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Den Kriminalpræventive Enhed 
Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) varetager den overordnede koordinering og tilrettelæggelse af det kri-

minalpræventive arbejde i Albertslund Kommune. DKE’s mål er at skabe bæredygtige indsatser, som kan for-

bedre 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, samt civile samfundsaktører og borgere på lokalt plan. Formålet med DKE er at skabe 

en sammenhængende og koordineret tilgang for at begrænse udvikling og skadevirkning af kriminalitet, både 

lokalt og på tværs over 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 kombi-

neres med vigtig praksiserfaring fra sagsbehandlingsleddet og de frontmedarbejdere der har den direkte kon-

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

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

opbygning af sektorer.  

Formål med og indhold af rapporten 
Formålet med denne halvårsrapport er at informere interesserede borgere, samarbejdspartnere og udvalg om 

DKE´s virke, samt at fungere som en invitation til at kommunikere 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. 

 

 

Medarbejdere i stabsenheden DKE 

Kasper Fisker, stabsleder 

Katrine Barnekow Rasmussen, fagkoordinator på det proaktive område 

Nina Nørgaard, fagkoordinator på det reaktive område 

Metin Cakmak, fagkoordinator på det operative område og mentor 

Jonathan Gonzales, mentor   

Maria Guld Thomsen, mentor  

Sara Guldbrandtsen, analytiker  

Haidar Hall-rabii, elev 

(pædagogisk assistent)  

Frazeen Shah, praktikant  

(kandidatstuderende i Tværkulturelle studier) 

Sandra Victorson, praktikant 

(Kandidatstuderende i Politik & Administration og Psykologi) 
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Kriminalitetsbilledet i Albertslund 
Når DKE har fokus på at nedbringe kriminaliteten gennem diverse kriminalpræventive indsatser, er det selv-

sagt relevant at kunne følge udviklingen af kriminaliteten i Albertslund. I dette afsnit illustreres kriminalitets-

billedet i Albertslund på baggrund af tal fra Københavns Vestegns Politi i perioden fra primo 2007 til ultimo 

2017 og Danmarks Statistik i perioden 2007 til 2016. Indledningsvis beskrives opdelingen af Albertslund i by-

delene Vester, Øster og Lund. Herefter afdækkes, hvor borgerne i Albertslund har oplevet kriminalitet og der-

med må formodes at have følt sig krænket eller utrygge. Dernæst beskrives de kriminalitetstal, hvor man har 

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

 

Tre bydele i Albertslund  
For at give et mere præcist indblik af kriminalitetsbilledet i Alberts-

lund har DKE valgt at opdele byen i tre bydele. Formålet er at give 

indsigt i den oplevede kriminalitet og de reelle kriminalitetstal i lokal-

områderne. På denne måde giver vi bydelsmøderne et godt udgangs-

punkt 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 ar-

bejde.  Opdelingen har ligesom bydelsmøderne taget udgangspunkt 

i skoledistrikterne og er opdelt i Vester, Øster, og Lund (se figur 1).    

 

Den oplevede registrerede kriminalitetsbillede  
Den oplevede kriminalitet i de tre bydele afdækkes med udgangs-

punkt i registrerede anmeldelser i Albertslund Kommune. Tallene er fra Københavns Vestegns Politi i perioden 

2007 til 31. oktober 2017. Anmeldelsesstatistikken måler således antallet af kriminelle handlinger, som politiet 

har kendskab til enten via anmeldelse eller på anden vis. Anmeldelsesstatistikken er derfor ikke et mål for den 

faktiske kriminalitet, idet en lang række lovovertrædelser af forskellige årsager aldrig kommer til politiets 

kendskab, ikke registreres eller registreres forkert af politiet. Der knytter sig således en række problemstillin-

ger til anmeldelsesstatistikken, som betyder, at den langtfra kan anvendes som præcis målestok for den fakti-

ske kriminalitet. Dog mener vi alligevel, at udviklingen i anmeldelsestilbøjeligheden kan være et udtryk for den 

oplevede kriminalitet i Albertslund. At man har anmeldt en lovovertrædelse kan være et udtryk for at en bor-

ger har følt sig krænket eller har været utryg. Bemærk at anmeldelserne ikke nødvendigvis har ført til sigtelser 

eller domme.  

Figur 2 viser det årlige antal anmeldelser for gerningstyperne; tyverier, vold, indbrud, og lov om euforiserende 

stoffer i Vester, Øster, og Lund. Det fremgår tydeligt, at der siden 2007 har været flest anmeldelser i Lund. 

Anmeldelsesudviklingen i Lund er siden 2008 halveret frem til i dag, hvor den er gået fra 1000 anmeldelser til 

500 anmeldelser. I Vester har udviklingen ligget på et stabilt niveau, hvor der har været omkring 400 anmel-

delser, og herefter en faldende tendens, således at der kun i dag er ca. 200 anmeldelser. Anmeldelsesudvik-

lingen i Øster viser en mere varierende tendens, dog med en nedadgående trend. Anmeldelserne stiger ca. 

hvert tredje år, men siden 2009 har anmeldelserne været halveret frem til i dag, hvor den er gået fra ca. 950 

anmeldelser til ca. 500 anmeldelser. Det fremgår derfor tydeligt at anmeldelsestilbøjeligheden er faldende i 

alle tre bydele.  
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For at tage højde for forskelle af antal indbyggere i bydelene viser næste graf ratioen pr. 1000 indbyggere med 

udgangspunkt i indbyggertallene i midten af året den 1. juli for alle årene. Tendensen forbliver den samme (se 

figur 3). Med udgangspunkt i år 2016 får politiet flest anmeldelser i Lund med 70 anmeldelser pr. 1000 borger. 

I Øster får politiet 64 og i Vester er det 29 anmeldelser pr. 1000 borger. Dermed formoder vi, at de borgere 

der bor i Lund oplever mere kriminalitet. Dette kan dermed være et udtryk for at borgerne i Lund føler sig 

mere krænket eller måske føler sig mere utrygge end de borgere der bor i Øster og Vester. 
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For at give indsigt i, hvilke typer af kriminalitet borgerne oplever i de tre bydele, illustrerer vi dette for året 

2016 i figur 4. Anmeldelserne er fordelt for gerningstyperne; tyverier, vold, indbrud, og lov om euforiserende 

stoffer i Vester, Øster, og Lund. Det fremgår tydeligt, at det er 

samme mønster for alle tre bydele. Der er flest anmeldte tyve-

rier efterfulgt af indbrud, så euforiserende stoffer og vold.  Det 

skal nævnes at der kan være forskel på forbrydelser, der har et 

direkte offer, eksempelvis vold, og de såkaldte offerløse for-

brydelser, hvor der ikke er et direkte offer, eksempelvis handel 

med narkotika, hvor forurettede ikke nødvendigvis oplever sig 

selv forurettet. I de tilfælde, hvor en lovovertrædelse har et 

direkte offer, afhænger anmeldelsen af ofrets anmeldelsestil-

bøjelighed. Tilbøjeligheden kan være afhængig af kulturelle, 

sociale eller psykologiske faktorer. Vi ved eksempelvis fra of-

ferundersøgelser, at mange tilfælde af vold i hjemmet aldrig 

anmeldes. Tilbøjeligheden kan også være afhængig af den øko-

nomiske vinding. I Danmark anmeldes eksempelvis de fleste 

indbrud og tyverier til politiet, idet en politianmeldelse er en 

forudsætning for at få udbetalt erstatning. Derfor er anmeldel-

sestilbøjeligheden især for indbrud relativ høj i Danmark. Otte 

ud af ti indbrud anmeldes.  

Figur 5 viser procentvis fordelingen af de fire gerningstyper i 

Vester, Øster, og Lund. Vi har taget højde for forskellene af an-

tal indbyggere i alle bydelene med udgangspunkt i midten af 

året den 1 juli. For gerningstypen indbrud er der flest anmel-

delser i Øster. Øster udgør 41 % af de samlede antal anmeldel-

ser i Albertslund. Lund udgør 32 %, og der er færrest anmeldte 

indbrud i Vester med 27 %. Indbrud dækker både over indbrud 

i bank, forretning mv., indbrud i beboelse, og indbrud i udebo-

ede bebyggelser. 

Den procentvise fordeling for tyverier er størst i Lund med 45 

%. Ligesom det gør sig gældende med indbrud er der også fær-

rest anmeldte tyverier i Vester med 15 %. Tyverier dækker 

over tyverier fra bil og båd, butikstyverier, brugstyverier af 

indregistreret køretøj, brugstyveri af knallert og cykel, samt 

andre tyverier.  

Der er lige mange anmeldelser pr. 1000 borger for vold i Ve-

ster og Øster og ligeledes for euforiserende stoffer i Lund og 

Øster.  
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Politiets registrerede kriminalitetsbillede  
På baggrund af de registreret anmeldelser findes de personer der er sigtet i forbindelse med de pågældende 

anmeldelser for tyverier, vold, indbrud, og euforiserende stoffer. Tallene er fra Københavns Vestegns Politi og 

kan afdække et mere reelt kriminalitetsbillede, hvor der er 

fundet en sigtet. Det skal nævnes at for navnlig tyveri og 

indbrud er det begrænset hvor mange sager der kan findes 

en sigtet. Bemærk også at der kan være flere sigtede pr. 

anmeldelse, og at en sigtet person kan have flere sigtelser. 

Derudover er det ikke alle sigtelser, der fører til dom. Vi 

har valgt at beskrive 2016 omend dette år sandsynligvis er 

undervurderet. Dette skyldes at der kan være nogle an-

meldelser i slutningen af året, hvor der endnu ikke er knyt-

tet en sigtet, idet vi endnu ikke har komplette data for året 

2017.  

Som det fremgår af figur 6 gør det sig også gældende for 

sigtelser, at mønstret er det samme i de tre bydele. Dog 

har gerningstyperne ændret sig. I 2016 har der været flest 

sigtelser for gerningstypen euforiserende stoffer. Lov om 

euforiserende stoffer indebærer at gerningspersonen ek-

sempelvis enten har solgt eller smuglet narkotika. Der er 

blevet solgt eller smuglet næsten lige meget narkotika i 

Lund og Øster (se figur 7). Vester udgør kun 17 % af de to-

tale antal sigtelser. Styringen af narkotikamarkederne i 

Danmark udspringer oftest fra rocker- og bandemiljøet. 

The European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Ad-

diction (EMCDDA) indsamler data om narkotikaforbrug, 

prisniveauer og lovgivning og hvert år offentliggør de en 

rapport om narkotikaproblemer i Europa. Den seneste rap-

port 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 cannabisforbru-

get de seneste 12 måneder. For kokainforbruget alene pla-

cerer Danmark sig på en sjetteplads i Europa. Det er for-

bruget og de høje salgspriser, der gør Danmark og det øv-

rige Nordeuropa til en attraktiv slutdestination for kokain-

handlen i Europa.  

For gerningstypen vold er der 58 % sigtelser i Lund ud af 

det totale antal sigtelser i Albertslund. At over halvdelen af 

den vold, der bliver begået i Albertslund, bliver begået i 

Lund, kan have flere medvirkende årsager som fx infra-

struktur og urbanisering. Igen er der færrest sigtelser i Ve-

ster, kun 13 % af volden bliver begået her. Vold dækker 

over vold mod offentlig myndighed, simpel vold, alvorli-
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gere vold, særlig alvorlig vold, og vold mod sagesløs. Størstedelen af volden i Danmark foregår i nattelivet på 

gader og stræder og der er oftest alkohol indblandet. Når man sammenligner Danmark med de øvrige EU-

lande, viser det sig at voldsniveauet er relativt højt i Danmark. Ifølge International Crime Victim Survey, lå 

Danmark i 2005 på en sjetteplads i EU med hensyn til andel voldsudsatte. Siden 2005 er voldsniveauet dog 

faldet en smule i Danmark, så billedet kan principielt have ændret sig.  

Endelig skal det rimeligvis anføres at fordelingen mellem bydelene på registrerede gerningstyper, kunne se 

meget anderledes ud, såfremt vi havde flyttet fokus hen på andre gerningstyper, som fx økonomisk kriminali-

tet, miljøkriminalitet eller andet. De valgte gerningstyper er udvalgt på baggrund af et relevanskriterie for 

DKE’s funktionsområde.  

Hvor kommer de sigtede gerningspersoner fra?  
Afdækningen af hvor de sigtede personer boede på tidspunktet for anmeldelsen findes på baggrund af et CPR-

register fra Danmarks Statistik. Nedenstående figur 8 illustrerer således hvor de der begår kriminalitet i Al-

bertslund Kommune boede på gerningstidspunktet. Vi har taget udgangspunkt i de kommuner der hører under 

Københavns Vestegns Politi samt Københavns Kommune. Det fremgår tydeligt, at de fleste der begik krimina-

litet i 2016 i Albertslund Kommune også selv boede i kommunen. Derudover viser figuren også, at de næstflest 

sigtede personer kommer fra de kommuner, der grænser op til Albertslund. Fra Høje-Taastrup var der 20 sig-

tede personer, fra Vallensbæk 14 sigtede personer, og fra Brøndby 7 sigtede personer. Derudover var der 44 

sigtede personer, som kom fra Københavns Kommune. De resterende kom fra det øvrige Danmark eller også 

var bopælsadressen ikke oplyst. Dette giver viden til DKE om, hvilke kommuner der skal samarbejdes med i 

2018. Bemærk også at der er lige mange sigtede personer i Albertslund som uden for Albertslund. Gernings-

personerne udgør 115 for de omkring liggende kommuner og Albertslund udgør 118.  
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De sigtede personer med bopæl i Albertslund Kommune, inddeles i Vester, Øster, og Lund. Der var flest, der 

boede i Vester (44 sigtede personer) på gerningstidspunktet. Dernæst var de fra Lund (40 sigtede personer) 

og færrest kom fra Øster (34 sigtede personer). Opsummerende foregår der altså mest kriminalitet i Lund og 

mindst i Vester. Dette gør sig både gældende for den oplevede kriminalitet og for antallet af sigtelser. Største-

delen af de sigtede personer har dog bopæl i Vester på trods af at kriminaliteten er mindst her.   

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 november 2017 har et hold af udskolingsmedarbejdere, skole/udskolingsledere, DKE-medarbejdere samt en 

klubleder været på første del af en specialistuddannelse i genoprettende processer. Dette hold skal i løbet af 

vinteren 2017 og foråret 2018 i gang med selv at bruge genoprettende praksis i deres arbejde. I april 2018 skal 

holdet til Wales for at få anden del af deres uddannelse i genoprettende praksis og for at besøge skoler, der 

har arbejdet systematisk med denne praksis i en årrække. Og i august 2018 – umiddelbart inden eleverne 

starter efter sommerferien – skal holdet træne alle de øvrige udskolingsmedarbejdere. Fra skoleåret 

2018/2019 skal genoprettende praksis således bruges systematisk i alle kommunens udskolinger og på Unge-

centret.  

Herefter evalueres projektet 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 – det er vi meget glade for!  

Planen er, at genoprettende praksis umiddelbart efter implementeringen i udskolingerne skal udbredes til 

Albertslunds mellemtrin og indskolinger også. 

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 dette skoleår 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 syv 4. klasser og 

undervise i konflikthåndtering og i to 8. klasser og fortælle om DKE’s opsøgende teams arbejde i byen.  
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Områdevandringer 
For at øge trygheden i Albertslund Kommune udføres der fortsat områdevandringer i udvalgte boligområder. 

På nuværende tidspunkt er DKE i samarbejde med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen i Kanalens Kvarter, 

Albertslund Boligsocial Center, og BO-VEST ved at planlægge en områdevandring i området. DKE tager ud-

gangspunkt i den viden som beboere og borgere, som arbejder i området har, da de har det største kendskab 

til de lokale forhold. Fokus er på de særlige forhold, der skaber utryghed. Det kan være misligholdte omgivelser 

såsom vildtvoksende planter der er ved at overtage veje og stier, dårlig belysning og dårlige oversigtsforhold, 

graffiti, hærværk samt affald. Målet er at gøre området mere indbydende og skabe gode faciliteter, så bor-

gerne 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.  

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

Ungeprofilundersøgelsen  
DKE er ved at udfærdige ungeprofilundersøgelsen 2017. Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaunder-

søgelse målrettet unge på tværs af Danmark. Der bliver blandt andet spurgt ind til trivsel i skolen, oplevelse af 

faglig dygtighed, pjæk, mobning, flertalsmisforståelser, selvkontrol, og kriminalitet. Ungeprofilundersøgelsen 

giver derfor helt lokale data, der giver aktuel viden for årgange og skoler. På baggrund af data har vi derfor 

mulighed for eksempelvis en hurtig indsats, da ressourcerne kan allokeres hen hvor behovet er. DKE skal også 

bruge spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med evalueringen af Albertslundprojektet. Undersøgelsen er 

opdelt i to målgrupper: udskoling 7.-9. klasse og unge i alderen 15-30 år. Fristen for aflevering af besvarelser 

er 30. november 2017, så i DKE glæder vi os meget til at afrapportere.  

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 uønsket adfærd i vo-

res by.  

Bydelsmøderne afholdes tre gange årligt i hver af de tre bydele; Vester, Øster, og Lund. Der har indtil nu været 

afholdt to møder i hver bydel – en runde i ultimo marts til primo april og en runde i slutningen af august til 

starten af september. Ved de første møder har der været fokus på hvilke personer vi med fordel kan inddrage 

i henholdsvis Vester, Øster, og Lund, og fremmødet er vokset væsentligt fra første til anden møderunde. Der 

er kommet mange forslag om hvorledes kredsen af mødedeltagere kan udbredes til i højere grad at omfatte 

relevante, lokale og civile kræfter. De første erfaringer fra bydelsmøderne viser, at det tager tid at aktivere det 

lokale civilsamfund i det omfang vi ønsker, men flere boligforeninger, sportsklubber, grundejerforeninger samt 

natteravnene har nu tilkendegivet, at de gerne vil deltage, og en del af disse deltog allerede på møderne i 

sensommeren.  

Næste runde bydelsmøder er i starten af december. I DKE glæder vi os fortsat til at stimulere og følge udvik-

lingen af bydelsmødernes potentiale. 
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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 forebyggel-

sesegnet.  

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 12 til 15 år. De er ca. 8-10 stykker og gruppen skal drøftes til det kommende koordinationsmøde, 

da de har en bekymrende og utryghedsskabende adfærd. De er blevet observeret i byrummet som værende 

grænseoverskridende i deres handlinger og uroskabende. DKE vil gerne have afdækket den bekymrende ad-

færd, så der kan indledes et sammenhængende indsatsforløb. Det er vigtigt at få afdækket de unges ressour-

cer, så det kan vurderes om indsatsen skal rettes mod den individuelles behov, på gruppen som helhed eller 

begge dele. Derudover er målet at få afsøgt, hvordan DKE i samarbejde med lokalpolitiet, skolen, og klubberne 

kan skabe noget positivt omkring gruppen.  

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 udsluses 

fra eller rehabiliteres fra Kriminalforsorgens institutioner.  

Siden januar 2017 har DKE oprettet 36 niveau 2-sager. Ud af disse har 21 personer afsonet i Kriminalforsorgens 

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

hvoraf fire af dem er registreret som recidiv. I denne sammenhæng skal det nævnes, at DKE har fået mange 

henvendelser fra familieafsnittet. Disse sager er særlig komplekse, fordi alvorlighedsgraden af kriminaliteten 

og mængden af kriminalitetsforhold er store. Derudover har disse unge også problemer med familien og deres 

netværk generelt. Sådanne sager er sværere at håndtere og risikoen for recidiv er dermed større.  

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

med betydelig strafferamme. Kriminaliteten kan være sager om rocker- eller bandetilknytning, organiseret 

salg af stoffer, våbenbesiddelse, brandstiftelse og lignende.  

Siden januar 2017 har DKE oprettet tre niveau 3- sager. 

DKE har været meget opmærksom på det nye tiltag ’Bander bag tremmer’, da dette blandt andet indebærer 

afskaffelse af prøveløsladelse for rockere og bandemedlemmer dømt efter bandebestemmelsen. Det er kun 

muligt at blive prøveløsladt, hvis man er motiveret for at lægge sin kriminelle livsstil bag sig og deltage i et 

exit-program. Dette kan medvirke til at flere vil ansøge om deltagelse i et exitforløb uden at have reelle inten-

tioner, men blot for at få prøveløsladelsen. Tiltaget kan derfor medføre nødvendigheden af et endnu tættere 
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samarbejde mellem Kriminalforsorg, politi og kommune i forhold til at foretage egnethedsvurderinger til exit-

programmet. Derudover skal der laves en revision af exit-programmerne, der blandt andet skal sikre at perso-

ner, der kun har en perifer tilknytning til rocker-og bandemiljøet, også får mulighed for at deltage. Regeringen 

vil også undersøge mulighederne for at tilbyde de exit-deltagende en udvidet adressebeskyttelse.   

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/afdelinger ar-

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

delsen 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 kommunika-

tionen 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.   

 

Netværkssamrådet  
Lovbestemmelsen om netværkssamråd omhandler kommunernes forpligtelse til at indkalde relevante parter 

til et netværkssamråd i tilfælde, hvor unge under 18 år er mistænkt eller sigtet for at have begået alvorlig 

kriminalitet. På nuværende tidspunkt er tre unge fra Albertslund under 18 varetægtsfængslet. DKE er derfor i 

gang med at bistå Familieafsnittet i forhold til at få afholdt Netværkssamråd. Lovgivningen vedrørende net-

værkssamråd indeholder nemlig en tidsfrist, idet kommunen skal indkalde til netværkssamråd senest 7 dage 

efter at de har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung er mistænkt eller sigtet for at have begået 

alvorlig kriminalitet. Netværkssamrådet bidrager til at der indgås aftaler med alle deltagere i forhold til at 

støtte den unge under varetægt og ved løsladelse, så recidiv til ny kriminalitet nedsættes. I flere af sagerne er 

der etableret mentorstøtte fra DKE.  
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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 udenfor 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.  

DKE prioriterer samarbejdet med skole- og klubområdet højt, da dette gensidigt styrker og kvalificerer viden 

om tendenser og bevægelser i bydelene. Derfor besøger det operative team med fast frekvens klubberne og 

skolerne. Dette er for at styrke især vidensdelingen og en hurtig indsats på eventuelle problematikker samt 

opfølgning. Teamet har desuden i forbindelse med Den Robuste Generation undervist 8. klasserne for at styrke 

de ungens kompetencer i forhold til konflikthåndtering og adfærd i det offentlige rum. Udover skolerne og 

klubberne har det operative team også tæt kontakt til foreningslivet, afdelingsbestyrelser etc. i forbindelse 

med outreach-opgaver.  

Da opgaverne bredt set er af situationel karakter opererer DKE ikke for tiden med hotspot områder, men 

teamet har en række fokusområder og -persongrupper. 

I sommerperioden har gadebilledet i Albertslund været præget af ophold i udearealer. Dette medfører altid 

en række udfordringer omkring skrald, lidt hærværk mv. Det har dog stort set været indenfor sæsonens norm.  

Efteråret/vinteren foregår ligeledes også forholdsvis roligt. Der har været nogle små episoder med optræk til 

lidt uro, hærværk og utryghedsskabende adfærd (især omkring centret, stationen, Ungdomsskolen og Biblio-

teket) og det er der iværksat indsats overfor. DKE er sammen med klubberne og skolerne i gang med en særlig 

indsats for især to grupper af unge. Den ene gruppe er primært 14 til 16 årige drenge, som DKE har igangsat 

en særlig indsats for med fritidsjobs, fritidsaktiviteter, samt tættere dialog med klubber og skoler. Den anden 

gruppe er 10 til 13 årige drenge, hvor den fokuserede indsats foretages i skoler og klubber. Her er der bedre 

mulighed for at lave den gode forebyggende indsats. Indsatsen overfor de to grupper er samtidig også et godt 

eksempel på det gode samarbejde mellem DKE, skoler og klubber, hvor vi løfter bedst i flok.  

På trods af en verserende bandekonflikt oplever DKE ikke at det præger Albertslund i væsentlig grad. Der har 

været nogle enkelte episoder, men på det foreliggende vurderes disse episoder at vedrøre få individer invol-

veret i personlige uoverensstemmelser.  

I DKE glæder vi os til at byde velkommen til vores nye medarbejder i det operative team, Mikkel Østergaard. 

Mikkel starter til januar 2018 og er uddannet idrætspædagog med en kandidat i pædagogisk psykologi. Han 

har tidligere varetaget forskellige pædagogiske funktioner som støttekontaktperson, projektkoordinator i et 

værested for psykisk sårbare unge og senest som inklusionspædagog i en folkeskole. Siden 2011 har Mikkel 

beskæftiget sig med at undersøge og udvikle ressourceorienterede dokumentationsmetoder til forskellige 

praksisformer. I DKE skal Mikkel have en todelt funktion, hvor han skal arbejde som mentor samt kvalificere 

metodeudvikling. 
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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 2017. 

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

kriminalitetsbillede af lokalområderne. Selvom der er taget højde for forskellene af antal borgere i de tre by-

dele, så er anmeldelsestilbøjeligheden størst i Lund. Her modtager politiet 70 anmeldelser pr. 1000 borger, 

hvorimod politiet kun modtager 29 anmeldelser pr. 1000 borgere fra borgerne i Vester. Den oplevede krimi-

nalitet må altså formodes at være størst i Lund og dette kan være et udtryk for at borgerne også her føler sig 

mere krænket eller utrygge.  

I forbindelse med det mere reelle kriminalitetsbillede, hvor man har sigtet en person for anmeldelserne, så er 

der flest sigtelser for vold og tyverier i Lund. Der er ca. lige mange sigtelser for euforiserende stoffer i Lund og 

Øster, og der er flest indbrud i Øster. Sagt med andre ord, så er der mindst kriminalitet i Vester.  

De fleste af dem der begår kriminalitet i Albertslund kommer også selv fra Albertslund. For året 2016 var der 

118 gerningspersoner, der havde bopæl i Albertslund og 115 kom fra omegnskommunerne, fordelt fra føl-

gende kommuner; der var 20 gerningspersoner fra Høje-Taastrup, 6 fra Ishøj, 14 fra Vallensbæk, 7 fra Brøndby, 

5 fra Glostrup, 3 fra Ballerup, 1 fra Herlev, 3 fra Rødovre, 5 fra Hvidovre, 7 fra Gladsaxe, og 44 fra København. 

De sigtede personer med bopæl i Albertslund inddelte vi i Vester, Øster, og Lund. De fleste gerningspersoner 

havde bopæl i Vester. Således bor der flest sigtede personer i Vester, mens den oplevede kriminalitet og antal 

sigtelser er størst i Lund.  

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 november har et hold af udskolingsmedarbejdere, 

skole/udskolingsledere, DKE-medarbejdere samt en klubleder været på første del af en specialistuddannelse i 

genoprettende processer. Holdet skal til Wales for at få anden del af deres uddannelse i genoprettende praksis 

og de skal også besøge skoler, der har arbejdet systematisk med denne praksis i en årrække.  

Den kriminalpræventive læreplan har fra starten af dette skoleår været obligatorisk for skolerne at følge. Sko-

lerne har taget rigtig godt imod opgaven, og flere skoler er allerede meget langt fremme med implementerin-

gen af læreplanen.  

DKE er i gang med at planlægge en områdevandring i Kanalens Kvarter. Planlægningen sker i et tæt samarbejde 

med deres afdelingsbestyrelse, Albertslund boligsocial center og BO-VEST. Fokus er på de særlige forhold der 

skaber utryghed.  

På nuværende tidspunkt er DKE også i gang med at udfærdige ungeprofilundersøgelse, som er en spørgeske-

maundersøgelse målrettet unge på tværs af Danmark. Fristen for aflevering af besvarelser er 30. november 

2017, så vi glæder os meget til at afrapportere.  

Næste runde bydelsmøder er i starten af december. I DKE glæder vi os fortsat til at stimulere og fortsætte 

udviklingen af bydelsmødernes potentiale.  
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Det reaktive område  
I gennemsnit behandles ca. 120 niveau 1-sager om året. DKE har i øjeblikket fokus på en gruppe unge i alderen 

12 til 15 år. Gruppen skal drøftes til det kommende koordinationsmøde, hvor DKE gerne vil have afdækket den 

bekymrende adfærd, så der kan indledes et sammenhængende indsatsforløb.  

Siden januar 2017 har DKE oprettet 36 niveau 2-sager og tre niveau 3-sager  

På det reaktive område er vi meget opmærksomme på det nye tiltag ’Bander bag tremmer’, da dette blandt 

andet indebærer afskaffelse af prøveløsladelse for rockere og bandemedlemmer dømt efter bandebestem-

melsen. Det er kun muligt at blive prøveløsladt, hvis man er motiveret for at lægge sin kriminelle livsstil bag 

sig og deltage i et exit-program. Dette kan medvirke til at flere vil ansøge om deltagelse i et exitforløb.  

DKE har stadig fokus på at borgerne får hjælp til en god løsladelse og det tværlige samarbejde mellem jobcen-

teret og KIF/kriminalforsorgen går godt, selvom orienteringen om løsladelse fra tid til anden udestår.  

På nuværende tidpunkt er DKE i gang med at bistå familieafsnittet i forhold til at få holdt netværkssamråd. 

Netværkssamråd bidrager til at der indgås aftaler med alle deltagere i forhold til at støtte den unge under 

varetægt ved løsladelse, så recidiv til ny kriminalitet nedsættes.  

Det operative område  
DKE har på nuværende tidspunkt indskrevet 15 aktive mentorsager, hvoraf fire af dem er registreret som re-

cidiv. DKE har fået mange henvendelser fra Familieafsnittet og disse sager er særlige komplekse, fordi alvor-

lighedsgraden af kriminaliteten og mængden af kriminalitetsforhold er store. Derudover har disse unge også 

problemer med familien og deres netværk generelt. Sådanne sager er sværere at håndtere og risikoen for 

recidiv er dermed større.   

DKE prioriterer samarbejdet med skole- og klubområdet højt, da dette gensidigt styrker og kvalificerer viden 

om tendenser og bevægelser i bydelene. Derfor besøger det operative team med fast frekvens klubberne og 

skolerne. Dette er for at styrke især vidensdelingen og en hurtig indsats på eventuelle  problematikker samt 

opfølgning 

Da opgaverne bredt set er af situationel karakter opererer DKE ikke for tiden med hotspot områder, men 

teamet har en række fokusområder og -persongrupper.  

På trods af en verserende bandekonflikt oplever DKE ikke at det præger Albertslund i væsentlig grad. Der har 

været nogle enkelte episoder, men på det foreliggende vurderes disse episoder at vedrøre få individer invol-

veret i personlige uoverensstemmelser.  

I DKE glæder vi os meget til at Mikkel Østergaard starter i det operative område. Mikkel er uddannet idræts-

pædagog med en kandidat i pædagogisk psykologi. I DKE skal Mikkel have en todelt funktion, hvor han skal 

arbejde som mentor samt kvalificere metodeudvikling.   

 

     

 



 

 

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 fjerde rapport der udgives fra Den Kriminalpræventive Enhed. Næste rapport 

udkommer sommeren 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

+45 43 68 69 59 

DKE@albertslund.dk 

www.albertslund.dk 


	DST_Frontpage
	DST_Backpage
	SD_USR_Arbejdssted
	HIF_SD_USR_Arbejdssted
	SD_USR_Area
	HIF_SD_USR_Area

