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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. De halvårs-

rapporter, der udkommer i februar har fokus på et her og nu kriminalitetsbillede, hvorimod de halvårsrappor-

ter, som udkommer i august har fokus på hele det forgange år. Ydermere giver rapporten et indblik 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 perioden 1 januar til 1 november 2018, hvilket 

refereres som 2018 i rapporten. Indledningsvis beskrives opdelingen af Albertslund i bydelene Vester, Øster 

og Lund og hertil geografiske kendetegn. Herefter belyses de kriminalitetstal og aldersfordelingen, hvor en 

lovovertrædelse har fundet sted, og en sigtet gerningsperson er fundet. Dernæst beskrives, hvor de sigtede 

personer boede på gerningstidspunktet, herunder hvilke gerningstyper dem med bopæl i Albertslund er blevet 

sigtet for. Herefter illustreres, hvor sigtede personer med bopæl i Albertslund begår kriminalitet henne, hvilke 

gerningstyper de begår og aldersfordelingen. Endelig belyses, hvorvidt 9-klasse-elever i Albertslund kommune 

sammenlignet med landsplan har prøvet at ryge hash, samt om de har fået tilbudt hash af deres venner og på 

deres skole.   

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 by-

delsmøderne taget udgangspunkt i skoledistrik-

terne og er opdelt i Vester, Øster, og Lund. Figur 

1 viser opdelingerne og karakteristika for de tre 

bydele.  

Af figuren fremgår det, at Vester har flest bor-

gere og det største sammenlagte areal af 

grønne områder. Indbyggertallet er udregnet 

fra Det Centrale Personregister (CPR), hvor bor-

gernes adresse pr. 1 juli 2018 er brugt som skæ-

ringsdato. De grønne områder er beregnet ud 

fra matrikler med fredsskovsstatus, Geodan-

mark Luftfotos registrerede skovområder og Al-

bertslund Kommunes egne registreringer af 

parker. Vester er også den bydel med færrest 

erhvervsbygninger og flest villaer. Antal er-

hvervsbygninger og villaer er beregnet ud fra 

Bygnings- og Boligregistret (BBR).  

I bydelen Øster bor der færrest borgere. Derud-

over er der færrest lejligheder og flest erhvervs-

bygninger. Antal lejligheder er også beregnet ud 

fra BBR.  

I Lund er der flest almene boliger og lejligheder. 

Almene boliger er beregnet ud fra ejendoms-

stamregister (ESR). Lund er også den bydel med 

det mindste sammenlagte areal af grønne om-

råder.  
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Kriminalitetsbilledet i de tre bydele  
For at give indsigt i et reelt kriminalitetsbillede i de tre bydele har vi taget udgangspunkt i de lovovertrædelser, 

hvor der er fundet en sigtet. Figur 2 viser et samlet overblik over kriminalitetsbilledet for de tre bydele for 

gerningstyperne: mindre salg, større salg og eget forbrug af narkotika, simpel og alvorligere vold, manddrab, 

røveri, indbrud i villa, og butikstyverier i Vester, Øster og Lund. Der er ingen sigtede personer for gerningstypen 

kvalificeret vold og indbrud i lejligheder, hvorfor disse ikke fremgår af figuren. Det skal nævnes at fordelingen 

mellem bydelene på registrerede gerningstyper, kunne se anderledes ud, såfremt vi havde flyttet fokus hen 

på andre gerningstyper, som f.eks. økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet eller andet. De valgte gerningsty-

per er udvalgt på baggrund af et relevanskriterie for DKE´s funktionsområde. Bemærk at en sigtet person kan 

have flere sigtelser, og at det ikke er alle sigtelser, der fører til dom.  

 

Det fremgår tydeligt, at der har været flest sig-

telser for besiddelse af narkotika til eget forbrug 

i alle tre bydele. Vi har valgt at skelne mellem be-

siddelse til eget forbrug samt mindre og større 

besiddelse med henblik på videreoverdragelse, 

herunder videresalg. Når en person findes i be-

siddelse af euforiserende stoffer, skal det med 

henblik på straffastsættelsen i forbindelse med 

tiltalerejsningen overvejes, om det må antages, 

at der er tale om besiddelse af euforiserende 

stoffer til eget forbrug, eller om der er tale om 

besiddelse med henblik på videresalg. I den for-

bindelse vil navnlig mængden være afgørende. 

Det er også mængden, der er afgørende for om 

der er tale om mindre (f.eks. besiddelse af et par 

joints) eller større besiddelse (betydelige, store 

mængder) med henblik på videresalg.  

Derudover udgør den næststørste del af antal 

sigtelser butikstyverier i Vester og Lund, hvor det 

i Øster er simpel vold. I Lund og Vester udgør 

simpel vold og mindre salg af narkotika cirka 

samme andel af sigtelserne. I Øster er det min-

dre salg af narkotika og butikstyverier, der udgør 

en næsten lige stor del af sigtelserne. Besiddelse 

af større mængder narkotika med henblik på vi-

deresalg har der kun været én sigtelse for i hen-

holdsvis Øster og Lund, men ikke nogen i Vester.   

 

Generelt er der ikke mange sigtelser for alvorlig vold i de tre bydele. Sigtelser for vold inddeles således, at 

simpel vold forstås som almindelig – ikke grov - vold og defineres efter straffelovens §244 som et angreb mod 

en anden persons legeme. Derfor er psykisk vold ikke omfattet af denne bestemmelse. Med alvorligere vold 

forstås grov vold, hvilket defineres efter §245 som et angreb på en andens persons legeme, men af særlig rå, 

brutal eller farlig karakter. Der har været to sigtelser for alvorligere vold i Vester og Lund og tre i Øster. Der 

har ikke været nogle sigtelser efter den mest alvorlige voldsparagraf, straffelovens §246, for forhold begået i 
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Albertslund i 2018. §246 defineres som særligt grov vold, evt. med døden til følge. Der er rejst sigtelser for ét 

røveri mod person i egen bolig i Øster og ét forsøg på manddrab i Lund.   

Der er rejst i alt seks sigtelser for indbrud i villaer i Albertslund i 2018, heraf to i Lund, tre i Øster og én i Vester. 

Men hertil skal det nævnes, at for navnlig indbrud, er det begrænset, hvor mange sager der kan findes en 

sigtet gerningsperson. Det reelle antal indbrud er derfor højere end antallet af sigtelser på dette område giver 

indtrykket af. Figur 3 viser fordelingen af sigtelser for de ni gerningstyper i Vester, Øster og Lund. 

 

Af figur 3 fremgår det, at 68% 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 43% 

og 51%, svarende til 16 og 90 sigtelser. Større salg af narkotika er derimod størst i Øster og Lund med 50% i 

hver, dog kun svarende til én sigtelse i hvert af disse to distrikter. Det er også i Øster og Lund, der har været 

lige meget simpel vold, svarende til 15 sigtelser i hvert af disse to distrikter. Derudover er Øster den bydel med 

flest sigtelser for alvorligere vold og udgør 43%, svarende til tre sager. Idet der kun har været én sigtelse for 

forsøg på manddrab i Lund og ét røveri i Vester, så udgør disse 100%.  

Figur 4 viser aldersfordelingen for de sigtede personer, som begår kriminalitet i Albertslund Kommune fordelt 

på de ni gerningstyper. Det fremgår tydeligt, at det er aldersgruppen 18-29 årige, 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 sammenlignes med pensionister over 65 år, så er disse grupper næsten lige mange gange 

blevet sigtet for at have begået kriminalitet i Albertslund. Sigtelser mod personer under 18 år er hyppigst for 

simpel vold, butikstyveri samt narkotika til eget forbrug og mindre salg, mens pensionister hyppigst er blevet 

sigtet for alvorligere vold og butikstyverier. Der, hvor alderen på de sigtede varierer mest er for gerningstypen, 

simpel vold. Den procentvise fordeling for sigtede over 30 år er 49%, sigtede i alderen 18-29 år udgør 27% og 

sigtede under 18 år udgør 24%, svarende til henholdsvis 20, 11 og 10 sigtelser. Det er aldersgruppen 18-29 år, 

som oftest bliver sigtet for alvorlig vold med en procentvis fordeling på 71%, hvorimod sigtelser i denne kate-

gori udgør 29% for aldersgruppen over 30 år. Derudover er det oftest personer over 30 år, der bliver sigtet for 

butikstyveri (69%). Sigtelser mod 18-29 årige i denne kategori udgør 24% og mod personer under 18 år 7%. 
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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 5 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 eksempelvis beskæftigelse, ud-

dannelse eller familieforhold. Derudover skal det nævnes, at 77 sigtelser er rejst mod personer, der kommer 

fra det øvrige Danmark end de nævnte kommuner. Det fremgår tydeligt, at Albertslund er den hyppigste bo-

pælskommune for personer, der blev sigtet for kriminalitet begået i Albertslund Kommune i 2018. Men sam-

menlignes derimod Albertslund Kommune med hele det øvrige Danmark, så er der flere sigtelser mod perso-

ner, som bor uden for Albertslund end i Albertslund. Sigtelser mod borgere fra Albertslund udgør 164 personer 

og sigtelser mod borgere med bopæl uden for Albertslund udgør i alt 191. Heraf er der i alt 114 sigtelser mod 

personer med bopæl i de omkringliggende kommuner. Derudover viser figuren, at der er flere sigtelser mod 

borgere fra kommunerne, København, Høje-Taastrup, Glostrup og Ishøj, for kriminalitet begået i Albertslund, 

end mod borgere fra de øvrige omegnskommuner. Der er færrest sigtelser mod personer fra kommunerne 

Herlev, Vallensbæk og Ballerup med henholdsvis én og to personer. Dette giver viden til DKE om, hvilke kom-

muner der skal samarbejdes med i fremtiden.  

Figur 6 viser sigtelser mod borgere med bo-

pæl i Albertslund for kriminalitet begået i Al-

bertslund, fordelt på gerningstyper. Det 

fremgår tydeligt, at de fleste sigtelser mod 

personer med bopæl i Albertslund angår nar-

kotika til eget forbrug. Der har været 77 for-

seelser. Dernæst er det butikstyveri med 31 

sager, simpel vold med 26 sager og mindre 

salg af narkotika med 23 sager. Der har væ-

ret fire tilfælde, hvor borgere fra Albertslund 

er blevet sigtet for at have begået alvorligere 

vold i Albertslund. Det samme gør sig gæl-

dende for sagstyperne ’indbrud i villa’ med 

to sager og ’narkotika, større salg’ med blot 

én sag. Det har således ikke været en person 

med bopæl i Albertslund, der er blevet sigtet 

for forsøg på at begå et manddrab, og det er 

heller ikke en borger fra Albertslund, der er 

blevet sigtet for at have begået et røveri.  

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 7. Vi har ligesom i figur 5 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 

tilknytning til gerningskommunen i form af eksempelvis beskæftigelse, uddannelse eller familieforhold. Det 

skal nævnes, at 20 personer er blevet sigtet for at have begået kriminalitet i det øvrige Danmark end de nævnte 

kommuner. Det fremgår tydeligt, at de fleste sigtelser mod personer med bopæl i Albertslund er for krimina-

litet begået i Albertslund og Københavns Kommune med henholdsvis 144 og 134 sigtelser. Derudover viser 

figuren, at sigtelser 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 
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19 sigtelser rettet mod borgere fra Albertslund. I Glostrup var der 20, mens der var 10 i Vallensbæk. Der er 

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

og Gladsaxe i 2018. 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 220 sigtelser og en samlet import på 191 sigtelser. Hvis vi fraregner sigtelser for narkotika til eget 

forbrug mod borgere fra Albertslund, der er blevet sigtet i København, så ser billedet imidlertid helt anderledes 

ud. Disse sager frasorteres, da der i forbindelse med razziaer ved eksempelvis Christiania i København fore-

kommer relativt høje sagstal indenfor kategorien narkotika til eget forbrug. Hele 57 personer fra Albertslund 

er blevet sigtet i denne kategori, hvilket udgør næsten halvdelen af de personer fra Albertslund, der er blevet 

sigtet i hændelser begået i København. Efter frasorteringen af sager vedrørende narkotika til eget forbrug er 

billedet, at vi importer mere kriminalitet med 191 sigtelser og eksporter mindre kriminalitet med 163 sigtelser. 

De mest udbredte gerningstyper 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 kommuner. Disse er besiddelse af narkotika til eget forbrug, butikstyveri, mindre salg af 

narkotika og simpel vold. 
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Figur 8 viser sigtelser mod borgere fra Al-

bertslund kommune for kriminalitet be-

gået i andre kommuner (hele Danmark) i 

2018, fordelt på gerningstyper. Det frem-

går tydeligt, at personer med bopæl i Al-

bertslund primært bliver sigtet for narko-

tika til eget forbrug i de andre kommuner. 

Der har været 99 forseelser for denne ger-

ningstype. Dernæst er det butikstyveri 

med 43 sager, mindre salg af narkotika 

med 42 sager og simpel vold med 23 sager. 

Derudover er der ikke mange med bopæl i 

Albertslund, som er blevet sigtet for hen-

holdsvis alvorligere vold, indbrud i villa, 

større salg af narkotika og røveri. Der har 

været seks sigtelser for alvorligere vold, to 

for indbrud i villa, tre for større besiddelse 

med henblik på videresalg og to røverier.  

 

Figur 9 viser sigtelser mod personer med bopæl i Albertslund for kriminalitet begået i andre kommuner, fordelt 

på sigtedes alder. Det fremgår tydeligt, at det er personer over 30 år, som oftest bliver sigtet for at have begået 

kriminalitet uden for Albertslund, og igen er det personer under 18 år, som mindst hyppigt sigtes for krimina-

litet begået i andre kommuner. Både indenfor og udenfor Albertslund er det de samme gerningstyper, der 

rejses sigtelser for mod borgere under 18 år med bopæl i Albertslund: Simpel vold, butikstyveri samt narkotika 

til eget forbrug og mindre salg. Dog er det unge under 18 år, som oftest sigtes for at have begået simpel vold. 

Den procentvise fordeling udgør 44% for personer under 18 år, 26% for personer mellem 18-29 år og 30% for 

personer, der er over 30 år, svarende til henholdsvis 10, seks og syv sager.  
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Hashforbruget i Albertslund  
DKE oplever ofte henvendelser med spørgsmål om unges forbrug af hash i Albertslund. For at give indsigt i 

dette anvender vi ungeprofilundersøgelsen fra 2017. I starten af 2018 blev der rejst kritik af anonymiseringen 

af data i designet af ungeprofilundersøgelsen, hvorfor der ikke er lavet en undersøgelse i 2018, som vi kan 

anvende. Data fra ungeprofilundersøgelsen er blevet anonymiseret, hvilket muliggør at vi kan sammenligne 9 

klasse-elever i Albertslund med alle 9 klasse-elever på landsplan. Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeske-

maundersøgelse 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. Ungeprofil-

undersøgelsen giver derfor helt lokale data, der giver aktuel viden for årgange og skoler. 

 

Figur 10 viser, hvorvidt 9 klasse-elever fra Albertslund Kommune har prøvet at ryge hash sammenlignet med 

landsplan. Det fremgår tydeligt, at de fleste 9 klasse-elever ikke har prøvet at ryge hash hverken i Albertslund 

eller på landsplan. Dog ligger Albertslund over landsgennemsnittet hvad angår unge, som ikke har prøvet at 

ryge hash. I Albertslund har 93% ud af 208 besvarelser svaret, at de ikke har prøvet at ryge hash, hvorimod det 

på landsplan kun er 91% ud af 10337 besvarelser. Der er også færre 9 klasse-elever i Albertslund, som har 

prøvet at ryge hash.  

Figur 11 viser andelen af 9 klasse-elever, der er blevet tilbudt hash af venner og på deres skole inden for de 

sidste 12 måneder. Det fremgår tydeligt, at der er flere 9 klasse-elever, der er blevet tilbudt hash af deres 

venner end på skolen både i Albertslund og på landsplan. I Albertslund er færre 9 klasse-elever blevet tilbudt 

hash af deres venner end på landsplan. I Albertslund har 21% ud af 210 elever svaret, at de er blevet tilbudt 

hash af deres venner, hvorimod det på landsplan er 23% ud af 10348 besvarelser. Igen ligger Albertslund altså 

under gennemsnittet, hvilket også gør sig gældende for, om 9 klasse-eleverne er blevet tilbudt hash på deres 

skole. Ud af 209 besvarelser er 3,3% af 9 klasse-eleverne blevet tilbudt hash på deres skole, hvorimod det er 

5,8% ud af 10271 besvarelser på landsplan. Der er dog en betydelig variation i, hvilke af de fire folkeskoler i 

Albertslund, hvor 9 klasse-eleverne er blevet tilbudt hash. DKE vil gå i dialog med skolerne omkring dette.  
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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. På 

nuværende tidspunkt er der tre igangværende projekter; ’Albertslundprojektet’ om genoprettende praksis, 

’Den Robuste Generation’ om læringsmål i skolerne og ’Områdevandringer’ om borgernes involvering i egen 

tryghed.   

Albertslundprojektet – systematisk, evalueret brug af genoprettende praksis i udskolinger 
DKE er i gang med at søsætte Albertslundprojektet, hvor der skal arbejdes systematisk med genoprettende 

praksis i alle kommunens skoler. Det indbefatter at udskolingsmedarbejderne har fået en række praktiske red-

skaber 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. Formålet er, at styrke 

trivslen og den sociale kapital, samt at nedbringe konfliktniveauet blandt elever såvel som medarbejdere på 

de deltagende skoler. På denne baggrund forventes desuden en mindskning af vold og kriminalitet blandt 

eleverne. 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.  

Implementeringen af genoprettende praksis i udskolingerne er næsten i mål på alle skolerne, hvorfor imple-

menteringen snart skal udbredes til Albertslunds mellemtrin, indskolinger og SFO’er. Sideløbende med udsko-

lingerne er klubområdet og politiet også blevet uddannet i genoprettende praksis. På nuværende tidspunkt 

har der været to voldssager relateret til skolerne, hvor politiet har været involveret, og hvor man har anvendt 

genoprettende praksis. Den ene sag er afsluttet, mens den anden er igangværende. Begge sager har både 

involveret elever, forældre, lærere og skoleledelse. I begge tilfælde har elever og forældre været meget posi-

tive omkring deltagelsen i konferencen, og den afsluttede sag har givet anledning til tilfredshed og tilsynela-

dende ændret adfærd hos de involveret.  
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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. Vi er meget glade for støtten!  

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. Kommunens skoler er næsten i mål med implementeringen af læreplanen for 

skoleåret 2018/2019. 

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

I oktober måned lavede DKE i samarbejde med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen (VA og AB) i Kanalens 

Kvarter og Albertslund Boligsociale Center (ABC) endnu en områdevandring. Denne gang var det belysningen, 

der var i fokus, og der blev taget udgangspunkt i beboernes viden, idet de har det største kendskab til de lokale 

forhold. Lokalpolitiet, Klub Svanen og repræsentanter fra kommunen, herunder Sekretariatet for Byudvikling, 

og Byg, Miljø & Forsyning deltog også, og bidrog med deres fagligheder og ekspertise. I fællesskab koblede vi 

den oplevede utryghed i området med utryghedsskabende faktorer og problemer, hvorefter vi drøftede kon-

krete tryghedsfremmende løsninger. Generelt var belysningen i området rigtig god og kun enkelte steder blev 

udpeget til at mangle belysning, eller til at der skulle beskæres buske. Ligesom på forrige områdevandring, 

blev samfærdslen på Kanalgaden igen drøftet. Nogle af beboerne har stadig svært ved at vænne sig til, at man 

skal gå og cykle det samme sted på hele Kanalgaden. Den uhensigtsmæssige knallertkørsel forekommer også 

stadig, ifølge nogle af beboerne. DKE har anbefalet en række fysiske løsninger på problemerne, som vil blive 

taget op til drøftelse efter en prøveperiode på den nye samfærdsel.   

Målet med de to områdevandringer i Kanalgaden, har været at fjerne synlige tegn på normbrud og skabe flere 

synlige tegn på et handlekraftigt lokalområde, så Kanalens Kvarter bliver mere behagelig at opholde sig og 

færdes i. Det skulle gerne resultere i, at flere beboere får lyst til at bevæge sig ud i området, hvilket styrker 

den uformelle sociale kontrol, øger trygheden og mindsker kriminaliteten. Derudover ville vi også gerne skabe 

et bedre grundlag for dialog mellem de forskellige aktører, som var repræsenteret på vandringen. Vi ville også 

gerne skabe en ramme for, at beboerne kunne mødes og gå i dialog om Kanalens Kvarters tryghedsrelaterede 

problemer, hvilket på længere sigt kan styrke de sociale netværk i området. Forhåbentligt har områdevandrin-

gen medvirket til at gøre beboerne opmærksomme på nogle af de små og store ting, der kan være med til at 

skabe utryghed i området, samt tilegnet sig en dybere forståelse for, hvad man selv kan gøre som borger i et 

nærmiljø.     

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 

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. Bydelsmøderne finder sted tre gange om året; foråret, slutningen af august og december. 
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Ved bydelsmøderne i august var der fokus på hashhandlen i Albertslund. Hashhandlen opleves af mange som 

værende et stort vedvarende problem, og det skaber utryghed i lokalområderne. Som nævnt tidligere er for-

bruget af hash for 9 klasse-eleverne i Albertslund lavere end landsgennemsnittet, men Albertslund har en 

anden (immobil) målgruppe, som tiltrækker lokale hashsælgere. Hashhandlen i Albertslund er derfor meget 

mobil og derfor svær at komme til livs for politiet. DKE opfordrer som løsningsmodel, at flere beboere i lokal-

områderne gør brug af udearealerne. Dette vil dæmme op for den negative spiral, hvor den stigende norm og 

hashhandlen medfører, at beboerne i stigende grad trækker sig tilbage til deres boliger og færdes så lidt i 

boligområdets offentlige arealer som muligt. Hvis beboerne gør ophold på eksempelvis legepladserne vil grup-

peringerne – som ofte sættes i forbindelse med hashsælgere, af de lokale beboere – højst sandsynligt søge 

andre steder hen. Det skal dog nævnes at det for mange lokale beboere kan være svært at skelne mellem 

unge, der hænger ud i udearealerne og decideret hashsælgere. Uanset vil tilstedeværelsen af beboere sætte 

gang i en positiv spiral i det enkelte lokalområde, hvilket vil øge trygheden og samtidig signalere at normbrud 

ikke accepteres.  

Ved bydelsmøderne i december blev hashhandlen også nævnt under aktuelle udfordringer, men ellers var 

meldingen, at lokalområderne i alle tre bydele er forholdsvis stille og rolige.  

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 2018 er der blevet afholdt 15 koordinationsmøder, hvilket cirka svarer til 60 niveau 1-sager. Der er 

blevet drøftet enkeltsager samt sager omhandlende større grupperinger, hvor der løbende er blevet iværksat 

flere individuelle indsatser. DKE har i samarbejde med lokalpolitiet, skolerne og klubberne især fokus på en 

større gruppe unge i udskolingen, som har bekymrende og afvigende adfærd. DKE har fokus på at anvende 

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.  
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Siden juli 2018 har DKE oprettet 15 niveau 2-sager. Ud af disse har 14 personer afsonet i Kriminalforsorgens 

institutioner, eller også afsoner de der nu. DKE har på nuværende tidspunkt indskrevet 16 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 2018 har DKE oprettet to niveau 3-sager. Begge sager har været Exit-sager, som er borgere fra rocker- 

eller bandemiljøet, der ønsker at forlade deres kriminelle miljø. Exit-sagerne er kommet til DKE´s kendskab 

ved henvendelse fra kriminalforsorgen og fra en anden kommune. Som noget nyt er der bevilliget penge til at 

boblerne (de relaterede), som er de borgere, der befinder sig i periferien til bandemiljøet eller det kriminelle 

miljø, ligeledes kan komme i Exit. Det betyder, at der kan søges midler til eksempelvis at få fjernet tatoveringer.    

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 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.  

 

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.  
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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.  

Ungdomskriminalitetsnævn  
Den 29. juni 2018 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet aftale om en reform af indsatsen 

mod ungdomskriminalitet. Reformen fokuserer på børn og unge fra 10-17 år, som har begået a) personfarlig 

kriminalitet, og b) anden alvorlig kriminalitet, hvis de samtidig besidder en række særlige risikofaktorer. Disse 

børn og unge vil fremover kunne stilles for et ungdomskriminalitetsnævn, som kan fastsætte en straksreaktion 

og/eller et forbedringsforløb, som barnet eller den unge har pligt til at følge. Nævnet sættes i hver af landets 

politikredse med formanden eller næstformanden som dommer, et kommunalt ansat medlem med indsigt i 

særlig støtte til børn og unge samt et medlem ansat i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggelse.  

Kommuner og kriminalforsorgen skal samarbejde om myndighedsindsatsen. Det følger af Lov om Bekæmpelse 

af Ungdomskriminalitet, at det er kommunerne, der indstiller straksreaktionerne og forbedringsforløbene til 

nævnet, og at det er kommunernes ansvar, at de forløb, der træffes afgørelse om i nævnet, iværksættes ef-

terfølgende. Sideløbende hermed er det den nyoprettede ungekriminalforsorgs ansvar at føre tilsyn med for-

løbene, herunder både at tilse at kommunerne iværksætter de aftalte forløb og at foretage borgerrettet kon-

trol af, at barnet eller den unge deltager i forløbene.  

I Albertslund Kommune er der internt aftalt de foreløbige arbejdsgange til varetagelse af den kommunale del 

af opgaven, primært mellem DKE og Familieafsnittet. Der kan desuden være sager, som har sammenhæng 

med sagerne i Børne- og Ungeudvalget i kommunen.  

Det vurderes som udgangspunkt, at DKE i det store hele fremadrettet kan henholde sig til eksisterende proce-

dure for behandling af enkeltsager. Da reformen lægger op til et udvidet kriminalitetskriterie (udvidet mål-

gruppe), vurderes det dog ligeledes at DKE´s enkeltsagsbehandlings- og mentorindsats kan opleve et øget res-

sourceforbrug. 

Henset til at kriminalitetskriteriet er udvidet, betyder det også at der nu er sager som skal behandles, som ikke 

skulle det før. For de yngstes vedkommende vil en del af de handlinger som kvalificerer et barn til at komme 

for en dommer i Nævnet, foregå i skoletiden. Derfor bliver det en vigtig afvejning for den enkelte skole, om 

det forurettede barn eventuelt kan vejledes til at indgå i en genoprettende proces, eller i højere grad finder 

det rigtigst at anmelde sagen til politiet. Der er stor forskel på de to typer af konsekvenser. Den ene vil være 

fremadrettet i forhold til at få rettet op på, og i fremtiden trives med, et socialt samvær på samme skole. Den 

anden er bagudrettet i forhold til at føle, at der har været en tydelig konsekvens ved handlingen.  
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Konkret var der alene i ugerne 49 og 50 i 2018 i Albertslund Kommune to sager med 11 børn impliceret, som 

efter den 1. januar 2019 ville have været i målgruppen for reformen – og således kunne have medført udfær-

digelse af 11 ungefaglige undersøgelser og indstillinger til Ungdomskriminalitetsnævnet inden for en tids-

ramme på 3 uger.  

DKE vil naturligvis udmønte reformen på bedst mulige vis i et tæt samarbejde med Familieafsnittet.  

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 

DKE´s 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 

denne viden, samt viden fra kontakten til beboerne, kan effektive præventive indsatser etableres og igang-

sættes både for grupperingerne og området generelt.  

På nuværende tidspunkt er der etableret to fokusområder. Det første fokusområde drejer sig om at en gruppe 

unge anvender den offentlige legeplads i boligkvarteret samt børnehaven til aktiviteter, der skaber utryghed 

for områdets beboere og institutionens personale. DKE har i samarbejde med Vej & Park været i dialog med 

personalet om, hvilke indsatser der kan iværksættes. Den høje beplantning, som indhegner legepladsen skal 

blandt andet beskæres til en meters højde, så aktiviteterne på legepladsen kan synliggøres fra stierne. Derud-

over skal institutionens skur nedrives, idet de unge hænger ud dér, når vejret er dårligt, og desværre ikke ryder 

deres affald op efter sig, når de forlader skuret igen.  

Det andet fokusområde drejer sig om en stor gruppe unge med bekymrende adfærd, der er begyndt at benytte 

en klub. Dette har skabt udfordringer, hvorfor DKE har iværksat et samarbejde med klubbens personale for at 

integrere gruppen med de øvrige medlemmer af klubben. Det indebærer blandt andet DKE´s tilstedeværelse 
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i klubben i to ud af tre aftenvagter ugentligt, løbende sparring og rådgivning, deltagelse i klubbens personale-

møder samt udvikling af den pædagogiske praksis i forhold til kriminalitetstruede unge. Formålet er at udvikle 

den pædagogiske tilgang, så klubben kan håndtere den nuværende situation og lignende udfordringer frem-

adrettet.  

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 DKE´s 

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.  

På nuværende tidspunkt er der ingen hotspot områder. DKE har dog modtaget henvendelser fra Kanalens 

Kvarter, Hyldespjældet og Galgebakken i forbindelse med hashsalg, der skaber utryghed blandt beboerne. DKE 

har vurderet, at indsatsbehovet har været af politimæssig karakter, hvorfor det primært er lokalpolitiet, som 

har stået for indsatserne. DKE har blandt andet arrangeret et borgermøde for Galgebakkens beboere for at 

drøfte, hvordan kommune, politi og borgere i fællesskab kan skabe et trygt boligområde og løse aktuelle ud-

fordringer.  

Fritidsjobindsats  
DKE har iværksat en målrettet fritidsjobindsats, rettet mod unge fra 15 års alderen, der har særlige udfordrin-

ger med at etablere sig på arbejdsmarkedet eller fastholde et fritidsjob grundet deres historik. Flere undersø-

gelser viser, at fritidsjob i ungdomsårene har en positiv effekt i forhold til fremtidig tilknytning til uddannel-

sessystemet og arbejdsmarkedet. Derudover kan et fritidsjob også have en kriminalpræventiv effekt, idet be-

skæftigelse kan modvirke kedsomhed, skabe god grobund for nye bekendtskaber samt give mulighed for til-

egnelse 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.  

Som noget nyt har DKE haft en jobkonsulent til at tilvirke et virksomhedskatalog. Her bliver virksomhederne – 

private som offentlige – opsøgt, informeret og opfordret til at ansætte de unge i fritidsjob eller i et uddannel-

sesforløb. For de interesserede virksomheder i Albertslund eller nærområdet etableres samarbejdsaftaler, 

hvor de unge kan ansættes på ordinære vilkår. Det er dog ikke alle virksomheder, som mangler medarbejdere, 

når DKE tager kontakt, men virksomhederne er stadig interesseret i en fremadrettet samarbejdsaftale, hvis vi 

kan finde en ung, der kan matche deres profil. DKE har på nuværende tidspunkt etableret 34 samarbejdsaftaler 

med forskellige virksomheder. Forinden samarbejdsaftalerne er der afholdt formøder med de respektive virk-

somheder, hvor DKE har beskrevet målgruppen, og hvor virksomhederne har haft mulighed for at italesætte 

ønsker og krav for samarbejdet. De fleste virksomheder har ytret, at de unge skal have en ren straffeattest for 

at der kan indgå et samarbejde, og de fleste ønsker også, at de unge har arbejdserfaring på området. Indsatsen 

har på den korte bane resulteret i, at DKE har skaffet to unge i arbejde som servicemedarbejder, og én ung 

afventer en læreplads som automekaniker. DKE står selvfølgelig til rådighed og giver støtte og opbakning, så 

de unge kan fastholde deres fritidsjob. Vi ser frem til fortsat at kunne hjælpe endnu flere unge med at finde 

et fritidsjob eller et uddannelsesforløb.   
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GIS projektet   
DKE er i gang med at søsætte en ny indsats, der skal sikre overblik og konstruktiv benyttelse af byens uden-

dørsarealer. DKE har valgt at sætte fokus på, hvordan funktioner i det fysiske miljø påvirker tilbøjeligheden til 

at begå kriminalitet. Med ønsket om, at styrke DKE´s helhedsorienteret blik på kriminalitetsforebyggelse, ret-

tes der i GIS-projektet opmærksomhed på at gøre det sværere at begå kriminelle handlinger og samtidig øge 

opdagelsesrisikoen, begge ved at manipulere de fysiske områder. Projektet er i sin opstart, og der er på nu-

værende tidspunkt afholdt møde med lokalpolitiet og den kommunale vagt, hvor de har udpeget særlige om-

råder i forhold til kriminalitet og utryghed. Der er sidenhen blevet udarbejdet en samlet liste over disse områ-

der. Listen er fremvist for repræsentanter fra Vej & Park på en intern områdevandring, hvorefter vi har indgået 

et samarbejde om et kriminologisk blik på blandt andet kommunens beplantningspolitik, for at mindske særlig 

utryghedsskabende og kriminalitetsgenererende områder. Kortlægningen af områderne og indsatserne skal 

senere kodes i et geografisk informationssystem (GIS), for at visualisere et geografisk overblik. Derudover kan 

det anvendes til rumlige analyser, hvor vi på sigt kan se effekten af DKE´s indsatser, når det sammenlignes 

med kriminalitetsdata fra Københavns Vestegns Politi. GIS-kodningerne gør det også muligt at foretage kob-

linger med blandt andet demografisk data fra f.eks. Danmarks Statistik. Rumlige kriminalitetsanalyser har gen-

nem en lang årrække tydeligt dokumenteret, at det ikke er tilfældigt, hvor kriminaliteten finder sted, men at 

der på alle geografiske niveauer findes mønstre. Vi vil derfor have et kriminalpræventivt udbytte at hente ved 

at forstå, hvor og hvorfor disse geografiske mønstre optræder.   
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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 2018. 

Kriminalitetsbilledet 
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 ni gerningstyper: mindre salg, større salg og eget forbrug af narkotika, simpel og alvorligere 

vold, manddrab, røveri, indbrud i villa, og butikstyverier. Generelt er der flest sigtelser for narkotika til eget 

forbrug, mindre salg af narkotika, butikstyverier og simpel vold.   

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

på 220 sigtelser og en samlet import på 191 sigtelser. Hvis vi fraregner sigtelser for narkotika til eget forbrug 

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

Disse sager frasorteres, da der i forbindelse med razziaer ved eksempelvis Christiania i København forekommer 

relativt høje sagstal indenfor kategorien narkotika til eget forbrug. Hele 57 personer fra Albertslund er blevet 

sigtet i denne kategori, hvilket udgør næsten halvdelen af de personer fra Albertslund, der er blevet sigtet i 

hændelser begået i København. Efter frasorteringen af sager vedrørende narkotika til eget forbrug er billedet, 

at vi importer mere kriminalitet med 191 sigtelser og eksporter mindre kriminalitet med 163 sigtelser. De mest 

udbredte gerningstyper 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 kommuner. Disse er besiddelse af narkotika til eget forbrug, butikstyveri, mindre salg af narkotika og 

simpel vold. 

Det proaktive område  
DKE er i gang med at søsætte Albertslundprojektet, hvor der skal arbejdes systematisk med genoprettende 

praksis i alle kommunens skoler. Implementeringen af genoprettende praksis i udskolingerne er næsten i mål 

på alle skolerne, hvorfor implementeringen snart skal udbredes til Albertslunds mellemtrin, indskolinger og 

SFO’er. Sideløbende med udskolingerne er klubområdet og politiet også blevet uddannet i genoprettende 

praksis. På nuværende tidspunkt har der været to voldssager relateret til skolerne, hvor politiet har været 

involveret, og hvor man har anvendt genoprettende praksis. Den ene sag er afsluttet, mens den anden er 

igangværende. Begge sager har både involveret elever, forældre, lærere og skoleledelse. I begge tilfælde har 

elever og forældre været meget positive omkring deltagelsen i konferencen, og den afsluttede sag har givet 

anledning til tilfredshed og tilsyneladende ændret adfærd hos de involveret.  

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

Generelt har skolerne taget rigtig godt imod opgaven. Kommunens skoler er næsten i mål med implemente-

ringen af læreplanen for skoleåret 2018/2019. 

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

I oktober måned lavede DKE i samarbejde med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen (VA og AB) i Kanalens 

Kvarter og Albertslund Boligsociale Center (ABC) endnu en områdevandring. Fokus var på belysningen, og kun 

enkelte steder blev udpeget til at mangle belysning. Målet med områdevandringen har været at fjerne synlige 

tegn på normbrud og skabe flere synlige tegn på et handlekraftigt lokalområde, så Kanalens Kvarter bliver 

mere behagelig at opholde sig og færdes i. Det skulle gerne resultere i, at flere beboere får lyst til at bevæge 

sig ud i området, hvilket styrker den uformelle sociale kontrol, øger trygheden og mindsker kriminaliteten.  



 

 19 

Det reaktive område  
Siden juli 2018 er der blevet afholdt 15 koordinationsmøder, hvilket cirka svarer til 60 niveau 1-sager. Der er 

blevet drøftet enkeltsager samt sager omhandlende større grupperinger, hvor der løbende er blevet iværksat 

flere individuelle indsatser. DKE har i samarbejde med lokalpolitiet, skolerne og klubberne især fokus på en 

større gruppe unge i udskolingen, som har bekymrende og afvigende adfærd.  

Siden juli 2018 har DKE oprettet 15 niveau 2-sager. Ud af disse har 14 personer afsonet i Kriminalforsorgens 

institutioner, eller også afsoner de der nu. DKE har på nuværende tidspunkt indskrevet 16 aktive mentorsager. 

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

Siden juli 2018 har DKE oprettet to niveau 3-sager. Begge sager har været Exit-sager, som er borgere fra rocker- 

eller bandemiljøet, der ønsker at forlade deres kriminelle miljø. Exit-sagerne er kommet til DKE´s kendskab 

ved henvendelse fra kriminalforsorgen og fra en anden kommune.  

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 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.  

Den 29. juni 2018 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet aftale om en reform af indsatsen 

mod ungdomskriminalitet. Reformen fokuserer på børn og unge fra 10-17 år, som har begået a) personfarlig 

kriminalitet, og b) anden alvorlig kriminalitet, hvis de samtidig besidder en række særlige risikofaktorer. I Al-

bertslund Kommune er der internt aftalt de foreløbige arbejdsgange til varetagelse af den kommunale del af 

opgaven, primært mellem DKE og Familieafsnittet. Der kan desuden være sager, som har sammenhæng med 

sagerne i Børne- og Ungeudvalget i kommunen. Det vurderes som udgangspunkt, at DKE i det store hele frem-

adrettet kan henholde sig til eksisterende procedure for behandling af enkeltsager. Da reformen lægger op til 

et udvidet kriminalitetskriterie (udvidet målgruppe), vurderes det dog ligeledes at DKE´s enkeltsagsbehand-

lings- og mentorindsats kan opleve et øget ressourceforbrug. Konkret var der alene i ugerne 49 og 50 i 2018 i 

Albertslund Kommune to sager med 11 børn impliceret, som efter den 1. januar 2019 ville have været i mål-

gruppen for reformen – og således kunne have medført udfærdigelse af 11 ungefaglige undersøgelser og ind-

stillinger til Ungdomskriminalitetsnævnet inden for en tidsramme på 3 uger.  

Det operative område  
På nuværende tidspunkt er der etableret to fokusområder. Det første fokusområde drejer sig om at en gruppe 

unge anvender en offentlig legeplads i et boligkvarter samt en børnehave til aktiviteter, der skaber utryghed 

for områdets beboere og institutionens personale. DKE har i samarbejde med Vej & Park været i dialog med 

personalet om, at den høje beplantning, som indhegner legepladsen blandt andet skal beskæres til en meters 

højde, så aktiviteterne på legepladsen kan synliggøres fra stierne. Det andet fokusområde drejer sig om en 

stor gruppe unge med bekymrende adfærd, der er begyndt at benytte en klub. Dette har skabt udfordringer, 

hvorfor DKE har iværksat et samarbejde med klubbens personale for at integrere gruppen med de øvrige med-

lemmer af klubben.  

På nuværende tidspunkt er der ingen hotspot områder. DKE har dog modtaget henvendelser fra Kanalens 

Kvarter, Hyldespjældet og Galgebakken i forbindelse med hashsalg, der skaber utryghed blandt beboerne. DKE 

har vurderet, at indsatsbehovet har været af politimæssig karakter, hvorfor det primært er lokalpolitiet, som 

har stået for indsatserne. DKE har blandt andet arrangeret et borgermøde for Galgebakkens beboere for at 
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drøfte, hvordan kommune, politi og borgere i fællesskab kan skabe et trygt boligområde og løse aktuelle ud-

fordringer.  

DKE har iværksat en målrettet fritidsjobindsats, rettet mod unge fra 15 års alderen, der har særlige udfordrin-

ger med at etablere sig på arbejdsmarkedet eller fastholde et fritidsjob grundet deres historik. Som noget nyt 

har DKE haft en jobkonsulent til at tilvirke et virksomhedskatalog. Her bliver virksomhederne – private som 

offentlige – opsøgt, informeret og opfordret til at ansætte de unge i fritidsjob eller i et uddannelsesforløb. 

Indsatsen har på den korte bane resulteret i, at DKE har skaffet to unge i arbejde som servicemedarbejder, og 

én ung afventer en læreplads som automekaniker. DKE står selvfølgelig til rådighed og giver støtte og opbak-

ning, så de unge kan fastholde deres fritidsjob. Vi ser frem til fortsat at kunne hjælpe endnu flere unge med at 

finde et fritidsjob eller et uddannelsesforløb.   

DKE er i gang med at søsætte et GIS projekt, der skal sikre overblik og konstruktiv benyttelse af byens uden-

dørsarealer. DKE har valgt at sætte fokus på, hvordan funktioner i det fysiske miljø påvirker tilbøjeligheden til 

at begå kriminalitet. Kortlægningen af områderne og indsatserne skal senere kodes i et geografisk informati-

onssystem, for at visualisere et geografisk overblik. Derudover kan det anvendes til rumlige analyser, hvor vi 

på sigt kan se effekten af DKE´s indsatser, når det sammenlignes med kriminalitetsdata fra Københavns Vest-

egns Politi. GIS-kodningerne gør det også muligt at foretage koblinger med blandt andet demografisk data fra 

f.eks. Danmarks Statistik.  

 

 

 

 

 



 

 

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 sjette rapport der udgives fra Den Kriminalpræventive Enhed. Næste rapport 

udkommer i sommeren 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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