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NYHEDSBREV OM SAMARBEJDET MELLEM DIT LOKALRÅD OG SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

Her et tilsyn i Karrebæksminde, hvor
badegæsterne tager en dukkert med
god afstand

Politiets arbejde under COVID-19
Politiet har siden marts udført en lang række opgaver som tilsyn, vejledning og
dialog på grund af COVID-19 for at sikre, at alle respekterede forsamlingsforbud
og afstandskrav og dermed minimerede smitterisikoen så meget som muligt. Befolkningen har udvist stort samfundssind og respekt for de gældende regler.
Den 13. marts 2020 lukkede Danmark ned, og fra den ene dag til
den anden var meget i vores hverdag ændret.
Politiet har under COVID-19 skullet håndhæve ny lovgivning og
nye instrukser vedtaget fra den ene dag til den anden.
Pludselig skulle vi besvare spørgsmål som:
• Må man have borde og bænke foran en pølsevogn?
• Kan jeg afholde min runde fødselsdag?
• Skal der være pile på trapperne ved Møns Klint for at undgå
risiko for smitte?

Fald i indbrud
Den ændrede hverdag påvirker også kriminalitetsbilledet i kredsen.
Under COVID-19 har vi set et markant fald i antallet af indbrud i
privat beboelse.
Mange blev pludselig tvunget til at gå hjemme, og det har givet
svære vilkår for tyveknægtene.

Det har været - og er fortsat - en stor øvelse, når nye love fra dag
til dag skal videreformidles og efterleves i samfundet.

Hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har det betydet en
nedgang i indbrud. Antallet af indbrud i perioden fra marts til og
med juli er reduceret fra 650 i 2019 til 467 i samme periode i
2020.

Heldigvis er vi blevet mødt med forståelse fra borgerne, der gør
deres bedste for at efterleve de mange nye regler.

Det er en nedgang på 28% og viser med al tydelighed, at tilstedeværelse nedsætter indbrudsfrekvensen.
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COVID-19
Ansvarlige unge
Politikredsen oplevede unge, der i forbindelse med
forsamlingsforbuddet, nedlukning af skoler og lignende
opførte sig meget ansvarsfuldt.
Dette gav blandt andet anledning til et opslag på Facebook den 21. april 2020.
Men henover sommeren har politiet set en kraftig eskalering i antallet af fester i det fri, hvor støjen bliver til gene for
naboerne.
Vi henstiller derfor til, at alle udviser gensidig respekt for
hinanden.
Det gav anledning til yderligere et indlæg på Facebook
den 26. juni 2020.
Stigningen hænger sammen med nedlukningen af diskoteker, ligesom der har været restriktioner for åbningstiderne på beværtningerne.

Mobil Politistation har holdt stille - tryghedsopfølgninger i stedet
I forbindelse med myndighedernes nedlukning af samfundet og forsamlingsforbud har politiet selvsagt
heller ikke kunnet møde borgerne til byfester eller have den samme åbne dialog med borgerne.
Vores mobile politistation, som vi ellers bruger til at komme ud i hele kredsen, har holdt stille, men fra juli er den begyndt at komme
ud i landet igen.
Hold øje med politikredsens Facebookside, hvor vi informerer, når vi kommer til dit område.
Lokalpolitiet har i stedet benyttet lejligheden til at ringe til eller besøge borgere, der har været udsat for kriminalitet eller har ringet
til politiet med en bekymring.
Vi ringer for at berolige, svare på spørgsmål og vejlede i mange forskellige situationer om hvordan noget lignende undgås og hvordan man kommer videre. Under COVID-19 er der blevet taget kontakt til 2-300 borgere om måneden på tværs af politikredsen.
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OPFØLGNING

Bedre opfølgning ved indbrud
Forestil dig, at du kommer hjem og opdager, at du har
haft indbrud. Dit hus er rodet igennem, og de smykker,
du har arvet fra din mor, er væk. Du kontakter politiet,
og der bliver skrevet en sag. Men allerede få dage efter
får du et brev om, at sagen er henlagt, fordi der ikke var
nok at gå efter. Du bliver måske skuffet? Eller føler dig
ligefrem svigtet?
- Fra den 2. juni har vi ændret håndteringen af indbrudssager. Fremover sikrer vi, at alle ofre for indbrud
bliver kontaktet af en betjent fra lokalpolitiet, før sagen
eventuelt bliver henlagt. Det skal være med til at give
borgerne en god vejledning, både om vores arbejde og
om, hvordan man kan forebygge indbrud. Samtidig kan
vi sikre, at alle åbne spor bliver identificeret, fortæller
Charlotte Bergen Skov.

Charlotte Bergen Skov og Axel Ahm

- Vi ved, at mange er glade for vores kontakt. Det fører
til mange gode samtaler, hvor borgerne får vejledning
om, hvordan de selv kan blive bedre til at forebygge
indbrud. Samtidig giver tryghedsopfølgningen af og til
spor, som kan tilgå efterforskningen. Det giver derfor
god mening at sætte fokus på den del, fortæller Charlotte Bergen Skov og henviser blandt andet til både
Tryghedsundersøgelsen og den nye tilfredshedsmåling, der kom i foråret 2020:

- Mange borgere er ikke tilfredse med, hvordan politiet
håndterer deres sag, og indbrud er en af de kriminalitetsformer, der skaber stor utryghed - ikke blot for
den enkelte borger, men også for lokalsamfundet som
helhed. Det er derfor vigtigt, at vi får tilpasset vores
arbejdsgange, så de i størst mulig grad kan være med
til at understøtte, at borgerne bliver trygge og tilfredse
igen, afslutter Bergen Skov.

NABOHJÆLP OG NABOSKAB
Ny nabohjælpsapp
Tidligere i år udgik muligheden for at tilmelde sig
Nabohjælp via hjemmesiden Nabohjælp.dk.

By

Alle brugere – såvel eksisterende som nye – skal derfor tilmelde sig nabohjælp via appen Nabohjælp i App
Store eller Google Play, afhængig af din telefon.

Dalmose

Herunder kan du se, hvor mange tilmeldte husstande
der er i dit lokalområde. Måske I skulle slå et slag for
at få endnu flere med, for erfaringen viser, at områder
med effektiv Nabohjælp er ca. 20-25% mindre udsat
for indbrudskriminalitet.

Rude

Agersø
Boeslunde
Korsør
Munke Bjergby

Husstande

Brugere i alt

1

1

52

52

45

47

409

428

2

2

39

39

Skælskør

177

185

Slagelse

1117

1170

Sorø
Vemmelev

4

4

114

116

Husk, at du på appen kan se, hvilke nabohjælpere der
er tilmeldt i området omkring din bopæl.
Læs mere på Nabohjælp.dk.
Tallene i tabellen er fra juni 2020.
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KONTAKTBETJENTE

Tidligere havde vi landbetjente –
i dag har vi kontaktbetjente
Verden ændrer sig, og vi med den. Men vi oplever ind
i mellem at nogle gamle forestillinger om, hvordan politiet fungerer, hænger ved. Og vi har måske ikke været
gode nok til at fortælle, hvordan politiet har ændret sig.
Det vil vi gerne lave om på.
Et meget vigtigt område er vores nære kontakt med
borgerne. I gamle dage havde vi landbetjentene, der
kendte lokalområdet som deres egen bukselomme. I
dag har vi kontaktbetjenten, som er en mere moderne
udgave af landbetjenten, og som – alt andet lige – har
mange flere muligheder for at løse de udfordringer, der
kan være i et lokalområde.

Mette Buck

Mette Buck, kontaktbetjent, siger: Den uformelle dialog med tryghedsambassadørerne gør, at vi hurtigt
kan lave indsatser for at stoppe
utryghedsskabende adfærd inden
det bliver til reelle anmeldelser. Det,
at vi allerede kender hinanden, er en
stor fordel”

Kontaktbetjentene og tryghedsambassadørerne er
en del af et samlet tiltag om Borgernært Politi, der
gennem en række forskellige indsatser arbejder på at
øge nærheden til borgerne og fokuserer på at etablere
relationer til borgerne.

De sørger for dagligt at følge op på, hvad der sker lokalt, og har kontakt til lokalrådet eller borgerforeningen
og til tryghedsambassadørerne.

Vil du vide, hvem din
lokale kontaktbetjent er,
kan du se det på politiets
hjemmeside, hvor du
finder oversigten under
under Sydsjællands og
Lolland-Falsters Politi.

Tryghedsambassadører er borgere, der har en finger
på pulsen i lokalsamfundet og som lægger øre til bekymringer eller problemer hos borgerne i lokalområdet
og videreformidler de generelle bekymringer til kontaktbetjenten, så han eller hun kan tage hånd om det.
På den måde holder kontaktbetjenten sig hele tiden
opdateret om lokalområdet og bliver bekendt med
borgernes bekymringer og aktiviteter, der kan skabe
utryghed. Og det er alt sammen oplysninger, der kan
bruges, når problemerne skal løses.
Kontaktbetjenten har ansvaret for, at den relevante
afdeling i politiet tager hånd om de problemer, som
politiet kan være med til at løse. Er der fx tale om et
trafikmæssigt problem, vil det typisk være kredsens
færdselsafdeling, som skal håndtere problemet.
Løsningen kan også være, at kontaktbetjenten taler
med relevante aktører i området for at de sammen kan
finde en løsning.

Tryghedsambassadørerne er
en gruppe af borgere, som
har en finger på pulsen i
lokalsamfundet og dermed
er en god indgang for dialog
med politiet. Lokalrådet og
politiet samarbejder om at
finde lokale tryghedsambassadører

DIAlogen
DIAlogen er et nyhedsbrev, der udsendes to gange årligt.
Redaktion: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi - e-mail: ssj-forebyggelse@politi.dk
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SYNLIGT POLITI

Vi udvider styrken i lokalpolitiet
Lokalpolitiet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er
sat i verden for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed
i politikredsen.
- Det gør vi ved at komme ud blandt borgerne og få skabt
gode og nære relationer i lokalsamfundene, så vi kan
reagere på lokale bekymringer, fortæller politiinspektør
Thorkild S. Jensen og fortsætter:

- Politikredsen har netop pr. 1. juni 2020 opprioriteret arbejdet og udvidet styrken i lokalpolitiet med seks medarbejdere. Det er netop fordi, den forebyggende vinkel giver
mening, og med flere medarbejdere er vi i endnu højere
grad synligt til stede på tværs af kredsen, så vi sammen
med borgere og eksterne parter kan skabe mere langsigtede løsninger på problemerne.
Politiet kan nemlig ikke løse problemerne alene. Det
kræver ikke bare et samarbejde med andre myndigheder,
men også i høj grad et godt og konstruktivt samarbejde
med borgerne.
Lokalpolitiet arbejder med forebyggelse af kriminalitet
inden for mange områder og kan reagere hurtigt på alle
former for utryghedsskabende situationer. Reaktionen kan
f.eks. være
•
•

Joachim Olsen og Poul Erik Højte Skov
Lokalpolitiet

•
•

Kontakt til borgere, der har været udsat for en hændelse eller kriminalitet, som har gjort dem utrygge
Indsats i geografiske områder, som er præget af
utryghed
Indsats mod utryghedsskabende persongrupper
Analysebaserede indsatser på lokale problemstillinger for at nå frem til holdbare løsninger.

KRIMINALITETSDATA?
På grund af den forholdsvis begrænsede mængde data på forholdsvis små områder, som Lokalråd og Borgerforeninger udgør, har vi
valgt, at kriminalitetsdata kun offentliggøres i DIAlogen én gang årligt.
Dette vil ske i det blad, der sendes ud først på året.
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FARTKONTROL

Hvor skal den næste fartkontrol være?
Flere end 800 gange var færdselssektionen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ude at
måle hastighed på vejene i 2019 – på direkte foranledning af borgerne.
Borgerne havde nemlig bestilt en færdselskontrol på politiets
hjemmeside, og det er et velkomment supplement til de kontroller og færdselsindsatser, politikredsen selv iværksætter på baggrund af udførlige analyser.
Borgerne ude i lokalsamfundene er dem, der på tætteste hold
oplever, når der bliver kørt for hurtigt på vejene – det gælder
både ved landsbyens gadekær og på lange, lige strækninger i
det åbne landskab.
- Vi kan med borgernes hjælp tilrettelægge og målrette vores
færdselskontroller, så de giver bedst mening i forhold til placering og tidspunktet, siger vicepolitiinspektør Erik Mather, der er
leder af færdselssektionen. Han fortsætter:

- Vi kan heldigvis konstatere en tendens til, at gennemsnitshastigheden bliver reduceret, efter f.eks. et års målrettede færdselsindsatser på en strækning, siger Erik Mather.
Ordningen med bestil en færdselskontrol blev sat i søen i vores
politikreds i 2014 som en forsøgsordning, og det har været en
så stor succes, at den nu er blevet udbredt til hele landet. Når
bestillingen er lavet på politiet hjemmeside, får borgeren en kvittering og en tilbagemelding, om kontrollen kan gennemføres. Der
kan være trafikforhold, der gør, at målingen ikke kan laves, men
i de fleste tilfælde er svaret positivt, og inden for de kommende
30 dage bliver kontrollen gennemført.

- Vi er glade for borgernes henvendelser. I nogle tilfælde viser
det sig, at trafikanterne ganske rigtigt kører alt for hurtigt, og det
resulterer i en bøde, måske et klip i kørekortet eller en betinget
eller ubetinget frakendelse af førerretten.
Måske viser det sig, at trafikanterne kører, som de skal, men
politiet vurderer efterfølgende, om kontrollen giver anledning til
andre indsatser eller færdselstekniske tiltag.
Det handler om trafiksikkerhed. Det er dokumenteret, at for høj
hastighed er medvirkende årsag til alt for mange færdselsuheld,
og jo hurtigere, der bliver kørt, jo alvorligere bliver skaderne. Det
gælder både de materielle og menneskelige skader. Så derfor er
det afgørende, at hastigheden bliver reduceret.
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DEN GODE HISTORIE

Dette er historien om, hvordan vrede og aggressioner mellem to grupper blev vendt til
anerkendelse og forståelse for hinanden. Alt sammen med tryghedsambassadører, SSPkonsulenter og kontaktbetjente som formidlingspunkter.
I foråret/sommeren 2019 var der et stort og stigende problem
med knallertkørsel i Faxe Ladeplads. Borgerne blev mere og
mere frustrerede, og nogle gav i afmagt udtryk for, at de selv ville
tage affære over for de unge ”lømler”.
- Vi besluttede, at der måtte ske noget. Derfor
gik vi i Lokalpolitiet i gang med at tale med
de frustrerede borgere, og SSP var i dialog
med de unge knallertkørere. Vi besluttede at
indkalde til et borgermøde i det lokale medborgerhus for at tage hul på problematikken,
siger Lars Jensen fra lokalpolitiet.
Lars Jensen

Her deltog borgere, tryghedsambassadører,
kommunens SSP-konsulenter, og fra politiet var vi en SSPansvarlig betjent og en kontaktbetjent. Der var ingen repræsentanter fra ungegruppen, hvilket set i bagklogskabens lys nok var
meget godt, da der var mange på mødet, som var meget vrede
på de unge. Og vrede fremmer jo ikke ligefrem hverken forståelse eller konstruktive samtaler.
På mødet hørte vi på borgernes frustrationer, og vi fortalte om,
hvordan SSP og politi arbejdede på sagen. Efterhånden fik vi talt
os frem til, hvordan man kunne løse problemet konstruktivt. Det
blev klart, at det var nødvendigt at holde et møde med de unge,
hvor det på den ene side gøres klart, hvordan de frustrerede
borgere opfattede de unges hensynsløse knallertkørsel, men at
borgerne på den anden side havde forståelse for de unge.

Pizzamødet
Kort efter blev det aftalt at en tryghedsambassadør, der er aktiv
i den lokale fodboldklub, sammen med SSP konsulenter skulle
holde et ”pizzamøde” med de unge. De 10 unge, der mødte op,
gav udtryk for at de manglede et sted at være, og der blev talt
om de gener og farlige situationer, som knallertkørslen medførte.
Men enden på snakken blev, at de unge i samarbejde med
kommunen fik anvist et virksomhedsejet område med jordvolde
rundt omkring. Det var de godt tilfredse med, og her blev der
oprettet et værested med navn og det hele, som de unge kunne
hygge sig i.
Sådan ser det ud nu
En del af den generende knallertkørsel i byen blev herefter flyttet
til det nye område, og den knallertkørsel, der trods alt stadig var i
byen, blev nu noget mere betænksom og hensynsfuld.
- Vi arbejder sammen med kommunens SSPkonsulenter om løbende at forklare de ”nye”
unge knallertkørere om værestedet og knallertområdet,, fortæller Jesper Niehues fra lokalpolitiet.

Jesper Niehues

Tiltagene har bidraget til et bedre klima i lokalsamfundet, og en større forståelse mellem
borgerne på tværs af alder.
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SAMARBEJDET MED BORGERNE

Borgernært politi i byområderne
Indtil videre har vi koncentreret os om at udbygge samarbejdet mellem politi og lokalsamfund i landområderne,
hvor der fysisk er langt til nærmeste politistation.
Her har vi indtil nu etableret kontakt med 96 lokalråd/borgerforeninger og sikret os et godt netværk med ca.
145 tryghedsambassadører.
I løbet af efteråret 2020 vil vi støt og roligt gå i gang med at udvide dette samarbejde til byområderne. Langt
hen ad vejen er det kontakter, som politiet har i forvejen, men som nu udbygges og bliver sat mere i system, så
vi bedre kan målrette kommunikation, kampagner og lignende i et mere formaliseret samarbejde.
Som det fremgår af kortet nedenfor er samarbejdet godt udbygget i alle politikredsens syv kommuner. Alle de
grønne felter viser, at samarbejdet er godt etableret, og de gule områder viser, at samarbejdet er godt på vej.
Kortet er opgjort pr. 14. september 2020.
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KONTAKTBETJENTE - BORGERNÆRT POLITI OG TRYG BORGER
Slagelse Kommune
Inge Jørgensen

Torben Christensen
Peter Flannum-Larsen

Steen T. Larsen

Jesper Niehues

Niels Jørgensen

Martin Rohdemejer

Lars Jensen

Kurt A. Jensen
Mette Buck

Slagelse Kommune
Leder Peter Skriver Flannum-Larsen
Tlf. 41731481
psl004@politi.dk

Mads Vinge-Karsberg

Richard Naef
Pernille Rosa Justesen

Slagelse vest
Niels Jørgensen
Tlf. 41731463
njo004@politi.dk

Thomas Sørensen

Morten A. Jensen
Anita Mikkelsen
Lars Kistrup

Slagelse syd
Kurt A. Jensen
Tlf. 41328407
kje022@politi.dk
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