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Kredsrådet er det strategiske forum for Nordjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale 

samarbejdspartnere. Politidirektøren er formand for Kredsrådet, og borgmestrene i politikredsens 9 kommu-

ner er faste medlemmer.  

 

Her drøfter Kredsrådets medlemmer spørgsmål af almindelig karakter om politiets virksomhed og organisa-

tion, spørgsmål om kriminalitetsudviklingen samt det overordnede samarbejde mellem politiet og lokalsam-

fundet. Endvidere drøftes primært områder inden for den lokale kriminalitetsforebyggende indsats.  

 

Kredsrådet holder møde hvert kvartal, og enkelte af disse møder holdes ”ude af huset”, hvor politidirektø-

ren, chefpolitiinspektøren og lederen af lokalpolitistationen/patruljecenteret besøger de enkelte kommuner. 

 

Samarbejdsplanen for 2018 er udarbejdet af Kredsrådet, og heri sættes der fokus på en række udvalgte ind-

satsområder. Indsatsområderne udvælges på baggrund af politiets analyser af kriminalitetsudviklingen i poli-

tikredsen og efter nærmere drøftelser i Kredsrådet. 

 

Udgangspunktet for samarbejdsplanen er i vidt omfang Nordjyllands Politis mål- og strategiplan for 2018, 

hvor en række politimæssige og præventive opgaver har en særlig prioritet. Følgende overordnede indsats-

områder er valgt for 2018: 

 

• Tryghed og sikkerhed 

• Generel styrkelse af det lokale forebyggelsesarbejde 

• Indbrud  

• It- kriminalitet og cybercrime 

• Trafiksikkerhed 

 

Lokalrådet i Jammerbugt Kommune har et fælles ansvar for sammen at udmønte de indsatsområder, som 

Kredsrådet har udpeget, ligesom lokalrådet løbende kan orienterer Kredsrådet om status på de aktiviteter 

der er iværksat. Lokalrådet skal således løbende operationalisere de udpegede indsatsområder i en lokal 

tryghedsskabende og forebyggende kontekst efter forudgående fælles drøftelse og tilrettelæggelse af fæl-

les indsatser. 

 

Der afholdes 4 årlige møder. 

 

Handleplanen for 2018 i Jammerbugt Kommune tager afsæt i samarbejdsplanen og aftales i Lokalrådet. Pla-

nen kan løbende justeres.  
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Kriminaliteten falder/stiger – over en årrække i Jammerbugt Kommune. 

 

I  

Tabel udarbejdet af Nordjyllands Politi d. 24/1-18. Tabellen er under rubrikken (ÅTD) gældende for perioden 

1. januar -31. december. 

 

Overordnede samt lokale tendenser i kriminalitetsudviklingen. 

 

I Nordjylland er kriminaliteten generelt faldet de seneste år. Denne tendens fortsatte i 2017 med 5,7% færre 

straffelovsanmeldelser end i 2016.  

 

På samme vis havde Nordjylland i 2017 - 34,5% færre anmeldelser omhandlende økonomisk kriminalitet end 

i 2016. I Jammerbugt kommune var der 58,9% færre anmeldelser omhandlende økonomisk kriminalitet i 

2017 end tilsvarende i 2016. En af forklaringerne på den markante nedgang i antallet af anmeldelser er med 

meget stor sandsynlighed, at politiet ikke, i 2017, udrullede så mange sager fra komplekser til egentlige an-

meldelser som i 2016 -  m.a.o. er en del af årsagen til nedgangen, at politiet prioriterede den borgervendte 

kriminalitet, herunder indbrudsbekæmpelsen væsentligt højere end f.eks. økonomisk kriminalitet. 

 

Vedrørende voldsanmeldelserne er det i 2017 tydeligt, at samarbejdet og kommunikationen mellem kom-

mune, region og politi angående anmeldelses- og registreringspraksis i forhold til  ”vold” begået imod læ-

rere, pædagoger, ansatte på asylcentre m.fl. i 2017 - er slået positivt igennem, idet der ses et fald på 26,9% i 

forhold til 2016 – også set over en årrække er voldsanmeldelserne stagneret, hvilket er meget glædeligt. I 

Nordjylland er faldet i voldsanmeldelser set som helhed blot stagneret med 2,1%. I Jammerbugt kommune 

kan politiet ikke konstatere udsving i voldsanmeldelserne relateret til restaurationsmiljøet eller ungdomsmil-

jøerne bredt betragtet, og set over et år er antallet af voldsanmeldelser i Jammerbugt Kommune på et me-

get lavt niveau.   

 

Indbrud i erhvervsejendomme er mere end halveret i 2017 set i forhold til 2016. I Jammerbugt kommune har 

der, set over en længere årrække (tilbage til 2013), ikke på noget tidspunkt været så få anmeldelser om ind-

brud i erhverv som i 2017. Samme tendens er gældende for anmeldelser vedrørende tyveri fra borgerne, 

hvor der er et fald i år på 24,3% set i forhold til 2016.  

 

Færdselsanmeldelserne (spiritus og medicin) er igen i 2017 faldet markant i Jammerbugt Kommune nær-

mere bestemt med 33,8% i forhold til  2016.  I hele politikredsen er faldet på dette område 19,2%. Reduktio-

nen i anmeldelsesantallet skal forstås således, at det hovedsagligt er politiet, der er anmelder. Faldet i an-

meldelser hænger således sammen med muligheden for selektiv indsats netop i forhold til den omhandlende 

2013 - Hele året 2014 - Hele året 2015 - Hele året 2016 - Hele året 2016 2017 %

Vold 54 34 50 52 52 38 -26,9%

Indbrud i erhvervsejendom 93 79 65 109 109 46 -57,8%

Indbrud i privat beboelse 214 145 175 152 152 255 67,8%

Indbrud i fritidshus 254 192 194 131 131 183 39,7%

Færdsel (spiritus og medicin mv.) 108 82 57 71 71 47 -33,8%

Tyveri fra borger 290 241 157 185 185 140 -24,3%

Økonomisk kriminalitet 56 151 248 258 258 106 -58,9%

Hele straffeloven 1741 1438 1468 1397 1397 1292 -7,5%

Jammerbugt Kommune
Foregående år År til dato (ÅTD) Udvikling ÅTD
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kriminalitetsform. Det er imidlertid meget glædeligt at antallet af færdselsdræbte i 2017 stort set er halveret 

i hele Nordjylland set i forhold til 2016. 

 

De store kriminalitetsudfordringer i Jammerbugt Kommune er på indbrudsområdet særligt indbrud som be-

gås i borgernes private hjem og sekundært i fritidshusene. Angående indbrud i borgernes private hjem er der 

konstateret en stigning på 67,8% i 2017 set i forhold til 2016. Anskues udfordringen over en 5-årig periode 

ses udfordringen ligeledes at være vedblivende massiv. I politikredsen som helhed er anmeldelsesniveauet 

faldet svagt. Udover Jammerbugt kommune er der i særlig grad Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kom-

muner som har været hårdt ramt af indbrudsbølger i 2017. 

 

Vedrørende indbrud i fritidshuse ses der en stigning på 37% i 2017 holdt op mod 2016. Over  en 5-årig peri-

ode er indbrudsfrekvensen i fritidshuse imidlertid nogenlunde stationær, om end gennemsnitligt forankret 

på et forholdsvist højt niveau, hvilket kan forklares med, at Jammerbugt Kommune er en af landets største 

fritidshuskommuner set på antal og udbredelse ligesom sommerhusområderne ligger forholdsvist øde i op 

mod 7-8 måneder af året. Dette stiller særlige krav til egen sikring af værdierne og af husene, samt ikke 

mindst til tværsektoriel samarbejde. 

  

 

 

 

Med afsæt i politiets flerårsaftale for 2016-2019, samt det ændrede kriminalitetsbillede og forhøjede trus-

selsniveau i Danmark, ændrede Nordjyllands Politi fra foråret 2017 den politimæssige opgaveløsning og or-

ganisering på en række områder. Dette skal bl.a. give borgerne selvbærende patruljeberedskaber i hele 

Nordjylland samt efterforskning, der i højere grad kan håndtere de nye ofte elektroniske kriminalitetsudfor-

dringer.  

 

Et vigtigt element i dette er en ændret lokalisering og opgaveløsning i de 7 kommuner udenfor Aalborg (poli-

tidækningen på Læsø ændres ikke). Politikredsens 3 lokale politistationer bibeholdes, og der vil fortsat være 

efterforskningscentre på disse politistationer, men de nuværende 8 nærpolitistationer reduceres fremover 

til 3 politikontorer i henholdsvis Aars, Brønderslev og Kaas.  

 

Der vil, på de 3 politikontorer, på enkelte hverdage være politipersonale til stede i forbindelse med det fore-

byggende arbejde, lokale efterforskningsopgaver samt patruljeopgaver. Borgerne kan således efter konkrete 

aftaler træffe politiet på disse 3 kontorer. Jammerbugt kommune og Kriminalforsorgen har endvidere, efter 

konkret aftale med patruljecenterets forebyggelsesmedarbejdere, mulighed for at benytte politikontoret i 

Kaas f.eks. i forbindelse med interaktion med særligt samfundsinteresserede borgere eller borgere, som evt. 

udviser truende adfærd overfor kommunens medarbejdere.   

 

Politiets forebyggende arbejde i de 7 kommuner styrkes, da der for hver kommune fast tilknyttes 2 politi-

medarbejdere, der primært skal arbejde med den lokale forebyggende indsats over en meget bred opgave-

portefølje. Det skal ske i et tæt løbende samarbejde med ikke mindst kommunerne og kommunernes SSP 

medarbejdere.  

 

De nye lokale forebyggelsesmedarbejdere indgår videre i et stærkt kredsdækkende fagligt netværk, som for-

ankres i politikredsens Kriminalpræventive Forebyggelsesekretariat med udgangspunkt fra Aalborg. 

Politiets opgaveløsning og tilstedeværelse tilpasses i 2017-2018  
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For Patruljecenter Hjørrings vedkommende resulterede det i, at der pr. 1. maj 2017 blev tilknyttet to fore-

byggelsesmedarbejdere med primær tilknytning til Jammerbugt Kommune og to forebyggelsesmedarbejdere 

med primær tilknytning til Hjørring Kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederen af Patruljecenter Hjørring (vicepolitiinspektør) er formand. Lederen af patruljeberedskabet og lede-

ren af efterforskningscenteret i Hjørring er medlemmer (politikommissærer). Ligeledes deltager på skift en af 

de forebyggende medarbejdere ligesom en medarbejder fra polpatruljecenterets sagscenteret virker som 

referent. De øvrige medlemmer er ledere eller medarbejdere fra Jammerbugt Kommune og Kriminalforsor-

gen, samt minimum en folkevalgt repræsentant fra byrådet i Jammerbugt Kommune. Videre kan eksterne 

samarbejdspartnere og interessenter inddrages efter behov. 

 

Lokalrådet i Jammerbugt Kommune vil i 2018 afholde et ordinært møde hvert kvartal. De faste møder kan 

suppleres efter behov og afholdes i tidsrummet fra kl. 0900-1100 med mindre andet fremgår af indkaldelsen 

til det respektive møde. Input til dagsordenen (udover de faste fokusområder fra Kredsrådets samarbejds-

plan), imødeses meget gerne fra alle medlemmer af lokalrådet. 

 

Følgende mødedatoer er fastsat i 2018 – alle møder afholdes i politikontorerne i Kaas:  

• 9. februar. 

• 4. maj. 

• 31. august. 

• 30. november – Borgmesteren indbydes. 

 

I forbindelse med alle ordinære møder kan formanden f.eks. gøre rede for status i kommunens kriminalitets-

billede aktivt suppleret med informationer fra de øvrige medlemmer drøftes og aftales indsatser, hvilke lø-

bende tilpasses efter behov.  

 

 

  

 

 

Nordjyllands Politi indgår i en række lokale samarbejdsfora sammen med repræsentanter fra kommuner, 

herunder skoler, sociale myndigheder, andre offentlige myndigheder og relevante aktører. Formålet med det 

tværgående samarbejde i disse fora er at identificere, og gennem forskellige initiativer, at afhjælpe proble-

mer i lokalsamfundet. Derved forebygger og bekæmper man kriminalitet, samt støtter unge mennesker og 

udsatte persongrupper så tidligt som muligt.  

 

Lokale kriminalitetsforebyggende samarbejdsfora  

Lokalrådet i Jammerbugt Kommune  
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Nedenfor beskrives kort den lokale SSP organisering, og dernæst nævnes en række af de øvrige samarbejds-

fora med en generel beskrivelse af formål:  

 

SSP arbejdet i Jammerbugt Kommune organiseres med:  

 

Det ledende niveau: Består af faste medlemmer af Lokalrådet i Jammerbugt Kommune, formanden for 

Børne- og Familieudvalget, Børne- og Familiedirektøren, Forebyggelseschefen, Formanden for SSP Arbejds-

gruppen og to repræsentanter fra SSP organisationen, samt en repræsentant for Social- Sundheds- og Be-

skæftigelsesforvaltningen. Der afholdes møde 1 gang årligt i forbindelse med 4. lokalrådsmøde. Det ledende 

niveau har til opgave at etablere de overordnende rammer, træffe de overordnede beslutninger om krimi-

nalpræventivt arbejde i kommunen, og sørge for at delegere kompetence og opgaver i organisationerne, så 

der hurtigt og effektivt kan handles på opgaverne. 

 

SSP arbejdsgruppen består af Ungdomsskoleinspektøren eller Viceungdomsskoleinspektøren (Børne- og Fa-

milieforvaltningen), SSP koordinatoren, tre ungdomskonsulenter, lederen af Børne- og Familierådgivningen, 

lederen af Familiecenteret, to SSP lærere, en repræsentant fra Patruljecenter Hjørring/forebyggelsesmedar-

bejder, samt repræsentanter fra relevante foreninger.  

 

SSP udvalget består af en skoleleder, en SSP kontaktlærer, en ungdomskonsulent, en repræsentant for 

Børne- og Familierådgivningen, en repræsentant fra ungdomsskolen, 2 repræsentanter fra Patruljecenter 

Hjørring/forebyggelsesmedarbejdere, samt eventuelt repræsentanter fra relevante foreninger.  

 

SSP, SSP+, § 115-udvalg – samarbejder mellem skole, socialforvaltning og politi 

 

Kernen i SSP-samarbejdet er kriminalitetsforebyggende arbejde over for børn og unge op til 18 år.  

 

Nordjyllands Politi og kommunerne i politikredsen har – for at optimere arbejdet med denne unge alders-

gruppe – etableret såkaldte § 115-udvalg, der består af medarbejdere fra politi og de respektive kommuner. 

Formålet er gennem forskellige tværfaglige indsatser at nedbringe kriminaliteten blandt unge og mindske 

tilgangen af unge kriminelle.  

 

I § 115-udvalget foretages en ’360 graders’-vurdering af den unges situation. Denne vurdering sker for at 

kunne iværksætte relevante foranstaltninger, for eksempel bekymringssamtaler, hjemmebesøg, fritidsjob 

eller hjælp til problemer i skolen. 

 

I flere kommuner er der også etableret SSP+ samarbejde, der er tilsvarende tværfaglige indsatser for unge 

mellem 18–25-år. Samarbejdet tilpasses til, at målgruppen er unge voksne, der har nogle andre udfordringer 

end de unge under 18 år. I dette regi kan der tages initiativer i lokalmiljøet mellem politi, kommuner, uddan-

nelsesinstitutioner, boligselskaber m.v. om etablering af tilbud til unge, nye samarbejder og lignende. 

 

Andre mødefora: 

 

PSPK – samarbejde mellem politi, socialforvaltning, psykiatri og kriminalforsorgen 
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Formålet med PSPK-samarbejdet er at koordinere indsatsen i forhold til socialt udsatte personer, og sikre, at 

disse får bedst mulig hjælp – for på den måde at forebygge, at de udvikler eller fortsætter en kriminel ad-

færd. Samtidig er PSPK samarbejdet også til for at koordinere indsatsen i forhold til psykisk syge personer, så 

Kommunen, psykiatrien og Politiet kan sikre, at de får den rigtige hjælp og støtte. 

 

Samarbejde om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 

 

På baggrund af de seneste års arbejde med radikalisering og voldelig ekstremisme er der etableret et natio-

nalt tværsektorielt samarbejde, fordi nationale og internationale erfaringer har vist en stigning i sager, hvor 

psykisk afvigende personer er involveret, og at visse personer med psykiske vanskeligheder kan være i risiko-

gruppen for at blive radikaliseret.  

 

Formålet er at udvikle den allerede eksisterende ordning i SSP-regi, sådan at også relevante medarbejdere i 

PSPK-grupperne rustes til at opdage og håndtere sager på så tidligt et tidspunkt som muligt, hvor personer 

med psykiske lidelser er i risiko for at komme i et radikaliseringsforløb. Det skal ske ved at uddanne politi-

kredsens 5 PSPK-operativgrupper og medarbejdere på gadeplan til at opdage bekymringstegn og agere i for-

hold til disse. 

 

Jammerbugt Kommune udarbejdede, som alle kommuner i Nordjylland, ultimo 2015 et actioncard, hvor pro-

cedurer for håndtering af sager relateret til alle borgere i kommunen, der  

givetvist kunne påtænke at udrejse for at deltage i væbnet konflikt – eller hjemrejse efter deltagelse i væb-

net konflikt. Asylcentrene har ud fra denne betragtning stor fokus på personer og fysiske ting i centrene i for-

hold til radikalisering.  

 

Jammerbugt kommunes og Patruljecenterets medarbejdere søger med baggrund i det udarbejdede action-

card, at tilsikre at bl.a. psykisk udfordrede borgere ikke radikaliseres. Nationale og internationale erfaringer 

har vist, at netop psykisk ”svage” borgere kan være i risikogruppen for at udvikle ekstreme synspunkter, 

hvorfor også Jammerbugt Kommune i 2018 opretter et INFO-hus, hvor kommunens ansatte og politiet sam-

men mødes og drøfter hvilke tiltag, der kan iværksættes for at forebygge, at konkrete borgere, som har ud-

vist tegn på radikalisering eller ekstremisme i yderligere grad radikaliseres (se særskilt punkt nedenstående). 

 

KSP – samarbejde mellem kriminalforsorgen, socialforvaltningen og politi 

 

Formålet er at koordinere den fælles indsats for personer, der løslades fra fængsel. Samarbejdet er formali-

seret via projekt ”Den gode Løsladelse”, og skal sikre, at disse personer hjælpes videre på den rigtige måde, 

og samtidig skal samarbejdet forebygge tilbagefald til ny kriminalitet. 

 

Kriminalforsorgen er tovholder. 

 

Ungesamrådet 

 

Ungesamrådet består af repræsentanter fra de nordjyske kommuner, Kriminalforsorgen og Nordjyllands Po-

liti. Samrådet har til opgave at udarbejde en udtalelse til brug for kommunernes indstillinger til anklagemyn-

digheden og retterne i de mere alvorlige straffesager mod unge under 18 år. 
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Ungesamrådet skal også inddrages, når Kriminalforsorgen og kommunerne skal vurdere, hvordan en ung skal 

afsone en ubetinget fængselsstraf. 

 

Aalborg Kommune varetager sekretariatsfunktionen. 

 

Exit-enhed, Pre-Exit og RUG-Udvalg (Rådet mod Uheldige Grupperinger) 

 

Nordjyllands Politi, kredsens kommuner og Kriminalforsorgen etablerede i 2012 en fælles ”Exit-enhed”, der 

skal hjælpe rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at forlade bandemiljøet. 

 

Der vil også i 2018  være stort fokus på hjælp til at forlade rocker- og bandemiljøet, samt fokus på personer, 

der er på vej ind i bandemiljøet. Det foregår via en ”Pre-Exit” strategi, der er i tråd med det allerede etable-

rede arbejde i Rådet mod Uheldige Grupperinger (RUG-udvalget).  

 

RUG-udvalget skal forebygge etablering af bander og bryde fødekæden til de allerede etablerede bander. 

SSP-samarbejdet udgør kernen i RUG-udvalget, og arbejdet foregår bl.a. ved at spotte unge på vej ind i mil-

jøet og afholde bekymringssamtaler med og vedrørende disse personer. 

 

Samarbejdet i ovennævnte regi videreføres i 2018. 

 

Børnehus Nord 

 

I børnehuset samarbejder politi og kommuner om sager, hvor der er viden eller mistanke om, at et barn eller 

en ung mellem 0-17 år har været udsat for overgreb af seksuel-  eller voldelig karakter. 

 

Børnehus Nord er fysisk beliggende i Aalborg Kommune, men er dækkende for hele Region Nordjylland. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Arbejdet med at sikre borgernes tryghed er en kerneopgave for politiet, og er en særdeles vigtig parameter 

for kommunerne, som alle har målsætninger om at fastholde, samt tiltrække nye kerneborgere. En af de vig-

tigste parametre for at kunne tiltrække attraktive borgere til kommunerne er bl.a. at der opleves en subjek-

tiv følelse af tryghed og sikkerhed i kommunen, generelt ordentlige og ordnede forhold samt god infrastruk-

tur m.v.    

 

Ofte kan denne komplekse opgave kun løses godt og effektivt, hvis det sker i tæt lokalt samarbejde med an-

dre myndigheder og gennem inddragelse af civilsamfundets organisationer, virksomheder og borgere. 

 

INDSATSOMRÅDER I 2018 

Tryghed og sikkerhed  
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Borgernes tryghed er også i Nordjylland helt central i politiets og kommunernes dialog og samarbejde. Der-

for skal der i 2018 fortsat i fællesskab arbejdes for at øge trygheden både generelt og i forhold til særligt ud-

valgte områder  - dette gælder bl.a: 

 

• Bandepakken giver nye muligheder overfor ”rockerborge” 
 
En ”bandepakke” fra maj 2017 gav myndighederne bedre redskaber til f.eks. i nogle situationer at lukke ban-
dernes klubhuse, når de udgør fare eller skaber utryghed for naboerne eller andre. 
 
Politiet fik udvidet muligheden for med ”rockerloven” midlertidigt at lukke klubhuse under en alvorlig ban-
dekonflikt, hvilket f.eks. fandt sted i Aalborg.  
 
Med den nye lov kan kommunerne forbyde brugen af en ejendom som samlingssted, når dette giver væsent-
lige gener og utryghed for omkringboende, når der udøves chikane og trafikfarlig adfærd osv.  
 
Kredsrådet følger udviklingen i samfundet, ligesom det er aftalt, at der i påkommende tilfælde straks skal 
etableres et tæt og smidigt samarbejde mellem politiet og Jammerbugt Kommune, så lovgivningens mulighe-
der udnyttes hurtigt og effektivt, når kendskab til førnævnte kommer enten Jammerbugt kommune eller po-
litiet til kendskab. 
 
Ansvarlige: Jammerbugt Kommune/lokalrådet og Nordjyllands politi. 
 
Et trygt natteliv 

 

Lokalrådet, Jammerbugt Kommune og politiet vil fortsat have stor fokus på, at alle kan færdes trygt i natteli-

vet. Der sættes successivt ind i forhold til de værtshuse, hvor der er større koncentration af unge mennesker. 

Indsatsen vil bl.a. have karakter af stikprøvevise kontrolindsatser med udgangspunkt i et godt samarbejde 

med restauratører og dørmænd, ligesom en række fælles forebyggende og tværsektorielle initiativer på sko-

ler og institutioner skal bidrage til en hensigtsmæssig adfærd i nattelivet.  

 

Lokalrådet arbejder kontinuerligt på, at alle – både lokale/unge, turister og andre gæster – skal kunne fær-

des trygt i politiområdets festmiljø og i forbindelse med øvrige arrangementer f.eks.  by- og markedsfester 

m.fl. uanset om det er dag eller nat.  

 

Der vil ligeledes være synlig politiindsats når f.eks. folkeskolernes afgangsklasser fejrer sidste skoledag i Få-

rup Sommerland, ved ”Vesterhavsrock” i Fjerritslev, ved Nørre Halne Cup m.v.  

 

Politiet vil også fremadrettet, lejlighedsvist være synligt (uniformeret) tilstede i festmiljøet og nattelivet . Der 

vil fortsat blive grebet ind over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet i form af overtræ-

delse af ordensbekendtgørelsen, lov om euforiserende stoffer, og overtrædelse af restaurationsloven.  

 

Ansvarlige: Politiets forebyggelsesmedarbejdere/patruljecenteret og Jammerbugt Kommunes børne/familie-

chef samt SSP medarbejdere. 

 

En aktiv bevillingspolitik 

 

Jammerbugt kommune og det lokale politi vil via bl.a. Lokalrådet og Bevillingsnævnet fortsætte den aktive 

bevillingspolitik, hvor en naturlig del af indsatsen i forhold til unges misbrug og færden i nattelivet er til 
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løbende debat og fordrer grundlæggende enighed mellem Kommunen og politiet i forhold til vilkårene for de 

unges tilstedeværelse på restaurationer og værtshuse beliggende i Jammerbugt kommune.  

 

Bevillingsnævnet vil fortsat stille vilkår til bevillingerne med hensyn til f.eks. tidspunkter for tilstedeværelsen 

af de unge under 18 år på restaurationer og diskoteker, samt om anvendelse af dørmænd ved udvidet åb-

ningstid. 

 

Det tværfaglige samarbejde mellem restaurationer, dørmænd og bevillingsnævn skal kontinuerligt styrkes. 

En del af denne styrkelse finder sted via en fælles bevillingspolitik, f.eks. ved fastsættelse af fælles retningsli-

nier om tilstedeværelse af, samt et skærpet fokus på udskænkning til de unge under 18 år på restaurationer, 

anvendelse af dørmænd m.v. 

 

Lokalrådet vil arbejde for at etablere og udbygge et samarbejde i forhold til enkeltstående arrangementer, 

der efter sit indhold typisk retter sig mod unge under 18 år, så der effektivt kan følges op med vejledning og 

kontrol fra f.eks. Redningsberedskabet og politiet. Det er ikke hensigten at bevillingspolitikken resulterer i, at 

de unges festmiljø flyttes til andre og mere udfordrende kontrollerbare lokaliteter.  

 

Der vil i 2018 blive indbudt til 2 møder mellem politiet, SSP og restauratørerne, hvor forventninger og mulig-

heder afstemmes, kontaktoplysninger udveksles og givne udfordringer drøftes. Der er generelt betragtet et 

godt og velfungerende samarbejde parterne imellem. Konstateres der overtrædelse af restaurationsloven 

indberettes dette til bevillingsnævnet med henblik på drøftelse. 

 

Ansvarlige: Patruljecenteret/operative efterforskere, SSP/chefen for børne- og ungeområdet samt lokalrå-

det.  

 

Unges misbrug af rusmidler  

 

Flere undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem bl.a. vold og alkoholindtagelse, og at vold hoved-

sageligt begås af unge mænd i nattelivet, hvorfor Jammerbugt Kommune og politiet  vil samarbejde i forhold 

til formidling af konsekvenserne ved at begå vold. Formidlingen bør finde sted sammen med rusmiddelun-

dervisningen i 8 klasse (fremgår efterfølgende).   

 

Selvom de unges alkoholforbrug gennem de seneste år har været faldende, ligesom også ungdomskriminali-

teten generelt er faldende, er de unges forbrug af rusmidler, både alkohol, euforiserende stoffer og doping-

midler, stadig på et højt niveau. 

 

Et vigtigt område for politiet og kommunen kan være, i samarbejde med bl.a. forældre og skoler, at søge at 

påvirke de unges holdninger og adfærd i forhold til forbrug af alkohol og andre rusmidler, for på den vis at 

fastholde den positive tendens, der de seneste år har vist sig i fald i voldskriminaliteten. Også private aktører 

som f.eks. fitnesscentre kan inddrages til forebyggelse af navnlig dopingmidler.  

 

Det er en fælles opgave at lære de unge, at de i endnu højere grad skal passe på sig selv og hinanden. De skal 

i højere grad drage omsorg for deres venner, når de er en del af festmiljøet og aktivt involvere sig ved at sige 

fra overfor venners uhensigtsmæssige adfærd, hvorfor Jammerbugt Kommunes SSP konsulenter tilbyder alle 

8. klasser rusmiddelundervisning og alle 7. klasser tilbydes alkoholoplæg efterfulgt af 
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forældreinformationsmøder. Efter konkret anmodning på baggrund af konstaterede udfordringer, vil politiet 

kunne støtte undervisningen.    

 

Ansvarlige: Chefen for børne- og ungeområdet, SSP, politiets forebyggelsesmedarbejdere, lokalrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tidligere beskrevne ændring i opgaveløsningen giver i større grad end tidligere forebyggelsesmedarbej-

derne mulighed for at komme ud og møde f.eks. de unge på gaden og i skolerne, men ændringerne skal også 

forbedre og videreudvikle det lokale samarbejde med Jammerbugt Kommune og det øvrige lokalsamfund 

ved, at Jammerbugt kommune og politiet gensidigt forpligtiger hinanden vedr. fælles tilstedeværelse ved 

følgende udvalgte arrangementer i 2018: 

 

• Sidste Skoledag i Faarup Sommerland. 

• Vesterhavsrock i Fjerritslev. 

• Minimum 4 arrangementer i bycentrene eller i sommerlandet f.eks. Open By Night, Erhvervsmessen 

i Jetsmark, musik i Blokhus m.v.  

 

Processen med at uddanne og – i samarbejde med Jammerbugt Kommune, at udnytte de lokale forebyggel-

sesmedarbejdere skal fortsætte i 2018, bl.a. styrkes Jammerbugt Kommunes SSP med yderligere 1 stilling.  

 

Mini Info-hus 

 

Jammerbugt Kommune, Kriminalforsorgen og patruljecenteret samarbejder med PET og Udlændinge – og 

Integrationsministeriet om at forebygge radikalisering og ekstremisme. Samarbejdet er overordnet forankret 

i Nordjyllands Politi ved Det Kriminalpræventive Sekretariat og det kredsdækkende Radikaliseringsnetværk, 

men lokalt forankret i Jammerbugt Kommunes Mini Info-hus. 

 

Ansvarlig: Mini Info-hus mødepartnerne (Jammerbugt Kommune, kriminalforsorgen, kommunens forvaltnin-

ger – sundhed, ældre/handicap, integration, børne-familie, beskæftigelse, uddannelse, politiets forebyggel-

sesmedarbejdere samt SSP). Mødeparterne afrapporterer status til lokalrådets medlemmer i forbindelse 

med de ordinære lokalrådsmøder.  

 

Materiale fra Info-hus Hjørring vedrørende form. og opstart er fremsendt til lokalrådets medlemmer primo 

januar 2018. 

 

 

 

 

Indbrud i privat beboelse skaber i særlig grad utryghed hos borgerne. Selvom der totalt betragtet i 2017 har 

været færre indbrud i Nordjylland er indbrudsfrekvensen, som beskrevet indledningsvist,  desværre igen 

Generel styrkelse af det lokale forebyggelsesarbejde 

Indbrud 
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steget markant i Vendsyssel – herunder i Jammerbugt Kommune. Forskning på området indikerer tydeligt, at 

politiets patruljering og efterforskning ikke kan stå alene. Politiet og myndighederne kan endvidere rådgive 

om indbrudssikring og trygge boligområder, men undersøgelser viser, at det, der virkeligt virker, og gør en 

forskel er aktiv handling fra borgerne selv f.eks. i forbindelse boligrenovering, ved byfornyelse, ved nybyggeri 

og i forbindelse med generel byplanlægning.  

 

Nordjyllands Politi prioriterede i 2016/2017 yderligere indsatsen på området, og denne prioriterede indsats 

øges yderligere i 2018 idet der er oprettet en ny indbrudsefterforskende enhed med base i politikontorerne i 

Brønderslev.   

 

Lokalrådet vil i 2018 have fokus på indbrudsforebyggelse, blandt andet gennem følgende indsatser: 

 

Sikring af egen bolig, samt udbredelse af ”Nabohjælp”  

 

Det er aktuelt for kommunerne og det lokale politi at samarbejde om involvering af borgerne for at fore-

bygge indbrud og dermed øge den subjektive tryghedsfølelse i kommunen. Dette gælder ikke mindst i for-

hold til bedre indbrudssikring af boligerne samt gennem fælles formidling til f.eks. grundejerforeningerne i 

kommunen (sommerhuse+helårsbeboelse), som nævnt ovenstående.  

 

Jammerbugt Kommune og Patruljecenteret har via Lokalrådet aftalt, at samarbejde om inddragelse af f.eks. 

medierne i forhold til forebyggelse af indbrud i borgernes private hjem og i forhold til fritidshusene/sommer-

husene ligesom der i perioden fra november 2017 til maj 2018 vil blive afholdt lokale borgermøder i kommu-

nens byområder: 

 

Blokhus 9492 
Brovst 9460 

Fjerritslev 9690 

Pandrup 9490 
Saltum 9493 

Aabybro 9440 
 

Kriteriet for succes på dette område er, at et samlet Lokalråd samarbejder om selve afholdelsen, samt delta-

ger aktivt i planlægningen af disse borgermøder. 

 

Ansvarlig: Lokalrådet, patruljecenteret, SSP, forebyggelsesmedarbejderne, kommunens forvaltninger samt 

Jammerbugt Kommunes og Nordjylland Politis kommunikationsafdelinger. 

  

Nabohjælp  

 

Nabohjælpsordningen havde pr. 31. december 2017 flere end 240.000 tilmeldte husstande på landsplan. I 

Nordjylland er ca. 25.000 husstande tilmeldt ordningen. Nordjylland er som region  ”underrepræsenteret” 

set i forhold til landsgennemsnittet. 
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I Jammerbugt kommune er tilvæksten steget fra ca. 650 tilmeldte husstande ultimo 2015 til knap 1600 hus-

stande pr. 31. december 2017. 

 

Antal tilmeldte husstande på postnummer niveau pr. 31. december 2017. 

Nordjyllands Politi Blokhus 9492 Jammerbugt Kommune 32 

Nordjyllands Politi Brovst 9460 Jammerbugt Kommune 258 

Nordjyllands Politi Fjerritslev 9690 Jammerbugt Kommune 163 

Nordjyllands Politi Pandrup 9490 Jammerbugt Kommune 296 

Nordjyllands Politi Saltum 9493 Jammerbugt Kommune 23 

Nordjyllands Politi Aabybro 9440 Jammerbugt Kommune 799 

 

Udfordringen i Jammerbugt kommune er, at halvdelen af de knap 1600 husstande   er beliggende primært i 

Aabybro, men også Biersted og Nørrehalne (postnummer 9440). Tilvæksten i Aabybro er steget fra 296 til-

meldte husstande ultimo 2015 til 799 husstande ved årsskiftet 2017/2018.  

 

Forskning på området viser, at ”aktiv” Nabohjælp er en af de bedst indbrudsforebyggende foranstaltninger 

som borgerne kan iværksætte meget gerne suppleret af fysiske, mekaniske og evt. elektroniske tiltag eller 

DNA mærkning. Derfor skal både kommune, politi og lokale aktører arbejde for at bl.a. Nabohjælpsordnin-

gen i 2018 udbredes yderligere i Jammerbugt kommune. 

 

Der er således aftalt, at det er et fælles mål for lokalrådet, at der i Jammerbugt kommune – ultimo 2018 er 

tilmeldt minimum 2300 husstande, samt at tilvæksten i alle postnumrene er betydelig. 

  

Ansvarlig: Lokalrådet, kommunens 3 forvaltninger, patruljecenteret og forebyggelsesmedarbejderne, kom-

munens og politiets kommunikationsafdelinger.   

 

 

 

 

Rigspolitiets nationale strategiske analyse fra 2017 bekræfter, at der også i 2018 i politikredsene er behov for 

en særlig indsats overfor IT-kriminalitet og cybercrime. 

 

Dette gælder ikke kun den prioriterede politimæssige efterforskning af disse kriminalitetsformer, men også 

samarbejdet om forebyggende indsatser – herunder: 

 

Børn og unge   

 

Politiet og SSP skal fortsat samarbejde målrettet med skoler, uddannelsesinstitutionerne, forældre, fritidstil-

bud m.fl. i forhold til at klæde børn og unge på, både i forhold til omgangstone og i forhold til at udvise for-

sigtighed med egne data og fotos, når de unge navigerer på de sociale medier, Facebook og Instagram m.v., 

samt i forbindelse med internethandel. 

 

Nogle af de områder, hvor børn og unge er særligt udsatte er i forhold til: 

 

• Mobning på nettet. 

It-kriminalitet og cybercrime 
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• Seksuelle overgreb, hvor voksne via internet og mobilchat skaber kontakt til børn/unge med henblik 

på at begå overgreb enten fysisk, eller ved at formå børn/unge til at sende fotos og film af seksuel 

karakter, hvilket i nogle tilfælde kan medføre trusler/afpresning om at dele disse på de sociale me-

dier.  

• ”phising” og identitetstyveri i forbindelse med, at unge enten selv gør deres personlige oplysninger 

tilgængelige på nettet, f.eks. ved onlinehandel, eller i forbindelse med at de unge franarres disse op-

lysninger af kriminelle, der kan misbruge oplysningerne til forskellige former for kriminalitet. 

 

Ældre  

 

Borgernes kommunikation med bl.a. offentlige myndigheder og virksomheder foregår nu i vidt omfang digi-

talt, og også de ældre borgere færdes i stigende grad på nettet. Da nogle ældre endnu ikke er helt fortrolige 

med færden på internettet og risiciene herved, kan de være særligt sårbare i forhold til kriminelle, der f.eks. 

franarrer brugere deres kreditoplysninger. Politi og kommuner skal derfor samarbejde med bl.a. lokale orga-

nisationer, og foreninger, f.eks. ældreråd med fokus på sikkerheden for de ældre, når de færdes på digitale 

medier. 

 

Ansvarlig: Børne- og ungeområdet, Ældre-handicapområdet, SSP, forebyggelsesmedarbejderne, kommu-

nens- og politiets kommunikationsafdelinger.  

 

 

 

 

Nordjylland oplevede i 2016 en stigning i antallet af trafikdræbte. Dette tal faldt glædeligt i 2017, men alvo-

ren og følgevirkningen af ulykkerne både menneskeligt, socialt og samfundsøkonomisk (region og kommu-

ner) understreger vigtigheden af, at der – udover politikredsens kontrolindsatser - også 2018 bredt samar-

bejdes mellem landsdækkende og lokale aktører i forhold til at øge trafiksikkerheden.   

 

Her er ikke mindst skoleeleverne vigtige, og med afsæt i anvisningerne fra Rådet for Sikker Trafik skal Nord-

jyllands Politi, Det lokale politi, Jammerbugt Kommune og de enkelte skoler samarbejde om bl.a. trafikpoli-

tik, færdselsundervisning og fælles netværk om trafiksikkerhed. 

 

Herunder kan Jammerbugt Kommune og de enkelte skoler f.eks. udarbejde en overordnet trafikpolitik og i 

større omfang udpege en egentlig aktiv færdselskontaktlære på hver skole. 

 

Efter konkret begæring fra skolerne, og ved Jammerbugt Kommunes samtidige deltagelse støtter Patrulje-

centeret stadigt med færdselskontroller og div. præventiv indsats ved skolepatruljer, gå- og cyklistprøver 

m.v., samt med trafikkontroller på særligt udsatte skoleveje, hvilke forinden -  ud fra en analytisk tilgang er 

vurderet af Jammerbugt Kommune – dette med henblik på optimering af indsatsen set i lyset af effekt og 

ressourceoptimering. 

 

Højhastighedsprojektet. 

 

”Højhastighedsprojektet”  var i 2016 et pilotprojekt, som opstod ved samarbejde mellem Nordjyllands Politis 

Lokale Forebyggelses Center (LFC nu DKS) Hjørring kommune og lokalpolitiet i Hjørring.  Projektet var 

Trafiksikkerhed 



 

 

 
15 

 

Handleplan 2018 
 

 

forankret hos Lokalpolitiet og omhandlede særligt risikobetonet kørsel – benævnt ”Højhastighedsprojektet” 

hvilket er en smalspektret og målrettet politiindsats rettet mod ”Vanvidsbillister” som kører markant hurti-

gere på de kommunale landeveje end de tilladte (80 km/t). Netop landevejende er særligt farlige. Formålet 

med at iværksætte politiindsatsen baseret på kommunens tal og analyser er at reducere antallet af, samt 

sandsynligheden for de alvorlige færdselsuheld, og dermed at reducere både de personlige følgevirkninger af 

uheld og de offentlige udgifter relateret til skadesbehandling, støtte og pleje m.v. 

 

Politiet foranstalter kontroller på baggrund af Jammerbugt Kommunes indsamlede og analyserede data, så-

ledes at politiet ud fra den analytiske tilgang kan sættes ind selektivt og målrettet i forhold til de særligt far-

lige trafikanter. Patruljecenteret målretter og øremærker på baggrund af analyserne 100 færdselskontrolti-

mer i foråret 2018 og 100 færdselskontroltimer i efteråret 2018 til netop ”Højhastighedsprojektet” i Jammer-

bugt kommune i 2018. 

 

Ansvarlig: Jammerbugt Kommunes teknik og veje, Lokalrådet, forebyggelsesmedarbejdere, SSP og patrulje-

centeret.   

 

 

 

 

 

 

Særlige ønsker til Nordjyllands politi fra Jammerbugt Kommune 

 

I forbindelse med reorganiseringen af Nordjyllands Politi og nedlukningen af flere nærpolitistationer er der 

ønske om i videst mulig omfang at opfylde kommunernes selektive ønsker ud fra lokale behov. Nedenstående 

er således aftalt mellem Borgmester Mogens Gade og Nordjyllands Politis øverste ledelse: 

 

• Det tilstræbes, at politiet og de kommunale forebyggelsesmedarbejdere er tilstede ved  ”Open By 

Night” arrangementer i kommunens 4 bycentre.  

• Synlig forebyggende politimæssig tilstedeværelse i forbindelse med Vesterhavsrock i Fjerritslev. 

• Tilstedeværelse af den nye mobile politienhed ved skolerne m.v. på baggrund af behov defineret af 

SSP og forebyggelsesmedarbejderne.  

• Tilstedeværelse ved arrangementer når der er mange borgere forsamlet. 

• 1 ugentlig åbningstid i politikontoret i Kaas (læs: 4 timer) gerne i samarbejde med kommunens SSP 

medarbejdere.  

• Aktiv tilstedeværelse af opsøgende specialpatrulje i hele kommunen både set i forhold til restaurati-

onskontroller samt i forhold til indsatsen for euforiserende stoffer. 

    

Der er enighed mellem politiledelsen og borgmesteren om, at politiets forebyggelsesmedarbejdere og de 

kommunale SSP medarbejdere bør samarbejde om div. arrangementer – hvor dette giver mening.  

 

 
 

Generel styrkelse af det lokale forebyggelsesområde, samt selektive øn-
sker fra Jammerbugt Kommune. 


