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Marts 2021

Midt i en Coronatid
Restriktioner og forsamlingsforbud har i den grad sat sit præg
på aktiviteterne i politikredsen igennem næsten hele 2020.
Det har været et helt usædvanligt år, hvor ingenting har været
som det plejer.

FLERÅRSAFTALENS
4 PEJLEMÆRKER
1.
2.

Et mere borgernært politi
Styrket straffesagsbehandling og efterforskning
af kompleks kriminialitet
3. Styringsreform - reform af
Rigspolitiet
4. Modernisering af politiets
it
Se mere på Justitsministeriets
hjemmeside.

Med nedlukning i nattelivet steg antallet af fester i det offentlige rum. I takt med at vi har været
mere hjemme, har vi set et historisk fald i antallet af indbrud, og i 2020 har vi ikke kunnet
være ude blandt borgerne med den mobile politistation eller til foredrag i samme omfang som
andre år. Det sidste betyder dog ikke, at vi har været mindre ude i kredsen, tværtimod, med
COVID-19 opstod en ny opgave i politiet, nemlig håndhævelse af de mange skiftende restriktioner gennem tilsyn og patruljering.
COVID-19 har krævet ændringer i hverdagen for os alle. Vores mange tilsyn på tværs af kredsen viser et omstillingsparat samfund, hvor alle gør sit for at leve op til de mange nye restriktioner.
Ny flerårsaftale sætter rammerne for 2021
Ved udgangen af 2020 blev en ny flerårsaftale for politiet forhandlet på plads.
Med mantraet mere af det nære og bedre til det svære taler aftalen netop ind i den fokusering,
som vores politikreds har haft de senere år, og netop ”nærheden” afspejles i samarbejdet med
Lokalråd og tryghedsambassadører under det borgernære politisamarbejde.
Med en nærhedsreform styrker vi det borgernære politiarbejde på tværs af kredsen, ligesom
kredsen får to nye nærstationer som led i aftalen.
Det kan virke svært at tale om ”nærhed” i en tid hvor ”afstand” er blevet et nødvendigt onde
for at undgå smittespredning. Måske netop derfor ser vi i høj grad frem til, at vi igen kan pleje
de gode kontakter i lokalsamfundene ansigt til ansigt, da det er her, det gode politiarbejde sker
med blik for de lokale problemstillinger.
Med venlig hilsen
Lene Frank
Politidirektør
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COVID-19
COVID-19 - effektiv til forebyggelse af indbrud
Situationen med COVID-19 har betydet, at vi har været mere
hjemme, særligt på grund af lukkede grænser, hjemmearbejde
og børn, som har hjemmeskole.
Det har givet svære vilkår for indbrudstyven, som ikke bryder sig
om at blive opdaget.

Nedenfor ser du indbrudstallet i privat beboelse for de enkelte
måneder pr. 31. december 2020. Bemærk at tallet for 2020 på
alle månederne er under tallet for 2019, hvilket såvel borgere
som politi kan glæde sig over.
Anmeldelser 2019
Anmeldelser 2020

Samtidig har massive kampagner om indbrudssikring gjort de
private boliger mere indbrudssikre. Netværk som Nabohjælp, har
gjort boligejerne bedre til at holde øje med hinandens boliger og
spørge nysgerrigt ind til personer, der færdes i boligområderne
på mistænkelig vis.
I 2019 var der i Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds 1742
indbrud i private boliger. Dette tal faldt i 2020 til 1186 indbrud.
Et samlet fald på næsten en tredjedel svarende til 556 indbrud
og et procentvis fald på 32%.

Tallene dækker anmeldte indbrud i privat beboelse og er
hentet fra politiets sagsstyringssystem Polsas. De røde søjler
viser 2019, og de blå søjler viser 2020

GODE RÅD I LOMMEN
Nabohjælp er en af de mest effektive metoder til at undgå
indbrud. Faktisk så effektiv, at det forebygger op mod hvert 4.
indbrud.
Med Nabohjælps nye, gratis app er det blevet endnu nemmere
at være nabohjælper.
•
•
•
•
•
•

Du får mulighed for at se, hvem i nabolaget, der er med i
Nabohjælp
Du kan arrangere feriehjælp med betroede naboer
Du kan skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag
Du og dit nabolag kan koordinere en fokuseret indsats, hvis
der er tyve på spil
Du kan spørge nabolaget om alt, hvad naboskabet rummer
Du får mærker til postkassen, så alle kan se, du er med

Læs mere på Nabohjælps hjemmeside eller hent den gratis Nabohjælpsapp der, hvor du normalt henter apps til din telefon.
Indbrud øger risikoen for flere indbrud – det mønster kan brydes
med Nabohjælp.

Har der først været indbrud, stiger risikoen for flere. Ikke kun for
det ramte hus, men også for naboerne i en radius af 200 meter.
Derfor aktiverer Nabohjælps app alle nabohjælpere i området,
så mønstret kan brydes.
Husk, at man ikke længere kan oprettes som bruger af Nabohjælp via hjemmesiden, og man er kun registreret som bruger,
når man har hentet applikationen til sin telefon – men det er
heldigvis nemt og hurtigt.
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Borgernært politi - grønt er godt . . .
Lokalkendskab opbygges igennem et dagligt fokus på, hvad der
rører sig i lokalområdet. Her er samarbejdet med lokalråd og
tryghedsambassadører med til at fastholde en god dialog ud til
lokalområdet. Et samarbejde som nu er solidt implementeret
over hele kredsen. Kortet ovenover viser, hvor mange steder
der er etableret samarbejdsnetværk med lokalråd og lokale
tryghedsambassadører (grønne områder) og hvor mange steder
man pt. forsøger at opstarte et samarbejde (gule områder).
Arbejdet i Lokalpolitiet bygges op af lokalkendskab, og alle
betjente er tilknyttet specifikke geografiske områder. I 2020 har
der været et øget fokus på også at implementere det borgernære
politisamarbejde i kredsens større byer. I byerne er der allerede
en række tætte samarbejdsparter, som nu knyttes tættere
sammen i et mere formaliseret netværk.
I 2020 har samarbejdet med lokalråd og tryghedsambassadører
desuden været en god hjælp til at få udpeget eventuelle steder,
hvor forsamlingsforbuddet potentielt kunne blive overtrådt, og i
forbindelse med ophængning af informationsplakater har lokale
kræfter gerne givet en hånd med. Tak for hjælpen.

Kommune

Antal ambassadører

Antal grønne
områder

Antal gule
områder

Faxe

10

6

1

Guldborgsund

36

17

0

Lolland

19

16

1

Næstved

25

12

1

Slagelse

24

24

1

Sorø

12

10

1

Vordingborg

22

14

1

I alt i 2020

148

99

6

Resultatet i 2019

127

86

9

Kort og opgørelse pr. 31. december 2020

... fortsættes næste side
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Vi er ude i lokalområderne, men arbejdet er ændret
Selvom vi i år ikke har kunnet være ude blandt borgerne på
samme måde som andre år, betyder det ikke, at vi har været
mindre ude i kredsen.
Med COVID-19 opstod en ny opgave i politiet, nemlig
håndhævelse af de mange skiftende restriktioner i
lokalsamfundene gennem tilsyn og patruljering.
Opgaven har været alt fra at kontrollere, at forsamlingsforbuddet
blev overholdt, at der var korrekt skiltet i de åbne forretninger,
anmeldelser om åbne bagbutikker, hvor forretningen burde være
lukket og andre opgaver, som vi normalt ikke forbinder med
politiet.

Langt hen ad vejen har borgerne vist forståelse, retningslinjerne
er blevet fulgt og kun i få tilfælde har det været nødvendigt at
hive bødeblokken frem.
I alt er det i 2020 blevet foretaget 20.745 tilsyn i vores
politikreds.
Til trods for at der pt. ikke bliver bestilt mange foredrag eller kørt
ture med den mobile politistation, er der fortsat borgergrupper,
der kontakter deres kontaktbetjent, når de står med konkrete
problemer, hvor de har brug for hjælp.
Lige så snart vi igen må mødes og samles på kryds og tværs,
opfordrer vi til at man går ind på vores hjemmeside under ”bestil
en betjent“ eller får fat i den lokale kontaktbetjent, for at få
afholdt de foredrag, som har været udskudt.

Virtuelle borgermøder
I Korsør har Lokalrådet arrangeret to virtuelle borgermøder

Politikommisær Peter S. Flannum-Larsen,
fortæller:

”

- Begge møder blev transmitteret via Facebook Live, og der var så mulighed for via chatfunktion at stille spørgsmål til os i
panelet. Et godt eksempel på, hvordan man kan engagere sig i sit lokalområde - også i en Corona-tid.
Det første møde handlede om trafiksituationen i Korsør - herunder vanvidskørsel - og trafikken af tunge køretøjer. Ud over
politiet deltog en repræsentant for Slagelse Byråd og nogle repræsentanter fra de lokale skoler i panelet.
Det andet møde fokuserede på narkotika blandt byens unge. Her deltog, ud over politiet, repræsentanter fra Slagelse Kommunes Kriminalpræventive enhed, Center for Folkesundhed og misbrugscenteret Perron 3.

DIAlogen
DIAlogen er et nyhedsbrev, der udsendes to gange årligt fra kontaktbetjentene til lokalråd og Tryghedsambassadører. Herefter er det
hensigten, at lokalrådet lægger nyhedsbrevet op på hjemmeside, Facebook eller lignende, således at borgerne har mulighed for at
læse med.
Redaktion: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi - e-mail: ssj-forebyggelse@politi.dk
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OPERATIV FOREBYGGELSE - hvad er det?

Vi har i juni 2020 fået en ny Operativ Forebyggelsesenhed
(OFOR) i Lokalpolitiet
Enheden tæller seks medarbejdere og er et kredsdækkende supplement til Lokalpolitiets sektioner. Enheden skal være til stede
der, hvor der foregår aktiviteter, som kan opleves utrygge for borgerne.
De har f.eks. et særligt fokus på den synlige utryghedsskabende
narkohandel og indtagelse af narko på offentlige steder, eksempelvis ved skoler, som er noget, politiet ind i mellem modtager tip
fra borgerne om.
For at sikre et dagligt fokus på alle kredsens kommuner har hver
af de seks medarbejdere ansvaret for en eller to kommuner, hvor
den pågældende betjent kontinuerligt holder sig orienteret om
udfordringerne i ”sin” kommune.
Når der iværksættes en indsats, ligger der altid en planlægningsfase bag, der skal sikre, at indsatsen tilpasses den problemstilling, der skal arbejdes med. Enheden har i tæt samarbejde med
Lokalpolitisektionerne allerede arbejdet med en række forskellige
fokusområder flere steder i kredsen.

”

- Henover sensommeren var der flere anmeldelser på
døgnrapporten, om at unge drak og røg hash på flere
institutionslegepladser i Sorø.

De efterlod affald og glasskår, hvilket gjorde at pædagogerne følte sig utrygge ved at sende børnene ud om dagen.
Det bevirkede, at OFOR lavede en systematisk opfølgning
ved patruljering i området omkring institutionerne til fods og
på cykel og fik henover nogle måneders opfølgning skabt relationer til en del af de unge, hvilket har været med til at nedbringe problemet.
Det skal selvfølgelig tages med, at det til en vis grad er et
årstidsbestemt problem. Vi vil derfor have særligt fokus på
institutionerne igen, når temperaturerne stiger.
Sektionsleder, OFOR

Politikredsen har i løbet af 2020 – i øvrigt som de fleste andre af
landets politikredse – oplevede et sandt boom i antallet af sager
inden for kategorien musik til ulempe.
I månederne maj-juni-juli steg antallet - i forhold til samme tidsrum 2019 – til mere end det dobbelte antal anmeldelser, nemlig
fra 374 til 826. Disse sager i sammenhæng med forsamlingsforbuddet krævede også en del af enhedens opmærksomhed i sommeren 2020, hvilket jo også var tilfældet for såvel Lokalpolitiet
som Beredskabet i øvrigt.
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POLITIET SOM UNDERVISERE

Nedlukningen af samfundet har gjort politiets observationer ude
i de danske hjem endnu mere vigtige.
I perioder har skoler og andre institutioner ikke set børn og unge
fra udsatte familier. Samtidig har vi selv været udfordret af ikke
at kunne opfange udsatte børn og unge i samme grad igennem
skolerne, nattelivet med videre.
Derfor har vi har haft et ekstra fokus på at få underrettet kommunerne om vores bekymringer for børn og unge, som vi har mødt
igennem vores arbejde.
Netop børn og unge har et særligt fokus i Lokalpolitiets arbejde.
Igennem SSP (Skole, Sociale myndigheder og Politi) arbejdes
der både på at hjælpe den unge, som er kommet på kant med
loven, og på at skabe en god basis på skolerne for, at de unge
ikke bevæger sig ud i kriminelle løbebaner.

Lokalpolitiet deltager blandt andet i undervisning på mellemtrinet og på udskolingen og indgår også i forældresamarbejdet. Vi
underviser blandt andet i flertalsmisforståelser, f.eks. ”Nej, det er
ikke ”normalt” at drikke sig fuld og ryge hash i 7. klasse i København”.
Herudover er der i de senere år blevet mere fokus på de unges
liv på nettet i vores undervisning, - her opfordrer vi bl.a. de unge
til kun at være ”venner” med andre på nettet som de kender i
den virkelige verden, ligesom vi opfordrer dem til ikke at dele billeder på nettet, som de ikke ville kunne vise til deres bedstemor.
Undervisningsopgaven har naturligvis været præget af COVID19-situationen ved skolernes nedlukning.

TIP POLITIET
Politiet valgte i oktober 2020 at lukke for politi-appen. Det skete
for at fokusere kræfterne om hjemmesiden politi.dk, der især er
designet til at blive brugt fra mobiltelefonen.
Hjemmesiden har de samme funktioner, som politi-appen, men
hvor en app automatisk lægger sig som en genvej på telefonens
startskærm, så er det anderledes med en hjemmeside.
dette tip til, hvordan du kan lave en genvej for politi.dk.
Mange beboerforeninger og andre har været glade for muligheden for nemt at kunne tippe politiet via appen om kriminalitet og
utryghedsskabende adfærd i deres lokalområde. Så derfor får du

I toppen af siden vil du finde tip politiet-funktionen, så du fortsat
nemt kan fortælle os om de ting, som du synes vi bør vide.
DIAlogen side 6

BORGERNÆRT

POLITIETS ARBEJDE MED PSYKISK SÅRBARE

PSP-samarbejdet (Politi - Sociale myndigheder - Psykiatri)
Psykisk syge personer kan være med til at skabe en del utryghed
i et lokalsamfund. Dette er problemstillinger, politiet ikke kan
løse alene, og derfor har Lokalpolitiet et tæt samarbejde med
psykiatrien/regionen, kommunen, kriminalforsorgen med flere
omkring de udsatte borgere.

”

Lokalpolitiet har et vedholdende fokus og foretager
dagligt opfølgning på de psykisk syge, der er i berøring med politiet.

Det betyder, at vi i samarbejde med eksterne myndigheder
får hjulpet de udsatte borgere. Konkret betyder det, at vi ofte
inviterer ind til et møde med den psykisk syge og hans støtte/
kontaktperson, sagsbehandler m.fl., når borgeren har en
adfærd, der er bekymrende, eskalerende og utryghedsskabende.
Vi tager også initiativ til hjemmebesøg eks. efter løsladelse fra
retspsykiatrisk afdeling for at møde borgeren og tale forebyggende omkring den nye situation og vigtigheden i, at de tager
imod hjælp. Vi er flere gange lykkedes med at få kommunen
til at prioritere en bolig med støtte til borgeren, når vi kan dokumentere, hvor ofte og i hvilken form, vi er i kontakt med den
psykisk syge.

Politikredsen huser flere vigtige institutioner for forskellige typer
af psykiske lidelser, for eksempel kan nævnes Saxenhøj, Oringe
og Kofoedsminde. Samarbejdet om borgere, der har psykiske
udfordringer, er naturligt et fokusområde for Lokalpolitiet.

En del af de psykisk syge er udfordret af at være dobbeltdiagnosticeret, hvilket betyder de har et misbrug af euforiserende
stoffer og psykisk sygdom.
Det er en svær behandlingsopgave for vores samarbejdspartnere, og vi oplever, at disse borgere i særlig grad er udfordret
og er kastebold mellem instanser. Vores ugentlige opfølgning
i samarbejdsforummet er bestemt med til at italesætte denne
problematik, og det lykkes os ofte at få skabt en kontakt til
borgeren af den ene eller anden kanal, så borgeren kan hjælpes i det omfang, denne er motiveret for.
Af samarbejdspartnere kan vi nævne: Misbrugscentret,
distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien, kriminalforsorgen, forsorgshjemmene og regionen.
Sektionsleder, Vordingborg og Nykøbing Lokalpoliti
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STATISTIK

Fensmark Lokalråd

Fladså

Fodby Lokalråd

Glumsø

Herlufmagle Lokalråd

Holme Olstrup Toksværd
Lokalråd (HOT)

Karrebæksminde Lokalråd

Lokalrådet 4262 Sandved

Lokalrådet Tappernøje,
Snesere, Everdrup

Lokalrådet Tybjerg og Omegn

Lokalrådet Vestland 4700

Næstved vestegn

Skelby Lokalråd

Sådan ser vores arbejde ud i dit område

Vold

13

11

0

4

5

1

2

4

4

2

4

10

0

Indbrud i privat beboelse

19

13

3

11

5

2

3

1

14

0

3

12

3

Tyveri fra biler

10

3

3

2

1

6

4

10

15

0

5

17

0

0

1

0

3

0

0

1

0

2

0

0

3

0

26

6

1

8

5

5

5

8

23

0

9

21

0

422

209

28

184

172

97

167

107

254

17

132

337

26

Gennemført bestilt trafikkontrol

16

17

0

16

9

2

4

2

20

1

5

11

0

Tryghedsopfølgninger

85

26

3

35

21

6

16

0

18

1

17

20

4

2

1

0

1

3

0

1

0

2

0

0

2

0

Næstved Kommune

Antallet af borgere i lokalområderne varierer meget,
så tallene kan ikke sammenlignes på tværs af de
enkelte lokalområder.

Anmeldte sager

Butikstyveri
Hærværk
Nærhed og tryghed
Patrulje til stedet til konkret opgave

Mobil politistation

Patrulje til stedet til konkret opgave omfatter

Gennemført bestilt trafikkontrol dækker over

Tryghedsopfølgninger indbefatter personlige

Den mobile politistation har som en naturlig

alene de tilfælde, hvor der er sendt en patrulje til

antallet af gange, politiets færdselssektion har

eller telefoniske henvendelser inden for få dage til

følge af forsamlingsforbuddet under COVID-19

lokalområdet med henblik på at løse en konkret

gennemført en trafikkontrol på baggrund af en

ofre, vidner og andre som har været udsat for ek-

ikke været anvendt i samme omfang som normalt.

opgave. Almindelig patruljering eller kørsel igen-

bestilling fra en borger og således ikke antallet af

sempelvis tricktyverier, indbrud i privat beboelse,

Samlet blev det til 100 indsættelser af den mobile

nem området er ikke omfattet.

færdselslovsovertrædelser.

blufærdighedskrænkelser og andre episoder, hvor

politistation i 2020, hvor det ene arrangement

politiet forventer, at det kan have givet anledning

efter det andet blev aflyst. Så snart samfundet

til utryghed. I 2020 har Sydsjællands og Lolland-

normaliseres igen, er det hensigten, at den igen

Falsters Politi lavet ekstraordinært mange tryg-

skal på tur rundt omkring i landet.

hedsopfølgninger – således er det blevet til 2858,

Den mobile politistation indsættes også i forbin-

hvoraf de 269 var personlige på bopælen.

delse med større hændelser, hvor politiet ønsker at
genetablere trygheden.
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KONTAKTBETJENTE - BORGERNÆRT POLITI OG TRYG BORGER
Næstved Kommune
Anders Grønbech Nielsen

Næstved Kommune
Leder Jens Bruus
Tlf. 41328174
jbr014@politi.dk

Torben Christensen

Tommy Hansen

Gry E. Haugaard
Steen T. Larsen

Jesper Niehues

Niels Jørgensen
Martin Rohdemejer

Næstved vest
Steen Toftdal Larsen
Tlf. 41328430
stl001@politi.dk

Lars Jensen

Kurt A. Jensen
Mette Buck

Mads Vinge-Karsberg

Richard Naef

Næstved øst
Mette Buck
Tlf. 41731467
mbu010@politi.dk

Thomas Sørensen

Morten A. Jensen
Natasja Akselsen
Lars Kistrup

Næstved nord og Karrebæk
Martin Rohdemejer
Tlf. 41326804
mro006@politi.dk
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