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01 Forord

01.1  Forord



01.1  Forord

Hvert år udarbejder Midt- og Vestsjællands Politi en samarbejdsplan for samarbejdet 
med borgmestre, borgere, myndigheder og det øvrige lokalsamfund i de 10 kommuner, 
der tilsammen udgør politikredsen. I Midt- og Vestsjællands Politi sætter vi stor pris på 
dette samarbejde, der er med til at gøre politikredsen til et trygt sted at bo og færdes.

Arbejdet med tryghed er et nøgleord i Dansk Politi, og i Midt- og Vestsjællands Politi har 
vi en stor tro på, at dette lykkes bedst gennem et stærkt og bredt samarbejde i hele po-
litikredsen. Det er ikke noget, vi bare siger. Det er et samarbejde, der hver dag er en del 
af vores arbejde. Derfor har 2017 også været året, hvor vi har igangsat nye initiativer om 
co-creation, mobile politistationer og et særligt fokus på områder, hvor unge mennesker 
mødes og fester. Alle disse initiativer er startet op med inddragelse af både kommune og 
borgere, og disse samarbejder vil få endnu større fokus i det kommende år.

Vi tror på, at politiet bedst kan varetage sine kernefunktioner i samfundet, når vi ikke 
udelukkende bygger på vores egne observationer, men når vi inddrager de mennesker 
og andre myndigheder, der hver dag færdes i politikredsen. Midt- og Vestsjællands Politi 
er bevidste om den rolle, politiet har i vores samfund, og vi arbejder derfor med at tage 
et bredere ansvar for vores samfund. Det er en stor del af politiopgaven, at vi også kan 
være med til at løfte samfundet på tværs af fagligheder og samfundslag.

Der er til stadighed udfordringer med kriminalitet i vores samfund, og derfor bør vi sikre 
os, at vi tager alle midler i brug for at forebygge og bekæmpe kriminalitet, samtidig med 
at vi skaber et fortsat godt og sikkert samfund for vores borgere. Inddragelsen af eksterne 
parter er især vigtig i arbejdet med at forebygge og skabe tryghed, hvor arbejdet er stærkt 
afhængigt af en meget stor og omfattende vidensbase, som borgerne er en vigtig del af.

Formålet med Samarbejdsplan 2018 er at sætte rammen for politikredsens arbejde med 
at inddrage, involvere og forpligte på tværs af kommunerne i hele Midt- og Vestsjællands 
Politi. Med denne samarbejdsplan vil vi forsøge at skabe rum for nye løsninger, ideer og 
synsvinkler på de udfordringer, opgaver og problemer, hvor samarbejde på tværs er en 
stor del af løsningen. Planen beskriver også, hvordan det lokale samarbejde er forankret 
i kredsråd, lokalråd og andre lokale samarbejdsfora på tværs af hele politikredsen.

På Midt- og Vestsjællands Politis vegne,
Arne Gram

Politidirektør

Retsplejelovens § 113
Politidirektøren udarbej- 
der hvert år en plan for 
samarbejdet mellem po-
litiet og kommunerne, 
andre offentlige myndig-
heder, interesseorgani-
sationer, foreninger mv. 
i politikredsen. Samar-
bejdsplanen offentliggø-
res af politidirektøren ef-
ter forudgående drøftel-
se i kredsrådet.
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02 Midt- og  
Vestsjællands 
Politi 2018

02.1 Et fortsat fokus på tryghed
02.2 Et politi i en ny virkelighed



02.1  Et fortsat fokus på tryghed
I Midt- og Vestsjællands Politi arbejder vi på at være en politikreds, hvor borgerne føler 
sig trygge. Målet for politiarbejdet er således i sidste ende, at vi er med til at skabe et 
samfund med borgere, der både føler sig og kan være trygge ved at bo og bevæge sig 
rundt i hele politikredsen.

Vi forsøger at understøtte dette strategisk fokus i arbejdet med både at forebygge og 
bekæmpe kriminalitet. Det er altså en tryg politikreds, der er udgangspunktet for resten 
af vores arbejde.

02.2  Et politi i en ny virkelighed
Der er næppe nogen borgere i Danmark, der ikke er klar over, at Dansk Politi er i en 
situation, hvor mange nye og forskelligartede opgaver trænger sig på. Bevogtning af 
truede objekter, grænsekontrol og bandekonflikt er alle opgaver, som påvirker den sam-
lede opgaveløsning i politiet og således også i en politikreds som Midt- og Vestsjællands 
Politi. Samtidig er det vigtigt at pointere, at vi i Midt- og Vestsjællands Politi har formået 
at rykke tættere sammen på de indre linjer, så vi stadig kan løse vores opgaver. Det har 
med borgernes sikkerhed i fokus været en prioritet, at vores døgnberedskab har været 
intakt, når borgerne har haft brug for politiet.

Den nye virkelighed har i Midt- og Vestsjællands Politi været med til at skærpe vores 
forståelse for vigtigheden af at tænke borgerne ind i alle politimæssige beslutninger. Det 
er desuden vigtigt for politikredsen at samarbejde om at skabe tryghed, da vores sam-
arbejdspartnere blandt myndigheder, borgere og det øvrige civilsamfund kan give os 
uvurderlige input i vores arbejdet med henblik på at blive endnu bedre til at løse vores 
opgaver.

7

02.1 Et fortsat fokus på tryghed
02.2 Et politi i en ny virkelighed



03 Organisering 
af det lokale 
samarbejde

03.1  Kredsråd
03.2 Kontaktudvalg
03.3 Lokalråd
03.4 Beredskabssamarbejde
03.5 Andre lokale samarbejdsfora



03.1  Kredsråd
Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene fra Stevns, Køge, Kalundborg, 
Holbæk, Odsherred, Ringsted, Greve, Solrød, Lejre og Roskilde Kommune. Kredsrådet 
sætter den strategiske retning for det lokale samarbejde. Det indebærer blandt andet, 
at kredsrådet årligt drøfter, hvilke indsatsområder Midt- og Vestsjællands Politi, kommu-
nerne og relevante lokale samarbejdspartnere skal samarbejde om i det kommende år. 

Kredsrådet drøfter derudover spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virk-
somhed og organisation, udviklingen i kriminaliteten og samarbejdet mellem politiet og 
lokalsamfundet. Disse drøftelser vil ofte ske på baggrund af politiets analyser af karak-
teren, omfanget og udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politi-
kredsen. 

På den baggrund kan kredsrådet diskutere, om der er behov for at sætte ind over for kon-
kret opståede problemer eller på større indsatsområder, hvor der er et særligt behov for, 
at politiet og kommunerne koordinerer deres indsats. Dette kan munde ud i, at kredsrådet 
fastlægger strategier for områder, hvor der lokalt skal forebygges eller bekæmpes krimi-
nalitet. Derudover har kredsrådet som fast dagsordenspunkt på sine møder en temadrøf-
telse, der retter sig mod en aktuel problemstilling. Dette gør vi for at skabe dynamiske 
møder med konstant aktualitet.

Retsplejelovens § 111 
I hver politikreds opret-
tes et kredsråd vedrø-
rende politiets virksom-
hed.
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03.2  Kontaktudvalg
Kontaktudvalget har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af kredsrådet og består af poli-
tikredsens sekretariatschef og linjechef for Forebyggelse, Plan og Analyse samt af udpe-
gede nøglepersoner fra de enkelte kommuner.

Kontaktudvalget deltager i planlægningen og forberedelsen af kredsrådets møder og mø-
des i den forbindelse før hvert kredsrådsmøde, hvor udvalget bl.a. gennemgår de enkelte 
dagsordenspunkter for det kommende møde i kredsrådet. Kontaktudvalget følger også 
op på kredsrådets initiativer og kan indkaldes ad hoc, hvis der er områder, hvor det er 
særligt vigtigt at koordinere mellem politiet og samtlige kommuner. 

Kontaktudvalget har derfor en central rolle i kredsrådsarbejdet, hvor det dels sikrer infor-
mationen mellem lokalråd, kontaktudvalg og kredsråd, og dels sikrer kontinuitet i arbejdet 
i rådene hele vejen rundt.
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03.3  Lokalråd
Lokalrådenes overordnede opgave er at udmønte den strategi for det lokale samarbejde, 
der er besluttet i kredsrådet. Der er et lokalråd i hver af politikredsens 10 kommuner. 
Her mødes politiet med repræsentanter fra kommunen samt andre relevante aktører fra 
lokalsamfundet.

Lokalrådene har til opgave at fremme det lokale samarbejde om håndteringen af lokale 
kriminalitetsproblemer samt om forebyggelse af kriminalitet. Derfor diskuterer lokalrå-
dene de aktuelle kriminalitetsproblemer i lokalområdet, samt hvordan lokalrådene kan 
bidrage til at forebygge og bekæmpe den lokale kriminalitet, hvilket skal koordineres 
bl.a. med indsatsen i SSP-samarbejdet. Til at understøtte lokalrådenes arbejde er der 
udarbejdet en normalforretningsorden, som beskriver lokalrådenes funktion, sammen-
sætning, sekretariatsbetjening og møder.

Lokalrådene fastlægger de aktiviteter, der er relevante at sætte i gang lokalt inden for de 
indsatsområder, som kredsrådet har besluttet, at lokalrådene skal samarbejde om. På 
årets første møde tilrettelægger lokalrådene aktiviteterne for det kommende år og udar-
bejder handleplaner for de indsatsområder fra samarbejdsplanen, som det er relevant 
for. Derudover arbejder lokalrådene med lokalt udvalgte indsatsområder, som udvælges 
inden for en strategisk ramme, der er valgt af kredsrådet. 

For at sikre sammenhæng mellem det strategiske perspektiv i kredsrådet og den opera-
tionelle udmøntning i lokalrådene orienterer lokalrådene løbende kredsrådet om status 
på de enkelte indsatsområder fra samarbejdsplanen og de lokale indsatsområder, mens 
kredsrådet løbende orienterer lokalrådene om relevante strategiske beslutninger, der kan 
påvirke de enkelte lokalråd i deres arbejde.
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03.4  Beredskabssamarbejde
Politiets samarbejde om beredskabsmæssige indsatser sker på forskellige områder så-
som planlægning af større indsatser, øvelsessamarbejde og ikke mindst et godt sam-
arbejde i konkrete beredskabsmæssige situationer. Grundlaget for dette samarbejde 
skabes gennem forskellige kontaktfora, hvoraf beredskabskommissionerne udgør et væ-
sentligt forum for at sikre samarbejde og koordinering mellem myndighederne.

I Midt- og Vestsjællands Politi er der 3 beredskabskommissioner. Politikredsen deltager 
med en repræsentant i hver af disse. Alle 3 beredskabskommissioner er sammensat på 
tværs af politikredsgrænser, hvorfor flere politikredse indgår i den enkelte kommission. 

Lejre, Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner udgør sammen med Sorø og Sla-
gelse kommuner ”Vestsjællands Brandvæsen”; Ringsted Kommune udgør sammen med 
Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner ”Midt- og Sydsjællands Brand og Redning”; 
mens Roskilde, Køge, Stevns, Solrød og Greve kommuner sammen med Høje-Taastrup, 
Vallensbæk og Ishøj kommuner udgør ”Østsjællands Beredskab”.
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03.5  Andre lokale samarbejdsfora
Midt- og Vestsjællands Politi indgår endvidere i flere andre lokale samarbejdsfora med 
repræsentanter for kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer 
mv., der beskæftiger sig med bestemte afgrænsede områder i relation til politiets arbejde. 
Det drejer sig fx om dyreværn, trafiksikkerhed, illegalt arbejde, offerrådgivning, psykiatri 
og overgreb mod børn.

I disse tværfaglige samarbejdsfora koordinerer deltagerne indsatserne på de enkelte om-
råder og udmønter i visse tilfælde også vedtagne strategier for at forebygge og bekæmpe 
kriminalitet.
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04.1  Midt- og Vestsjællands Politis rolle i  
  det lokale samarbejde 
En central aktør i det lokale samarbejde er Forebyggelsesafdelingen, der blandt andet 
er lokaliseret på de 5 politistationer i Holbæk, Kalundborg, Køge, Ringsted og Roskilde, 
på nærstationen i Nykøbing Sjælland samt i politibutikkerne i Store Heddinge, Høng og 
Gørlev samt i Videnscenteret i Greve.

Forebyggelsesafdelingen har i arbejdet med at forebygge og bekæmpe kriminalitet i lo-
kalsamfundet i hele politikredsen en lang række eksterne samarbejdspartnere som kom-
muner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. Betjentene 
i Forebyggelsesafdelingen har løbende både formelle og uformelle kontakter med de 
enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund og har bl.a. derigennem et indgående 
kendskab til, hvad der rører sig lokalt. 

Lokalkendskabet har stor betydning for både Forebyggelsesafdelingens og de lokale 
stationers indsats over for de kriminalitetsformer, der fylder mest i borgernes hverdag 
som eksempelvis indbrud, vold og hærværk. Lokalkendskabet er centralt for hele den 
tryghedsskabende og kriminalpræventive politiindsats, som er Forebyggelsesafdelin-
gens helt centrale indsatsområde. I denne sammenhæng er det væsentligt, at de loka-
le forebyggelsessektioner er fordelt med arbejdspladser over hele politikredsen, hvor 
betjentene jævnligt færdes i lokalmiljøet og har kendskab til forholdene i lokale bydele, 
landsbysamfund mv. 
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Indsatsområder 
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05.1  Indsatsområder i 2018
Midt- og Vestsjællands Politis opgaveløsning og prioriteringer fremgår af politikredsens 
interne, strategiske arbejde, som betinges og suppleres af forskellige aftaler og planer.

Af særlig betydning er

Politiets virksomhedsstrategi 2018
Virksomhedsstrategi for anklagemyndigheden 2018
Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2016-2019
Mål- og resultatplan for politiet 2018
Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden 2018

Forud for udvælgelse af årets indsatsområder for samarbejdet mellem politi, kommuner 
og andre samarbejdspartnere i 2018 har Midt- og Vestsjællands Politi været i dialog med 
politikredsens borgmestre. Borgmestrene er kommet med bemærkninger til eksisterende 
og fra politiets side foreslåede indsatsområder, og de er også kommet med forslag til 
yderligere indsatsområder. Gennem dialogen med borgmestrene er de endelige indsats-
områder udvalgt, hvorved også kommunerne forpligter sig til at samarbejde om disse 
indsatsområder.

Foreslåede indsatsområder 

 a. Øget inddragelse af lokalsamfundene i lokalrådenes fremtidige arbejde
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Det skal sikres, at lokalrådenes arbejde bliver solidt forankret i de lo-
kalsamfund, som lokalrådene har til formål at repræsentere. Der ta-
ges udgangspunkt i en model udviklet i politiets forebyggelsesafdeling, 
hvor en kommune inddeles i forskellige områder, der hver har en om-
rådegruppe og en områdeformand. Modellen skal tilpasses hver enkelt 
kommune og implementeres i hele politikredsen over tid.

I 2016 og 2017 er modellen blevet introduceret for samtlige af politi-
kredsens lokalråd, der generelt har været positive omkring at arbejde 
videre med denne metode. Der er i flere kommuner foretaget indleden-
de drøftelser om at indføre modellen.

Arbejdet kan med stor fordel integreres med politiets lokale forankring 
i lokalrådene, så lokalrådsarbejdet i den enkelte kommune bliver det 
gennemgående tværsektorielle samarbejdsforum, hvor politiet samlen-
de kan koordinere de lokale input fra lokalrådets medlemmer og øvrige 
lokale råd og udvalg, hvor politiet deltager.  

Indsatsområdet er overordnet set en fortsættelse af et flerårigt mål op-
startet i 2016 i arbejdet med den lokale, forebyggende indsats i politi-
kredsen.



 b. Færdselssikkerhed

 

 c. Hashhandel på gadeplan
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I 2017 har Midt- og Vestsjællands Politi og politikredsens 10 kommuner 
startet et tættere samarbejde op med etableringen af et fælles færd-
selssikkerhedssamarbejdsforum. Der eksisterer stadig lokale trafikfora 
i flere kommuner, men med det fælles samarbejdsforum er der skabt et 
forum for de kredsdækkende og tværgående drøftelser. 
 
2017 blev et bedre år i politikredsen målt på færdselsuheld, men der 
vil være et fortsat fokus på at nedbringe både det samlede antal færd-
selsuheld og færdselsuheld med personskade. Færdselssikkerheds-
kommissionens handlingsplan for 2013-2020 har stor fokus på især 
uheld med personskade og de store omkostninger forbundet med disse 
færdselsuheld. Dette vil vedblive at være et fokus i det kommende år i 
færdselssikkerhedssamarbejdet.

Politiet vil desuden supplere arbejdet med en række operative og præ-
ventive indsatser med det formål at forebygge, at færdselsovertrædel-
ser finder sted i hele politikredsen. Dette indebærer blandt andet også, 
at samarbejdet om indsatsen mod spiritus- og narkotikakørsel i kred-
sens tre vestligste kommuner, Holbæk, Odsherred og Kalundborg, vil 
fortsætte i 2018. 

Indsatsområdet er en fortsættelse af et indsatsområde startet op i 2017.

I 2017 havde indsatsen mod hash i Midt- og Vestsjællands Politi fokus 
på både unge mennesker og på selve hashhandlen. Hensigten var at 
bekæmpe unges misbrug af hash gennem forebyggende indsatser, 
målrettet efterforskning og operative kontrolindsatser på både skoler og 
uddannelsesinstitutioner samt gennem målrettede, operative indsatser 
mod hashsælgerne.

Politikredsen vil i 2018 have særlig fokus på hashhandel på gadeplan, 
som er en meget utryghedsskabende kriminalitetsform. Der vil være 
et ekstra fokus på denne indsats, hvor der sættes stærkere ind over 
for den synlige hashhandel på gadeplan, med både forebyggende og 
operative initiativer.

Indsatsområdet er tilpasset fra et indsatsområde i 2017.



 d. Psykisk syge og udsatte borgere

 

 

 e. Unges fester i det offentlige rum
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I de senere år har politiet fået flere og flere opgaver, der er relateret til 
socialt udsatte og personer med psykiske udfordringer. Det stigende 
antal opgaver på dette område har i de seneste år fået større og større 
opmærksomhed, hvorfor der i 2017 blev iværksat en intern analyse, der 
blandt andet skulle afdække udfordringer og ressourcebrug på dette 
område. 

Resultatet af analysen udmøntes i løbet af 2018 i tre initiativer: Der gen-
nemføres et ”serviceeftersyn” af politikredsens PSP-organisation for at 
sikre, at samarbejdet mellem politi, social service og psykiatri fungerer 
optimalt på alle niveauer og i alle dele af politikredsen. På tilsvarende 
vis gennemføres et internt projekt, der skal sikre, at alle politikredsens 
medarbejdere har fokus på de muligheder og forpligtelser, der ligger 
i PSP-samarbejdet. Endelig rettes der i 2018 særlig opmærksomhed 
på opdateringsdisciplin og datakvalitet i forhold til sager, der omfatter 
psykisk syge og socialt udsatte, dels fordi den lokale analyse har afslø-
ret et behov herfor, og dels fordi denne indsats reflekterer en målrettet 
national indsats på området.      

Indsatsområdet er nyt i 2018.

Der er i nogle kommuner udfordringer med forsamlinger af unge men-
nesker, der holder uofficielle fester mv. på offentlige steder, eksempel-
vis på strande, i parker eller lignende. Sådanne begivenheder er ofte 
til stor gene for de omkringboende beboere og andre borgere, der be-
nytter de pågældende områder. En anden udfordring kan opstå ved 
uforudsete hændelser, hvor det kan være svært for de offentlige myn-
digheder at styre en nødvendig indsats eller indgriben.

Der er startet et samarbejde op i 2017, hvor der er samarbejdet om 
eksempelvis mere klar skiltning i flere parker, skiftende tilstedeværelse 
af kommune og politi samt et særskilt co-creation-initiativ ved Vigen 
Strandpark i Roskilde Kommune. Disse gode initiativer vil blive videre-
ført og, hvis der er behov for det, udvidet i 2018.

Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde fra 2017.
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05.2  Særlige indsatsområder i lokalrådene
For at skabe mest mulig forankring og indflydelse lokalt i hver enkelt kommune, vælger 
hvert lokalråd minimum ét indsatsområde under temaet ’Forebyggende og tryghedsska-
bende indsatser’. Lokalrådene skal igangsætte lokale aktiviteter under deres lokale ind-
satsområder, ligesom de bør arbejde med de indsatsområder, som er blevet bestemt i 
kredsrådet.

Lokalrådene skal således på deres første møde i 2018 udvælge det eller de indsatsom-
råder, som de vil arbejde med i løbet af året. I udvælgelsen bør lokalrådene inddrage 
argumenter for kredsrådets samlede indsatsområder, for at kunne vurdere om der er 
indsatsområder, der er vurderet at burde håndteres i regi af nogle udvalgte lokalråd. Lo-
kalrådene orienterer om udvælgelsen af indsatsområder og aktiviteter til kredsrådet på 
dettes første møde i 2018.

Lokalrådene afrapporterer kvartalsvis på deres indsatsområder og aktiviteter til kredsrå-
det på kredsrådsmøderne i 2018.
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06 Afslutning

0.6 Afslutning



06.1  Afslutning
Dansk Politi har i 2017 brugt betydelige ressourcer på blandt andet grænsekontrol, be-
vogtning af mulige terrormål og ikke mindst en alvorlig bandekonflikt. Det har betydet, at 
Midt- og Vestsjællands Politi i flere perioder har afgivet et betydeligt antal medarbejdere 
til andre politikredse. Disse afgivelser har medført, at det i perioder har været nødvendigt 
at prioritere i de lokale politiopgaver.

Hele året har det dog været en klar prioritet for Midt- og Vestsjællands Politi, at vi er ryk-
ket ud, når vores borgere har haft et akut behov for politiets assistance. Dette har været 
og vil altid være en af politiets mest centrale opgaver. Borgernes tryghed og sikkerhed 
har højeste prioritet for vores politikreds og har været fundamentet for politikredsens 
mange forskellige aktiviteter igennem 2017. 

Flerårsaftalen for Dansk Politi har medført nogle nye, operative strategier, som har været 
retningsgivende for Midt- og Vestsjællands Politi i 2017 og fortsat vil være det i 2018. Her 
er det hidtidige fokus på det tryghedsskabende arbejde i politikredsen yderligere skærpet 
som et gennemgående tema i hele vores forebyggende virksomhed.  

I 2018 vil Midt- og Vestsjællands Politi fortsat arbejde for at være en politikreds med 
borgerne i centrum. Det er vigtigt, at vi som politikreds fremstår både moderne, innovativ 
og professionel, men det er lige så vigtigt, at vores aktiviteter udfoldes i samarbejde og 
samklang med borgere og andre interessenter i lokalsamfundet.   

Når vi ser frem mod 2018, så er vores vigtigste temaer tryghed, sikkerhed, borgerne i 
centrum og samfundsansvar. Med dette vil vi se frem til et år, hvor vi vil gøre vores til at 
udbygge og optimere vores samarbejde med borgere, myndigheder og øvrige samar-
bejdspartnere.
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