklaring i 

hver enkelt sag. DKE arbejder med alle borgere i alle aldre, hvor eneste krav er, at en sag skal være forebyg-

gelsesegnet.  
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Niveau 1- sager: Risikoadfærd 
Disse sager er kendetegnet ved at være på bekymringsstadiet. Det er oftest risikoadfærd i form af gadeliv, 

eksperimenteren med stoffer og tilknytning til udsatte grupperinger. Sagerne behandles på månedlige koor-

dinationsmøder på de enkelte skoler.  

I gennemsnit behandles ca. 120 niveau 1-sager om året. På nuværende tidspunkt har DKE fokus på en gruppe 

unge i alderen 13-16 år. De er ca. 8-10 stykker, og der er på baggrund af koordinationsmøderne iværksat flere 

individuelle indsatser og foranstaltninger med inddragelse af familieafsnittet. DKE har et stort fokus på at ind-

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

Niveau 2- sager: Kriminalitet  
Disse sager er karakteriseret ved gentagen kriminel eller risikobetonet livsstil. Kriminaliteten kan være situa-

tionel vold, salg af euforiserende stoffer, indbrud eller tyveri. Der kan desuden være tale om unge, der udslu-

ses fra eller rehabiliteres fra Kriminalforsorgens institutioner.  

Siden januar 2018 har DKE oprettet 24 niveau 2-sager. Ud af disse har 23 personer afsonet i Kriminalforsorgens 

institutioner, eller også afsoner de der nu. DKE har på nuværende tidspunkt indskrevet 15 aktive mentorsager. 

Mentorerne arbejder intensivt med deres sager, og der er ikke mere kapacitet til at tage nye sager på nuvæ-

rende tidspunkt.  

Niveau 3- sager: Kvalificeret kriminalitet  
Disse sager er særligt alvorlige, da de indebærer forskellige kriminelle handlinger, herunder forhold med be-

tydelig strafferamme. Kriminaliteten kan være sager om rocker -eller bandetilknytning, organiseret salg af 

stoffer, våbenbesiddelse, brandstiftelse og lignende.  

Siden januar 2018 har DKE ikke oprettet nogen niveau 3- sager. I forbindelse med skyderierne i Albertslund 

har der dog været koordinerede sager på niveau 3. Der har været ydet rådgivning, vejledning og omsorgssam-

taler til de berørte familier. Derudover har DKE i samarbejde med Familieafsnittet tilbudt familierne krise-

hjælp. 

DKE har heller ikke oprettet nogen Exit-sager i 2018, men vi har stadig to igangværende Exit-sager fra 2017. I 

DKE har vi endnu ikke erfaring med at modtage Exit-sager direkte fra fængslet. Det er altid borgerne, der selv 

henvender sig. Vi har derfor et særligt fokus på boblerne (de relaterede), som er de borgere, der befinder sig 

i periferien til bandemiljøet eller det kriminelle miljø generelt. Vi opfordrer altid potentielle bandemedlemmer 

til at lægge deres kriminelle livsstil bag sig og tilbyder at hjælpe med en koordineret indsats.  

Den gode løsladelse  
DKE har fortsat fokus på, at borgerne får hjælp til en god løsladelse. Det tværfaglige samarbejde, DKE har med 

jobcentret og KIF/kriminalforsorgen, er godt. Samarbejdet sikrer, at de forskellige myndigheder og afdelinger 

arbejder sammen rundt om borgeren og får sat ansigt på hinanden, så man ved, hvem man samarbejder med. 

Dette styrker processen, når der arbejdes hen imod et fælles mål om en sammenhængende indsats og skaber 

et fælles fokus på en håndholdt koordineret myndighedsindsats, som kommer borgeren til gode. 

 

DKE aflægger som noget nyt besøg hos de varetægtsfængslede. Vi yder vejledning og rådgivning både til bor-

gere, der er under og over 18 år. Når borgerne er under 18 år, er besøget koordineret sammen med Familie-

afsnittet. I år har DKE aflagt 3 besøg hos varetægtsfængslede, som var over 18 år. 
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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. DKE har i flere tilfælde oplevet, at borgere er blevet løsladt til gaden. Særligt i disse 

sager er det en udfordring at skabe en koordineret helhedsorienteret indsats, når der ikke er udsigt til en bolig.  

 

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.   

 

Ungesamrådet  
I januar 2018 overgik formandsskabet for ungesamrådet til Albertslund Kommune. DKE er derfor formand for 

Vestegnskommunernes Ungesamråd i et tæt samarbejde med Familieafsnittet, hvilket vi er meget glade for. 

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. 

Sagerne kan eksempelvis være, hvor de sociale myndigheder iværksætter foranstaltninger efter serviceloven 

og sager, hvor kriminalforsorgen vurderer, at en ubetinget frihedsstraf skal søges afsonet i socialt regi efter 

straffuldbyrdelseslovens §78 (alternativ afsoning). Andre eksempler er de tilfælde, hvor anklagemyndigheden 

anmoder om egnethedsvurdering i forhold til ungdomssanktion. Erfaringerne fra samråd viser, at et tværsek-

torielt samråd er i stand til at effektivisere det forebyggende arbejde. Forudsætningen er, at samrådet er kom-

petent og beslutningsdygtigt og sammensat af retlige og sociale instanser. Deltagere i Vestegnskommunernes 

Ungesamråd er repræsentanter fra kommunerne, Kriminalforsorgen/KIF, Anklagemyndigheden, Københavns 

Vestegns Politi samt den sikrede institution Sølager. 

Det operative område 
Kontakten til – og samarbejdet med – borgerne foregår som udgangspunkt gennem et operativt team (OPS) 

af kriminalpræventive pædagogiske medarbejdere, der varetager en række borgervendte opgaver. Det ope-

rative team fungerer målrettet som sikkerhedsnet i forhold til de kriminalitetstruede børn, unge og voksne, 

der falder uden for de etablerede kommunale eller foreningsmæssige tilbud, eller som på anden vis mangler 

tilknytning til et gensidigt forpligtende og udviklende fællesskab. Teamet fungerer desuden som mentorer i 

forlængelse af enkeltsagskoordinationen i det reaktive område.  
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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 typisk 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 

denne viden og informationer, samt viden fra kontakten til beboerne, kan effektive præventive indsatser etab-

leres og igangsættes både for grupperingerne og området generelt.  

På nuværende tidspunkt er Centerområdet, Albertslund station, og busholdepladserne fokusområder for DKE. 

En gruppe af unge har en uhensigtsmæssig og uroskabende adfærd i byrummet. DKE er i dialog med gruppen 

og mange af de unge er i mentorforløb hos DKE. Det er den samme gruppe, som vi nævnte under niveau 1-

sager i det reaktive afsnit. Der er iværksat flere individuelle indsatser og foranstaltninger med inddragelse af 

Familieafsnittet.  

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 med hotspot områder, som udpeges på baggrund af en kortlæg-

ning af mindre geografiske områder, hvor der ifølge politiet og DKE´s operative team er begået relativt mange 

lovovertrædelser, og hvor der er meget utryghed. Formålet er hurtigt at få klarlagt, hvad der karakteriserer de 

kriminalitetskoncentrerede områder og på baggrund af dette lave effektive præventive indsatser.  

DKE´s hotspot områder er på nuværende tidspunkt identiske med de ophævede visitationszoner, som blev 

etableret af Københavns Vestegns Politi på baggrund af skudepisoderne tidligere på året. Politiet vurderer, at 

der er tale om mindre, mere løst organiserede netværk eller en kreds af unge mænd, som typisk er motiveret 

af uenigheder om lokale narkomarkeder eller alvorlige personlige uvenskaber. Det er altså ikke etablerede 

organiserede rockerklubber eller bandegrupper, som er i en væbnet konflikt med hinanden.  

DKE og Københavns Vestegns Politi har stået sammen om at skabe tryghed for borgerne og standse konflik-

terne på gader og stræder. DKE har hele tiden været i tæt dialog med politiet herom, og der har været en klar 

rollefordeling, der betyder at politiet har varetaget den sikkerheds- og efterforskningsmæssige del af opgaven, 

understøttet af kommunens forståelse for – og viden om – byen.  

DKE’s opgave har været, gennem borgervendt virksomhed og koordination af kommunens og boligselskaber-

nes tilbud, at begrænse skadevirkningerne af skyderierne, modvirke at situationen udviklede sig (herunder 

dæmme op for fødekæden), samt sikre størst mulig tilbagekoblingskraft, således at byen hurtigst muligt fik 

genoprettet normalbilledet. 

Politi og kommune har i samarbejde varetaget den generelle borgervendte og tryghedsskabende del af opga-

ven, og derfor var begge myndigheder synlige i visitationsområderne, hvor de søgte tæt kontakt til de lokale 

borgere. I samme ombæring fik politiet øget deres tilstedeværelse i Albertslund med bl.a. patruljering til fods, 

patruljering på cykel og med offroad-motorcykler samt en mobil politistation.  

Et nyt samarbejde  
Det gode samarbejde mellem DKE og ABC har ført til oprettelsen af et koordinationsforum, som afholdes én 

gang om måneden. Her deltager DKE, ABC, ejendomsledere fra de forskellige boligområder, lokalpolitiet og 

klubberne for at drøfte og dele viden om, hvad der foregår i byrummene lokalt i boligområderne. Dette nye 

samarbejde har stor indflydelse på fokusområderne, idet det styrker det operative teams viden og kontakter. 
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Dermed kan DKE også bedre udpege både fokusområder og hotspot områder. Koordinationsforummet giver 

også mulighed for at lave fælles kriminalpræventive indsatser, når der er udfordringer samt sparring omkring, 

hvordan problematikkerne kan løses.  
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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 1. halvår af 2018. 

Kriminalitetsbilledet 
Generelt er anmeldelsestilbøjeligheden faldet for både hele Danmark, Københavns Vestegn og Albertslund. 

Dog, er udviklingen størst for Albertslund Kommune. Sammenlignes forskellene mellem antal anmeldelser pr. 

1.000 borger i Albertslund Kommune med tallene henholdsvis fra hele Danmark og Københavns Vestegn er 

der i 2008 en forskel på 24,5% og 12,5%. Gør man det samme med år 2017, er der kun en forskel på 6,9% og 

3,7%.  

DKE har valgt at opdele Albertslund i følgende tre bydele: Vester, Øster og Lund. Formålet er at give et mere 

præcist kriminalitetsbillede af lokalområderne. Der er taget udgangspunkt i, når en lovovertrædelse har fun-

det sted ud fra syv gerningstyper: salg og forbrug af narkotika, simpel og alvorligere vold, indbrud i villa, røve-

rier og butikstyverier og man har fundet en sigtet. Generelt er der flest sigtelser for salg og forbrug af narkotika 

og butikstyverier. Vester er den bydel med færrest sigtelser og Lund er bydelen med flest sigtelser.  

De fleste af dem, der begik kriminalitet i Albertslund i 2017 boede også selv i Kommunen. Dog, er der lige 

mange sigtede personer, der bor i Albertslund som uden for Albertslund. Gerningspersonerne for Albertslund 

udgør 154 personer og gerningspersonerne uden for Albertslund udgør 160, herunder er der 114 personer for 

de omkringliggende kommuner. De sigtede beboende i kommunerne, der grænser op til Albertslund, begår 

mere kriminalitet i Albertslund end de sigtede personer, der bor i kommunerne længere væk.  

Det proaktive område  
På det proaktive område er vi i gang med at søsætte 'Albertslund-projektet', hvor der skal arbejdes systematisk 

med genoprettende praksis i alle kommunens skoler. I april 2018 har to hold af udskolingsmedarbejdere, 

skole/udskolingsledere, DKE-medarbejdere samt en klubleder og klubbernes tværgående socialrådgiver været 

i Wales for at få en uddannelse i genoprettende processer. Det ene hold skulle have første del af specialistud-

dannelsen og det andet hold skulle lære at undervise andre i genoprettende processer, idet de skal træne alle 

de øvrige udskolings- og klubmedarbejdere. Fra skoleåret 2018/2019 skal genoprettende praksis således bru-

ges systematisk i alle kommunes udskolinger, på Ungecenteret og på klubområdet. Planen er, at genopret-

tende praksis umiddelbart efter implementeringen i udskolingerne skal udbredes til Albertslunds mellemtrin 

og indskolinger også.  

Den kriminalpræventive Læreplanen har fra starten af skoleåret 2017 været obligatorisk for skolerne at følge. 

Generelt har skolerne taget rigtig godt imod opgaven, og flere skoler er meget langt fremme med implemen-

teringen af læreplanen allerede. Fra DKE’s side har vi, som del af Den Robuste Generation, indtil videre været 

ude i ti 4. klasser og undervise i konflikthåndtering og supporteret ti 6. klasser med undervisning i social pejling. 

Derudover har vi været i tre 8. klasser og fortælle om DKE’s opsøgende teams arbejde i byen.  

For at øge trygheden i Albertslund Kommune udføres der fortsat områdevandringer i udvalgte boligområder. 

DKE har i samarbejdet med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen i Kanalens Kvarter og Albertslund Bolig-

sociale Center lige afsluttet en områdevandring i området. Det var en stor succes, hvorfor vi er ved at plan-

lægge endnu en i oktober måned.  

I starten af året bragte politikken en artikel, der fremsatte kritik af anonymiseringen af data i den Ungeprofil-

undersøgelse, som DKE deltog i november 2017. Den kritik blev taget meget alvorlig, hvorfor arbejdet med 
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bearbejdning af data fra undersøgelsen blev sat i bero indtil sagen blev undersøgt til bunds. Vi har derfor 

endnu ikke kunne fremlægge rapporter og data.  

Næste runde bydelsmøder er i september. I DKE glæder vi os fortsat til at stimulere og følge udviklingen af 

bydelsmødernes potentiale. 

Det reaktive område  
I gennemsnit behandles ca. 120 niveau 1-sager om året. På nuværende tidspunkt har DKE fokus på en gruppe 

unge i alderen 13-16 år. De er ca. 8-10 stykker, og der er på baggrund af koordinationsmøderne iværksat flere 

individuelle indsatser og foranstaltninger med inddragelse af familieafsnittet. DKE har et stort fokus på at ind-

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

Siden januar 2018 har DKE oprettet 24 niveau 2-sager. Ud af disse har 23 personer afsonet i Kriminalforsorgens 

institutioner, eller også afsoner de der nu. DKE har på nuværende tidspunkt indskrevet 15 aktive mentorsager. 

Mentorerne arbejder intensivt med deres sager, og der er ikke mere kapacitet til at tage nye sager på nuvæ-

rende tidspunkt.  

DKE har siden januar 2018 ikke oprettet nogen niveau 3- sager. I forbindelse med skyderierne i Albertslund 

har der dog været koordinerede sager på niveau 3. Der har været ydet rådgivning, vejledning og omsorgssam-

taler til de berørte familier. Derudover har DKE i samarbejde med Familieafsnittet tilbudt familierne krise-

hjælp. Der er heller ikke oprettet nogen Exit-sager i 2018.  

DKE har stadig fokus på, at borgerne får hjælp til en god løsladelse og det tværfaglige samarbejde mellem 

jobcenteret og Kriminalforsorgen går godt, selvom orienteringen om løsladelse fra tid til anden udestår.   

DKE aflægger som noget nyt besøg hos de varetægtsfængslede. Vi yder vejledning og rådgivning både til bor-

gere, der er under og over 18 år. 

I januar 2018 overgik formandsskabet for ungesamrådet til Albertslund Kommune. DKE er derfor formand for 

Ungesamrådet i et tæt samarbejde med Familieafsnittet, hvilket vi er meget glade for. Når unge mennesker 

straffes, er det nemlig afgørende, at man også forsøger at forebygge tilbagefald til kriminalitet.  

Det operative område  
På nuværende tidspunkt er Centerområdet, Albertslund station, og busholdepladserne fokusområder for DKE. 

En gruppe af unge har en uhensigtsmæssig og uroskabende adfærd i byrummet. DKE er i dialog med gruppen 

og mange af de unge er i mentorforløb hos DKE. Det er den samme gruppe, som vi nævnte under niveau 1-

sager i det reaktive afsnit. Der er iværksat flere individuelle indsatser og foranstaltninger med inddragelse af 

Familieafsnittet.  

DKE´s hotspots områder er på nuværende tidspunkt identiske med de ophørte visitationszoner, som blev etab-

leret af København Vestegns politi på baggrund af skudepisoderne tidligere på året. Politiet vurderer, at der 

er tale om mindre, mere løst organiserede netværk eller kreds af kriminelle, som typisk er motiveret af uenig-

heder om lokale narkomarkeder eller alvorligere personlige uvenskaber. Det er altså ikke etablerede organi-

serede rockerklubber eller bandegrupper, som er i en væbnet konflikt med hinanden.  

Det gode samarbejde mellem DKE og ABC har ført til oprettelsen af et koordinationsforum, som afholdes én 

gang om måneden. Her deltager DKE, ABC, ejendomsledere fra de forskellige boligområder, lokalpolitiet og 

klubberne for at drøfte og dele viden om, hvad der foregår i byrummene lokalt i boligområderne. 

 



 

 

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 Al-

bertslund Kommune, samt et indblik i de tiltag og indsatser som DKE arbejder med i det proaktive, 

det reaktive- og det operative område. 

Denne rapport er den femte rapport der udgives fra Den Kriminalpræventive Enhed. Næste rapport 

udkommer i efteråret 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

For spørgsmål, supplerende information og kommentarer kontakt gerne DKE. 
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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 
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