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Kredsrådet er det strategiske forum for Nordjyllands Politis samarbejde med kommunerne 

og det øvrige lokalsamfund.  

Her drøfter politidirektøren og de 9 nordjyske borgmestre politiets opgaveløsning, kriminali-

tetsudvikling, forebyggelse og temaerne for politiets samarbejde med lokalsamfundet. 

Arbejdet i kredsrådet bidrager til, at Nordjyllands Politi sammen med kommuner og lokal-

samfund fortsat sikrer tryghed, sikkerhed samt opklaring og forebyggelse af kriminalitet. 

Kredsrådet holder møde hvert kvartal, og et af årets møder holdes ”ude af huset”, hvor poli-

tidirektør, chefpolitiinspektør og den lokale politiledelse besøger de enkelte kommuner.  

Politidirektøren udarbejder årligt en plan for det kommende års samarbejde mellem politi og 

kommuner samt andre lokale aktører. Samarbejdsplanen beskriver bl.a. de overordnede 

fælles indsatsområder, og planen offentliggøres, når den er godkendt i kredsrådet.  

Kredsrådet suppleres af lokalrådene i de enkelte kommuner, hvor den lokale politiledelse og 

kommunen bl.a. drøfter og tilrettelægger fælles indsatser. Som en overordnet ramme laver 

hvert lokalråd en årlig handleplan, der bl.a. tager afsæt i kredsrådets samarbejdsplan.   

 

 

Nordjyllands Politi har på en lang række vigtige områder et tæt og konstruktivt lokalt sam-

arbejde, som løbende tilpasses og udbygges efter behov. 

Dette gælder ikke mindst for en bred vifte af forebyggende indsatser, hvor bilag 1 beskriver 

nogle af de centrale samarbejdsfora i Nordjylland. 

 

Rigspolitiets analyser tegner et billede af, at kriminaliteten de seneste år generelt er faldet, 

og dette gælder ikke mindst for de unge.  

Men der er nye kriminalitetstyper med bl.a. større kompleksitet og forgreninger til udlandet. 

Stadig flere forbrydelser får også IT-aspekter, som giver helt særlige udfordringer for både 

forebyggelse og opklaring. 

Rigspolitiets nationale strategiske analyse fra efteråret 2017 kan læses på www.politi.dk. 

Også i Nordjylland er kriminaliteten generelt faldet de seneste år. Tendensen fortsatte i 

2017 med 8% færre straffelovsanmeldelser i de 3 første kvartaler end i de samme kvartaler 

året før. På landsplan var dette fald en smule mindre (5%). 

På samme måde var der i Nordjylland igen i 2017 (3 første kvartaler) lidt færre indbrud i 

private hjem, idet antallet faldt med 2% i forhold til 2016. Faldet på landsplan var på 12%.  

I de 3 første kvartaler af 2017 havde Nordjylland også 35% (på landsplan 11%) færre an-

meldelser om økonomisk kriminalitet end i de samme kvartaler året før. En del sager drejer 

sig dog om IT-kriminalitet overfor borgere, der har handlet på nettet eller fået misbrugt 

kreditkort. Én sag kan derfor indeholde talrige enkelttransaktioner og dermed et stort antal 

anmeldelser, der i sig selv kan påvirke statistikken for en politikreds.  

 

Samarbejdet i det nordjyske kredsråd og lokalrådene 

 

De helt overordnede tendenser i kriminalitetsudviklingen i 2017 

Det løbende lokale samarbejde 
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Med afsæt i politiets flerårsaftale for 2016-2019 samt det ændrede kriminalitets- og trus-

selsbillede i Danmark ændrede Nordjyllands Politi fra 1. maj 2017 den politimæssige opga-

veløsning og organisering på flere områder.  

Ændringerne – som i vidt omfang også er gennemført i andre politikredse - skal bl.a. give 

borgerne stærkere og selvbærende patruljeberedskaber samt en efterforskning, der bedre 

kan håndtere nye kriminalitetsudfordringer. Samtidig er ændringerne et vigtigt afsæt for en 

række landsdækkende projekter, der i 2017 og 2018 udrulles i politikredsene for at give en 

bedre, mere effektiv og mere ensartet løsning af politiopgaverne. 

Alle politikredse skal derfor i 2018 bl.a. indarbejde: 

• Nye rutiner og IT-systemer til mere effektiv styring og ressourceudnyttelse ved behand-

lingen af sager i patruljeberedskaber og i efterforskningsafdelinger.  

• En mere analysebaseret planlægning og udnyttelse af patruljekørsel – herunder den lø-

bende styring af patruljernes placering for at optimere kredsenes responstider. 

• En forbedring af borgerbetjeningen i kredsenes servicecentre. 

• Nye analyseværktøjer og apps m.v. til optimering af både den politimæssige og admini-

strative opgaveløsning på flere områder. 

For Nordjyllands Politi betød ændringerne den 1. maj 2017 også: 

• En anden lokalisering og nye måder at være politimæssigt til stede på lokalt 

I foråret 2017 blev den faste tilstedeværelse på nærstationerne udenfor Aalborg ændret, 

så der alene er stationer (”politikontorer”) i Aars, Brønderslev og Kaas, og her er ikke 

fast bemanding. Typisk er der dog på hverdage politipersonale, som arbejder med navn-

lig forebyggelse og lokal efterforskning, ligesom borgerne efter aftale kan træffe politiet. 

Sideløbende med disse ændringer er der arbejdet på lokale løsninger, så politiet også på 

nogle tidspunkter kan være til stede i lokale kommunale bygninger. 

Nordjyllands Politi har samtidig – i dialog med kommunerne – arbejdet med at styrke sin 

lokale tilstedeværelse og synlighed ved bl.a. større arrangementer, events og i somme-

rens turistområder. I den forbindelse er der også taget nye mobile politistationer i brug. 

Nordjyllands Politi vil i 2018 fortsætte arbejdet med at tilpasse og udbygge den lokale 

politimæssige tilstedeværelse.  

• Styrkelse af det forebyggende arbejde i kommunerne 

Nordjyllands Politis ændringer den 1. maj 2017 betød også, at det forebyggende arbejde 

i 7 kommuner blev styrket væsentligt gennem fast tilknytning af 2 politimedarbejdere 

hvert sted til opgaven. Samtidig blev alle Nordjyllands Politis lokale forebyggelsesmedar-

bejdere en del af et fagligt netværk forankret i kredsens forebyggelsescenter. 

Kredsrådets overordnede drøftelser i lyset af Nordjyllands Politis ændringer i foråret 2017 

forventes at fortsætte i den kommende tid. 

Det er imidlertid vigtigt, at der også i samarbejdet med de enkelte kommuner – herunder 

ved fastlæggelsen af handleplanerne for 2018 – arbejdes videre med mulighederne for gode 

lokale løsninger i lyset af disse ændringer.   

Arbejdet med at tilpasse politiets opgaveløsning fortsætter i 2018 
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Arbejdet for borgernes tryghed er en kerneopgave for politiet. 

Ofte kan denne opgave kun løses godt og effektivt, hvis det sker i et tæt lokalt samarbejde 

med andre myndigheder, virksomheder og borgere. 

Borgernes tryghed er også i Nordjylland helt central i politiets og kommunernes dialog og 

samarbejde. Derfor skal der i 2018 fortsat i fællesskab arbejdes for at øge trygheden både 

generelt og på særligt udvalgte områder - dette gælder bl.a.: 

 

• Bandepakke giver nye muligheder overfor ”rockerborge” 

En ”bandepakke” fra maj 2017 gav myndighederne bedre redskaber til f.eks. i nogle situati-

oner at lukke bandernes klubhuse, når de udgør fare eller skaber utryghed for naboer:  

• Politiet fik udvidet sin mulighed for med ”rockerloven” midlertidigt at lukke klubhuse 

under en alvorlig bandekonflikt.  

I lyset af den landsdækkende bandekonflikt lukkede Nordjyllands Politi på den baggrund 

i slutningen af 2017 et klubhus i Aalborg i 5 uger. 

• Med en ny lov kan kommunerne forbyde brugen af en ejendom som samlingssted, når 

dette giver væsentlige gener og utryghed for omkringboende.  

Kredsrådet har gennemgået og drøftet disse muligheder.  

Det er samtidig aftalt, at der også fremadrettet løbende i rådet være opmærksomhed på, 

om der er ved at opstå situationen, hvor reglerne kan anvendes. Der skal i givet fald straks 

etableres et meget tæt og smidigt samarbejde mellem Nordjyllands Politi og kommunen, så 

lovgivningens forskellige muligheder udnyttes hurtigt og effektivt. 

 

Trygt festmiljø og natteliv 

Kredsråd og lokalråd arbejder kontinuerligt på, at alle – både unge, turister og andre gæ-

ster - kan færdes trygt i de nordjyske festmiljøer og ved arrangementer. 

Det tværfaglige samarbejde mellem politi, kommuner, bevillingsnævn, restaurationer og 

dørmænd m.v. skal fortsat prioriteres i 2018. En del af dette arbejde sker med afsæt i de 

fælles overordnede drøftelser af rammerne for kommunernes bevillingspraksis.  

Et af de konkrete elementer i tryghedsindsatsen for de unge bliver i 2018 et projekt i sam-

arbejde med Hjørring Kommune. Et vigtigt afsæt bliver her den misbrugsundersøgelse, som 

bl.a. kriminologistuderende fra Nordjyllands Politi gennemførte i efteråret 2017. 

 

Tryg Aalborg II og samarbejde med tryghedsambassadørerne i Aalborg 

Det omfattende co-creation projekt Tryg Aalborg er formelt afsluttet. Nordjyllands Politi og 

Aalborg Kommune arbejder imidlertid i 2018 videre på ”version II”, som i vidt omfang tager 

afsæt i de gode initiativer og samarbejdsfora fra det oprindelige projekt.  

På samme måde vil Nordjyllands Politi i 2018 gerne være med til at supplere med en krimi-

nalitetsforebyggende vinkel i den store indsats, som Aalborg Kommunes tryghedsambassa-

dører yder overfor ældre og socialt udsatte. 

Konkrete indsatsområder for samarbejdet i Nordjylland i 2018  

Tryghed 
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Som beskrevet ovenfor, skete der ved Nordjyllands Politis ændringer i opgaveløsning m.v. 

fra 1. maj 2017 samtidig en styrkelse af den lokale forebyggende indsats.  

Dette betød bl.a. for hver af de 7 kommuner udenfor Aalborg (og Læsø) en fast tilknytning 

af 2 politimedarbejdere til forebyggelsesarbejdet. Desuden blev alle kredsens forebyggel-

sesmedarbejderne fagligt tilknyttet ”Det Kriminalpræventive Sekretariat” i Aalborg. 

Denne styrkelse skal bl.a. give mulighed for, at medarbejderne kan komme ud og møde 

f.eks. de unge på gaden og i skolerne. Men ændringerne skal også forbedre og videreudvik-

le det lokale samarbejde med kommunerne og det øvrige lokalsamfund. 

Processen med at uddanne og – i samarbejde med bl.a. de enkelte kommuner – at udnytte 

disse nye lokale forebyggelsesmedarbejdere skal fortsætte i 2018.  

Dette vil derfor også være et naturligt tema i handleplanerne for hver kommune i 2018. 

Samtidig forventes der i 2018 på landsplan iværksat flere initiativer, som skal styrke myn-

dighedernes indsat overfor ungdomskriminalitet gennem bl.a. forbedring af rammerne for 

SSP-samarbejdet og etablering af ungdomskriminalitetsnævn for særligt belastede unge. 

 

 

 

Indbrud i privat beboelse skaber i særlig grad utryghed hos borgerne.  

Siden foråret 2016 har Nordjyllands Politi derfor også yderligere styrket sin efterforskning 

på dette område, og denne indsats vil fortsætte i 2018. Efterforskningen suppleres af det 

forebyggende og tryghedsskabende arbejde gennem bl.a.:  

 

Sikring af egen bolig samt fortsat udbredelse af ”Nabohjælp” 

Det er stadig aktuelt for kommunerne og det lokale politi at samarbejde om involvering af 

borgerne for at forebygge indbrud. Dette gælder ikke mindst, når det handler om bedre 

fysisk indbrudssikring af boligerne – herunder ved renovering, nybyggeri og byplanlægning. 

På samme måde kan den landsdækkende nabohjælpsordning have en forebyggende effekt, 

ligesom naboers tips til politiet kan være med til at opklare indbrud. Derfor skal både politi, 

kommuner og andre lokale aktører fortsat arbejde for, at ordningen udbredes til endnu flere 

nordjyske husstande. I 2018 vil Nordjyllands Politi ved formidling af disse budskaber til bor-

gere og medier have særlig fokus på sociale medier – herunder kredsens Facebook-profil. 

 

Hjørring: Projekt ”Fri for Indbrud” og analyse af ”Brian-igen-igen” 

I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd arbejdede Nordjyllands Politi og Hjørring 

Kommune i 2017 videre med co-creation projektet ”Fri for Indbrud”. Med inddragelse af en 

række eksterne aktører er der nu udviklet og iværksat mange konkrete initiativer.  

Projektet kører videre i 2018, hvor det samtidig udvides fra Hjørring by til hele kommunen. 

I 2018 vil der også i samarbejde med bl.a. Hjørring Kommune og kriminalforsorgen ske en 

undersøgelse af, hvor ofte og hvornår indbrudstyve senere laver indbrud igen. Denne analy-

se skal give grundlag for et bedre forebyggende samarbejde mellem politi, kommune og 

kriminalforsorg, så færre indbrudstyve vender tilbage til deres gamle kriminalitetsmønstre.  

Indbrud  

Generel styrkelse af det lokale forebyggelsesarbejde 
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Rigspolitiets nationale strategiske analyse fra 2017 bekræfter, at der også i 2018 i politi-

kredsene er behov for en særlig indsats overfor IT-kriminalitet og cybercrime.  

Dette gælder ikke kun den prioriterede politimæssige efterforskning af disse kriminalitets-

former men også samarbejdet om forebyggende indsatser – herunder:  

 

Børn og unge 

Nordjyllands Politi og kommunerne skal fortsat samarbejde målrettet med skoler, uddannel-

sesinstitutioner, forældre og fritidstilbud m.v. for at klæde børn og unge på, så de på en 

god og sikker måde bl.a. kan færdes på de sociale medier og handle på nettet.  

 

Ældre 

Borgernes kommunikation med f.eks. myndigheder sker i vidt omfang digitalt, og også 

mange af de ældste borgere færdes på nettet. Da nogle ældre endnu ikke er helt fortrolige 

med dette og risiciene herved, kan de være særligt sårbare, hvis kriminelle f.eks. vil franar-

re dem penge eller kontooplysninger. Politi og kommuner skal derfor i 2018 fortsat samar-

bejde med bl.a. lokale organisationer og foreninger om at forebygge dette. 

 

 

 

Det er meget glædeligt, at antallet af trafikdræbte i Nordjylland i de første 3 kvartaler af 

2017 blev halveret i forhold til samme periode i 2016. 

Nordjyllands Politi vil imidlertid også i 2018 – udover kredsens omfattende daglige kontrol-

arbejde – fastholde sit fokus på trafiksikkerheden gennem en række indsatser og en bred 

inddragelse af landsdækkende og lokale aktører.  

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

Trafik skal Nordjyllands Politi og skolerne fortsat sammen arbejde med bl.a. trafikpolitik, 

færdselsundervisning og fælles netværk om trafiksikkerhed.  

Et vigtigt element i 2018 bliver ”højhastighedsprojektet”, som skal udbredes fra Hjørring 

Kommune til hele politikredsen. Ud fra kommunernes data og analyser gennemfører Nord-

jyllands Politi målrettede kontroller rettet navnlig mod trafikanter, der kører meget hurtige-

re end tilladt på veje med en hastighedsbegrænsning på 80km/t.  

 

  

 

Det er i vidt omfang i lokalrådene, at denne samarbejdsplan skal omsættes til handling. 

Hvert lokalråd fastlægger inden den 1. marts 2018 en handleplan for den tryghedsskabende 

og forbyggende indsats samt det øvrige samarbejde i kommunen i 2018.  

Handleplanen skal tage udgangspunkt i denne samarbejdsplans indsatsområder og temaer 

samt i drøftelserne af de særlige lokale behov for indsatser og samarbejde i kommunen.  

IT-kriminalitet og cybercrime 

Trafiksikkerhed 

Lokalrådenes udmøntning af samarbejdet i kommunerne 
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Nordjyllands Politi indgår i en række lokale samarbejdsfora med bl.a. kommunerne, og i 

forhold til forebyggelse er det navnlig indenfor disse områder: 

  

De unge (SSP, SSP+, § 115-udvalg og det nordjyske ungesamråd) 

Skolernes, socialforvaltningernes og politiets bredt forankrede forebyggende samarbejde i 

SSP-regi tager afsæt i den enkelte kommune, den enkelte skole og den enkelte elev. 

Nordjyllands Politi og kommunerne har udbygget dette samarbejde om unge under 18 år 

med det såkaldte § 115-udvalg, som har fokus på særligt kriminalitetstruede. I udvalget 

sker en samlet vurdering af den unge, så de relevante tiltag kan sættes i værk. 

Som supplement til SSP-samarbejdet er der i flere nordjyske kommuner et SSP+ samarbej-

de med henblik på tværfaglige indsatser og tilbud for unge mellem 18–25 år. 

I mere alvorlige straffesager mod unge under 18 år bistår det nordjyske Ungesamråd kom-

munerne med at lave indstillinger til retten med henblik på domme, som kommunen i den 

konkrete situation vurderer, er den bedste sanktion overfor den unge.   

De særligt socialt udsatte (PSPK-samarbejdet)  

Samarbejdet mellem politi, socialforvaltning, psykiatri og kriminalforsorg skal koordinere 

indsatsen, så socialt udsatte på tværs af myndighederne får bedst mulig hjælp for på den 

måde bl.a. at forebygge kriminalitet. 

Der arbejdes aktuelt på at styrke PSPK-samarbejdet i Nordjylland. Der er bl.a. afholdt en 

stor fælles temadag i 2017, og der arbejdes i 2018 videre på udbygningen af samarbejdet. 

De prøveløsladte (KSP–samarbejde) 

Med kriminalforsorgen som tovholder koordineres sammen med socialforvaltning og politi de 

initiativer, som skal sikre, at prøveløsladte hjælpes videre på den rigtige måde, så de bl.a. 

ikke laver ny kriminalitet. 

Radikalisering (Infohuse m.v.) 

I Nordjylland sker samarbejdet om at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme  

navnlig via det Infohus, der drives af SSP-sekretariatet i Aalborg Kommune. Infohuset tilby-

der rådgivning til både kommune og politi i forhold til at spotte tegn på radikalisering og 

ekstremisme samt hjælp til at handle. Dette suppleres i Hjørring af et mini-Infohus, som 

dækker denne kommune.  

I 2018 forventes løsninger med mini-Infohuse udbredt til de øvrige nordjyske kommuner. 

Tidligere og potentielle bandemedlemmer m.v. (Exit-enhed, Pre-Exit og RUG-udvalg)  

Nordjyllands Politi, kommuner og kriminalforsorg har en fælles ”Exit-enhed”, der hjælper 

rocker- og bandemedlemmer på vej ud af bandemiljøet. 

På samme måde er der et samarbejde om personer, der kan være på vej ind i dette miljø. 

Dette samarbejde har afsæt i en ”Pre-Exit” strategi, der er i tråd med arbejdet i Rådet mod 

Uheldige Grupperinger (RUG-udvalget), som i høj grad bygger på SSP-arbejdet. 

Børn udsat for overgreb (Børnehus Nord) 

I børnehuset, som dækker hele regionen, samarbejder politi og kommuner, når der er mis-

tanke om, at et barn eller en ung har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb. 

Bilag 1: De forebyggende samarbejdsfora i Nordjylland  


