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kredsens resultater i det seneste år

, Kriminalitetsudvlklingen målt på antallet at
anmeldte overtrædelser at straffeloven ser
også for 2019 positiv ud. Vi må konstatere,
at der fortsat er en faldende tendens.

VI har indtil videre modtaget Ca. 18.000 anmeldelser
2019 mod ca. 20.000 anmeldelser 12018. Til sam
menligning modtog vii 2008 godt 27.000 anmeldel
ser. så siden da er der sket et fald på mere end 30%.

Her er blot nogle af de områder der har fyldt i vores
arbejde 2019:

Valgene 12019
ikke tidligere har dansk politi samlet anvendt så
mange ressourcer på tværs af landet for at opretholde
sikkerhed under og op til først valget til Europa-Parla
mentet og senere valget til Folketinget. Opgaver, deri
et demokrati, som vores er centrale og nødvendige.

Rockere og bander
Rockere og bander har også 12019 været et højt
prioriteret område. Selv om vi ikke har set skyderier
og konflikter Idet offentlige rum, har vi haft et tungt

euerforskningsmæssigt tryk på rockerne og banderne.
Vi har ved udgangen at 2019 fængslet hele 40 at de
moniterede rocker- og bandemedlemmer udaf den
samlede gruppe på 58 personer. Det er jeg faktisk
svært tilfreds med.

Udlændingekontrolafdelingen
i 2019 er Udlændingekontrolafdelingen i Rødbyhavn
tilført betydelige personaieressourcer, og hele afdelin
gen er reorganiseret. så vi nu både er i stand til at løse
opgaver som følge af den midlertidige grænsekontrol
og opgaver, der retter sig mod den mere efterforsk
ningstunge grænseoverskridende kriminalitet.

Ny patruljeplan
I efteråret 2019 indførte vi en ny patruljeplan — en pa
truijepian er en plan over antallet af patruljer, der hen
over døgnet er til rådighed og sikrer, at vi er tilstede
hvor der er mest brug for os.

Den nye patruljepian opererer med baser i både Sorø,
Haslev og Maribo, så vi på vagten ikke behøver at
søge tilbage til en at vores udkørseissteder i Slagelse.
Næstved eller Nykøbing F.

Fungerende politidirektør Lars Harvest redegjorde i januar 2020 for politi-

Fg. poljtidiiektor
Lars Hawest
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Det gør vi blandt andet for at kunne komme hurtigt ud til borge
ren, når der er brug for os. Her har vi fokus på, at responstlden
ikke kun samlet reduceres, men at forskellene meiiem vores
større byer og vores iandområder reduceres.

Responstiden er de seneste tre år reduceretfra gennemsnitlig 12
minutter og 52 sekunder i 2017 til 11 minutter og 27 sekunder i
2019.

Spektaku(ære straffesager
Til sidst må jeg konstatere, at vi også 12019 så store alvorlige
straffesager i politikredsen. Lad mig biot nævne to sager om
dobbeitdrab og en spektakuiær fangefiugt fra retspsykiatrien i
Siagelse. Jeg glæder mig I den sammenhæng over, at vi aflerede
harfængslede i ane sagerne,

Godt trygt nytår
I 2020 vil vi fortsat have fokus på tryghedsdagsordenen med
borgeren i centrum ogfokus på såvel den objektive tryghed —

altså den reelle risiko for at blive udsat for kriminalitet — som den
subjektive tryghed — aitså borgerens egen oplevelse af udsathed.
En ofte svær balance atfinde.

Pofltiet kan ikke skabe trygheden aiene, vi er afhængige at et
stærkt samarbejde med borgerne I vores politikreds. Vis Interes
se for din nabo, hjæip hinanden og inddrag osi de bekymringer,
der måtte opstå i ickaiområderne.

TAK for det gode samarbejde 12019 og godt nytår.

DEN RIGTIGE VEJ:
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Indbrud i privat beboelse og tyveri fra biler er faldende

Faldet i Indbrud i privat beboelse skyldes
antageligt borgernes større interesse for at gøre
noget aktivt for at passe på deres bolig.

Politiet opfordrer I den forbindelse til, at man
tilmelder sig Nabohjælp, hvor der gratis kan
bestilles materiale med råd og vejledning.
og hvor der er mulighed for at downloade
Nabchjælpsappen (se side 4).

Har din forening brug for et foredrag om
indbrudsslkring. nabohjælp, og hvordan man bedst
forebygger indbrud, kan du bestille et foredrag hos
politiet via Bestil en betjent eiler benytte dig af en
foredragsholder fra Bo Trygt-korpset

Har du brug for råd og vejiedning eller
et foredrag om ndbrudssikring, kan
du gå ind på BoTrygtdk og bestille en
indbrudsekspert via formularen eHer på
tlf. 70701150.
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Som det fremgår ovenfor, er der fra 2017 til 2019 sket et fald i
antallet af anmeldelser om såvel indbrud som tyveri fra person
bIler og varebiler.

Det største fald ses på tyveri fra varebiler, hvor der er sket en
haiveringfra 6511 2018 til 31912019.

Håndværkere er blevet bedre til aflåse bilen, parkere et oplyst og
evt, overvåget sted, ogtll at mærke dyrt værktøj med CVR- eller
telefonnummer, så tyven ikke har så nemt ved at videresælge
værktøjet.

Mærkningen kan suppleres med usynlig mærkning, såkaldt
DNA-mærkning. Disse mærkningssæt købes i byggemarkeder og
lignende og giver politiet mulighed for med et særligt UV-lys at
finde den rette ejermand til genstanden.

Der kan Indbygges GPS-sporing I særligt dyrt værktøj og ap
parater, så den stjålne genstand kan spores og derud over ofte
føre politiet til tyven. Erfaringer har vist, at det kan føre til fund at
større lagre af tyvekoster samt anholdelse og sigtelse at gern
ingsmænd.

Data fra poutiets sagsstyrlngssystem Polsas.

[i]*i:i LL_ .1 [til
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Er din bil en ta selv-bil?

IIIfDmllflii.

Indbrud I beboelse 2142 1978 1742

Tyveri fra personbil 618 669 578

Tyveri fra varebil 634 651 319

Data fra politiets sagsstyr’ngssystem Polsas.

Du kan mindske risikoen for
dit værktøj bliver stjålet fra din varebil

O Tern så vidt muligt bIer . Ger det svært at komme
for det mest værdifulde fra fererkabir.en og ind i
værklel varerummel

O Parker, så adgang til bilen
- Parker altid bilen, hvor

er gon besværlIg der er lys, Irotik og
mennesker

Ø Skærm varerummet mod Mærk værdituldt værktøj
nysgerrige blikke og udstyr

i

Mærk dit værktøj mod tweri og sæt det gule klister
mærke på din bil.
Skriv tH os på ssj-forebyggelse@poiiti.dk, så sender vi
klistermærkerne til dig.

Pas på din bil og dit værktøj!
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NY APP FOREBYGGER INDBRUD
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Ny Nabohjælp-app anbefales af politiet
Hent Nabohjælp-app’en og torebyg op mod hvert 4. indbrud.

Nabohjæip er en at de mest effektive metoder til at undgå
indbrud. Faktisk så effektiv, at det forebygger op mod hvert
4, Indbrud.

Pr. maj 2020 vil tidligere brugere at Nabohjælp, som Ikke er
overgået til app-løsnlngen, blive slettet på grund af reglerne
for opbevaring at personoplysninger — hent derfor app’en nu!

Med Nabohjæips 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 ertyve på spil i dit lokalområde

• Du kan spørge nabolaget om alt hvad naboskabet rummer
• Du får mærker til postkassen, så alle kan se, at du er med

Læs mere på www.nabohjaelp.dk/app eller hent Nabohjæip
app’en gratis i App Store eller på Google Play.

Indbrud øger risIkoen for flere Indbrud — det mønster kan
brydes med Nabohjælp
Har der først været Indbrud, stiger risikoen for flere indbrud. Ikke
kun for det ramte hus, men også for naboerne I en radius af 200
meter Derfor aktiverer Nabohjælp-app’en alle nabohjælpere I
området, så mønstret kan brydes.



MULIGHED FOR AT KOMME TIL ORDE

KO N FLI KTRAD
Fordi det giver god mening
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I konfflktråd får den forurettede og gerningsmanden mulighed

for at møde hinanden med en neutral mægler tilstede for at

tale om den strafbare handling.

Konfflktrådet er et supplement til den sædvanlige

strafforfelgning, og konfliktråd træder således ikke i stedet for

straf eiler andre retstoiger af den strafbare handling.

Kontliktråd giver den forurettede mulighed for at komme til

orde over for gerningspersonen og give udtryk for, hvordan

vedkommende har oplevet den strafbare handling, og hvilke

konsekvenser handlingen har haft.

Konfuktråd kan således medvirke til, at den forurenede får

bearbejdet den vrede og angst, som den kriminelle handling

kan have medført. Det kan være med til at give den forurenede

en følelse af større tryghed i hverdagen.

Der er i 2019 gennemført 564 konfliktråd på landsplan —

heraf er de?? foretaget i Sydsjæfland og Lolland Falsters

Politikreds.

Kontliktråd kan medvirke
til, at den forurenede får
bearbejdet den vrede og

angst, som den krimi
nelle handling kan have

medført

EKSEMPEL A EN KDNFLIKTRAOSSAG

, Forurenede er 12 år. Han er På vej Dl skole, og i kiosken

ved Slagelse station køber han noget tyggegummi.

Oa han kommer ud. bliver han antastet at to gerningsmænd, som

er et par år ældre end ham. Han kender dem godt for de har væ

ret efter ham for Da han ikke vil dele sit tyggegummi med dem,

overfalder de ham med slag og spark — også mens han ligger ned.

Stort set hele morgentrafikken på Slagelse station er tilskuere,

men ingen griber ind. Forurenede ringer efterfølgende grædende

til sin mor

Han cykler selv hjem med en smadret computer og mærker på

kroppen, og herefter bliver politiet tilkaldt.

Forurenede tår det efterfølgende rigtig skidt. Han vil ikke længere

selv tage I skole, og familien må køre ham. Han er bange for at

mode gernIngsmændene igen’ bybilledet

Forurenedes mor er angst hver gang. han skal ud at døren. Hvorfor

gjorde de det? Har de tænkt sig at korwne efter hendes sen igen?

De to gerningsmænd blev sigtet og sagde ja tak til konfliktråd. For

urenedes mor syntes I begyndelsen ikke, at kontliktrådet var en

god ide, men har efterfølgende fortalt, at hun var glad for, at vi var

vedholdende. For det er det bedste, hun har gjort I forhold til sagen.

Hun og den forurenede behøver ikke længere at gå og være bange.

Han kan nu selv tage i skole igen og han har også hilst på ger

ningsmændene på gaden efterfølgende, hvor de bare sagde hej

til hinanden.

Gerningsmændene er blevet klar over, hvilke konsekvenser deres

forbrydelse har haft. Moderen fortæller, at retssagen var meget for

mel, men at kontliktrådet gav dem en anderledes mulighed for at

få talt sammen.

Konfiiktrådskoordinotor, Farebyggelsessekretariatet

OlAJgen S1.1r1
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Borgernært politi

Borgernært politi er et koncept, der dækker over
samarbejder med de kommunale lokalråd eller
andre lokale borgerforeninger og politiet. Der er
udpeget lokale tryghedsambassadorer, som har til
opgave at være kontaktieddet mellem borgerne I
lokalområdet og den lokale kontaktbetjent.

Tryghedsambassaderen - som fx kan være en
haltnspektør, en brugsuddeler eller en træner fra
ldrætsforeningen - har til opgave at videreformidle
viden om bekymringer eller problemer hos
borgerne I lokalområdet til kontaktbetjenten.

Tryghedsambassadoren er også ,,talerøret’ den
anden vej, evt, I samarbejde med det kommunale
lokalråd, hvis politiet ønsker viden vldereformldlet
til borgere i lokalområdet.

Kontaktbetjenten har til ansvar at følge
op på de henvendelser, der kommer fra
tryghedsambassadøren og stIller sig samtidig til
rådighed for borgermoder arrangeret af lokairådet,
hvor der kan informeres om samarbejdet og
kriminailtetsbllledet lokalt.

Kortet til højre viser, hvor mange steder der nu
er etableret samarbejdsnetværk med lokale
tryghedsambassaderer. Alle de grønne felter
viser, at samarbejdet er godt etableret, og de gule
områder viser, at samarbejdet er godt på vej.

Lokairåd ell. Borgerforenlnger Slagelse Sorø Næstved Faxe VordingboTg Guldborgsund Lolland -

Grøn samarbejde etableret 19 5 12 6 14 17 13
Gul samarbejde undervejs 3 2 i i 1 0
Ialt 22 7 13 7 15 17 14
Tryghedsambassadører 19 7 22 10 20 36 13
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Tryghedsopfolgninger
Tanken bag tryghedsopfoigninger er, at borgere, der
har været udsat for en utryghedsskabende hændelse
får et ekstra tjek-op eller en tilbagemelding på politiets
håndtering af sagen.

Det kan være alle typer af sager, som kalder på dette
Initiativ, men fremover vU der være særligfokus på
tricktyverler, indbrud I beboelse og visse typer af
sædelighedssager som blufærdighedskrænkelser.

Lokalpolitiet står for disse kontakter til borgeren, som
har været udsat.

Lokalpoiltiet har 12019 gennemført 1763
tryghedsopfolgninger, enten som hjemmebesøg
efler som telefoniske henvendelser. Det er mere end
dobbelt så mange som 12018, og initiativet har kun
rosende tilbagemeidingerfra borgerne.

Antal tryghedsopfølgninger

2019 Total

Hjemmebesøg 336

Telefonisk 1427

Total 1763

i
‘1

ERFARING MED TRYGHEDSOPFØLGNING

, Jeg husker specielt en sag fra Nykøbing. hvor en
ældre dame havde haft besøg af en gerningskvinde

at udeniandsk herkomst.

Kvinden henvendte sig under påskud af, at hun skulle have

hjælp til en indkøbsseddei til sin søns fødselsdag Gernings
kvinden fik mast sig igennem lejligheden og ud i den ældre

dames køkken, som lå bagerst i lejligheden.

Da kvinden var gået, opdagede den ældre dame, at hun

manglede smykker og kontanter Der måne have været flere

personer Den ældre dame blev bange og utryg. Jeg besogte

den æidre dame, og vi satte os sammen i hendes sofa: hvor

vi talte episoden igennem og de tanker, der var kommet som

følge heraf

Den ældre dame folte sig dum over, at hun havde ladet sig

snyde, og hun var bange for, at de ville komme igen. vi gik

sammen hendes hjem efter, for at se, hvor man kunne lave

justeringer. for at sikre sig bedst muligt.

vi blev enige om, at hun skulle kontakte viceværten for at
høre, om hun kunne få en dorkæde. Vi aftalte, at det var en

god ide, at hun talte med så mange som muligt om trick-
tyveriet. Hun blev gjort bekendt med, at hvis hun en nat lå
søvnløs, kunne hun altid ringe til offerrådgivningen, som var
degnbemandet samt ringe til politiet på tlf. 1-1-4, hvis hun
mente, at hun havde set eller hørt noget mistænkeligt.

Den ældre dame kom med yderligere til signaiementet ar
gerningskvinden, som blev påført sagen. Den ældre dame
takkede mange gange for besøget og var meget glad og
tilfreds over, at politiet havde været opmærksom på hendes

ve og vel.

Betjent fra lokalpoiltiet i Nykøbing F,

4
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Sådan beskrev tre unge elever fra SOSU-skolen I Nykøbing
Falster sagen, da de præsenterede torskedumme Olaf, der
en film på kun 90 sekunder viser, hvor dumt det er at give

sine bankoplysninger til en fremmed. blotfordi man får et
godt tilbud på nettet.

Filmen var elevernes bidrag i en konkurrence, som Fore
byggeisessekretarlatet og økonomisk Kriminalitet havde
udskrevet i anledning af den nationale “cybersikkerhed
måned’ 1oktober. Her blev elever fra kredsens skoler og
uddannelsesinstitutioner inviteret til at lave en form for
kreativt produkt om samhandel på nettet: Hvordan undgår
du at blive snydt og hvad kan du gøre, for at beskytte dig
selv?

Carsten Høj Hansen, der er leder af afdelingen for økono
misk Kriminalitet, fortæller:

- Mere end 100 elever valgte at deltage og vi fik mere end
30 bidrag. Der kom alt fra film og podcasts, til tegneserier
og plakater. Nogle ik op Idet tekniske, andre idet faktuefle
indhold og endnu andre havde valgt, at det skulle være
sjovt.

Især det sidste blev afgørende for, at det blev de tre elevers
bidrag, der løb med sejren:

- Frederik, Mie og Sebastian har lavet en film, der er så
tilpas “crazy”, at man både fanger og husker pointen. Den
skiller sig ud fra mængden og man kan mærke, at de unge
har haft en fest, mens de har arbejdet med opgaven, for
tæller Carsten Høj Hansen.

Annette Brix fra Forebyggeisessekretariatet supplerer:

- Der var mange gode bidrag, og de unge har lagt et stort
engagement i konkurrencen. Jeg er ikke i Wivi om, at det
er med til at sætte ekstra fokus på området, og gøre de
unge mere bevidste om, hvordan de skal opføre sig, når de
handler på nettet. Det er en anden og anderledes måde at
arbejde med forebyggelse på.

flt KURRENrF: CYBERS ÇKERVtD____I

_______ _______

.1

Torskedumme Olaf
var så dum, at han vandt

BORGERNÆRT
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“Det er så dumt, at det svarer til at stjæle et par briller fra en blind mand — og så blive fan
get at den blinde mand’.

“Du er dummere. end politiet tillader. Så du er anhoidt’. Ordene
biev sagt med star myndighed og den unge knægt gav et ekstra

hop i stolen. Heldigvis va, det kun for sjov og ikke nær så
aivorhgt som det så ud. Tværtimod — klassen vandt

en tur i bitten og den flinke politimand
havde skam også taget kage og

sodavand med.

De tre elever — Mie Nielsen, Frederik Rasmussen og Sebastian Koborg, der står bag
den vindende vldeo — læser til dagligt på uddannelsen til pædagogisk assistent. Der

stod derfor tekstanatyse og en diskussion at blodprøver på programmet. da politiet —

i skikkelse at Annette Brix. carsten Høj Hansen og Lars Larsen — en fredag formid
dag afbrød undervisningen.

DIA :‘r ::.i’.’
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Lokalbetjent reddede liv

Den 19. februar kørte en kvindehg lokalbetjent ud for at
st[lle den mobile politistation op ved en købmand i den
nordlige del af politikredsen På politiradionen hørte hun en
anmeldelse om, at en kvinde i en nærliggende ejendom var i
gang med at begå selvmord

Lokalbetjenten kørte straks til stedet og knuste en rude. Da
hun kom ind, fandt hun en yngre mor, som netop havde
hængt sig Betjenten fik skåret den bevidsttøse kvinde ned,
gik igang med hjertelurgeredning og fik tilkaldt en ambu
lance. Kvinden kom igen til bevidsthed og blev kørt til det
nærmeste sygehus

Den resolutte handling var årsag til, at den ulykkelige kvinde
blev reddet Politibetjenten er derfor indstillet til dusør
Efterfølgende blev der iværksat tiltag til at hjælpe familien
igennem hændelsen

Efter episoden satte lokalbetjenten den mobile politistation
op som planlagt, hvor mange børnefamilier kom forbi og fik
en god snak samt fik udleveret reflekser til brug i den mørke
tid

ES. 1457 ]‘

LPOLITI
Send et tip,
tjek en cykel eller
find den nærme
ste politistation

VI vil Igen slå et slag for politiets landsdæk
kende app, som du kan downloade gratis til

din telefon,

r;4 n,,..

P,t*L,ta’..

Appen hedder “politi app” og kan
hentes på Google Play Butik eller
App Store, afhængig at din tele
fon. Se ikonet hertil højre.

I politiets app kan du:
• Sende tip til politiet: Du kan

:1

4S.j.. 4 1l4 ‘ 45

TIp politiet

13’3— ‘ . 73%j

4- Bil- & Cykeltjek

vedhæfte billeder og indsætte et sted
automatisk fra telefonens GPS. Du kan
være anonym, hvis du ønsker det.

• Checke om en bil eller cykel er efterlyst
ved at indtaste nummerplade eller stel-
nu mm er.

• Se og læse nyhederfra politiet.
• Se alle politistatloner, ogfinde den nær

meste politistation.

OBS! Anmeldelser skalfortsat ske via 7-7-4

Tip og bemarknlngtr

Har J ccinrnse San kan b’ueu t

3--’afsagumvkanCu-ant&r’I
I tp bclrIL1 lukC Safl

& h’wrdeh. 6.1cr St wi to&tr

der b,deaicaw’t.t kan du også tppe
pokset pi N.w.zol tjc

SrrrJJ cl z’ 4mtdcI,er ska (ror *2

pliJE I4Vecakjtcer’g

lrdnsc liv.

024

_____

- —æ
lidtast nummerpade

® Nummerplade

Q

Sbil

Hetiw du moilabed tot sva $W, an
bfter ct1 et opf1 I pofttlets reistre
dti%ete kwelJ& o e4åre c*ie.
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NYE HASTIGHEDSGRÆNSER POLITI

Ved du, hvor hurtigt, du må køre?
Der er kommet nye hastighedsregler
Pr. 1. Januar 2020 er der kommet nye hastighedsregler. i tabellen Tag altid hensyn til:
kan du se, hvor hurtigt man må køre på de forskellige veje (med-

Rmindre der lokalt er skiltet med en anden hastighed, eller der er • Vej- og vejrforhold egler

forhold, der kræver en nedsat hastighed). • Sigtbarhed 0ü kan læsere i
Køretøjets tighed i rærdse7r Om has-

Husk - du skal altid afpasse din hastighed efter forholdene og tage tilstand snngr71te
særligt hensyn til andres sikkerhed. Hastigheden må aldrig blive • Koretøjets be- og i § : rærdsis,V;5

§ 42højere, end at du bevarer det fulde herredømme over din bli. Du læsning regler for sær,7oet5at hasugheds
skal kunne nå at standse på den vejstrækning. der er foran køre- • Færdsels- Som bus og kørerøe,
tøjet. forholdene traaer Og Tempo

tier med

øvrigt, endte køret
godk

Hvis du blænder ned fra fjernlys til nærlys. skal du tilpasse din
hastighed til den kortere sigtbarhed, før du blænder ned.

Personbiler, varebiler og busser med Koretojer med tilladt totalvægt
tilladt totalvægt på hojst 3.500 kg. over 3.500 kg.

Uden påhængskzretøj
Med påhængskøretø Andre køretcer (last-Busser(-1) biler) og vogntog (*2)

Motorvej 130 km/t 80 km/t 80 km/t 80 km/t

Motortrafikvej og landevej 80 km/t 80 km/t 80 km/t 80 km/t

Tættere bebygget område (byzone) SC km/t 50 km/t 50 km/t 50 km/t

Tempo 100-tiladese (3) - motorvej 100 km/t 100 km/t

Tempo 100-tilladelse - iar.devej og
BO km/t 80 km/Imotortrafikvej

*3) Siden 1. julI 2016 har det været muligt at få en Tempo1) Påhængskoretojer er påhængsvogne (ex. trailere), sæftevogne og 100-godkendelse i Danmark. Med en sådan godkendelse må dupåhængsredskaber (ex. campingvogne) — Motorcykel m/påhængskore- køre med 100 km/t på motorvej og 80 km/t på landevej og motøj kan ikke tempo-iCO godkendes. tortrafikvej med en bil med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg
tilkoblet påhængsvogn, sæftevogn eller reglstreringspiigtigt på-*2) Vogntog er en lastbil eiler en bus, hvis tiiiiadte totalvægt overstiger hængsredskab, herunder campingvogn.3.500 kg med et regisfteringsphgtigt påhængskøretøj.

DiAlogen

DiAlogen er et nyhedsbrev, der udsendes Ca to gange årligt

Redaktion Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi - e-mai! ssj-fcrebyggeise@pohti dk I
OlA
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Slagelse vest
Niels Jorgensen
Tlf. 41731463
njo004@politi.dk

Slagelse nord
Inge Jorgensen
Tlf. 41328413
ijo003@politi.dk

—

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

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



STATISTIK

Sådan ser vores arbejde ud i dit område
Vi arbejder blandt andet med overtrædelser af loven, men vi har også mange andre opgaver, hvor vi hjælper borgerne
i forskellige sammenhænge, eller hvor vi gennemfører forskellige kriminalitetsforebyggende tiltag. Herunder kan du se,
hvilke aktiviteter vi har haft i 2019 i lokalområderne i din kommune.
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Haft sendt en patrulje til en konkret opgave i lakalom-

3 41 41 57 c 139 57 122 9 102 1 304 89 190 47 154 14 23 169rådet (1)

Gennemført en Automatisk Trafikkontrol 0 0 0 0 1 0 0 43 2 43 0 4 0 0 0 1 1 0 52 0 I
Tilbudt genbesogtil ofre der har haft mere end 1

0 0 0 3 i 0 3 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 2 0 0 2indbrud indenfor 1 år

Gennemfort konfllktråd mellem gerningsmand og offer 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 2 3 0 i 0 i 0 0
Tryghedsopfolgning(2) 0 1 1 i 5 2 1 33 5 61 0 5 I 5 6 12 2 7 0 I 2
Mobilpolitistation(3) 0 3 3 3 3 0 3 10 4 10 0 3 0 2 2 0 0 4 I 0 0
Antal oprettede sager i alt vedrørende lokalområdet 19 205 205 185 232 419 185 514 14 261 23 721 215 361 136 353 308 95 468

Herafovertrædelseraffærdselsioven 0 5 5 68 28 131 68 238 227 355 3 61 0 82 40 37 10 51 236 8 146
e Herafandrelovovertrædelser 5 39 39 43 73 121 43 674 92 5 65 5 204 57 105 55 119 10 18 105
. Heraf forskellige hændelser (feks. brand,

berusere, sager vedr. dyr, musik til ulempe og o 21 21 20 31 72 20 433 61 703 2 38 6 139 38 85 48 73 3 14 83
bortgåede personer)

Heraf forskellige bevillinger, tilladelser og godken
6 7 7 5 8 13 5 55 30 106 0 6 7 67 9 17 I 16 I 4 13delser

1) Omfatter alene de tilfælde, hvor der er sendt en pattulie 1,1 Inkalonrådet med 2) Tryghedsopfelgning er en telefonisk eller personlig henvendelse til personer, 31 Antal gange, hvor den mobile politistation har været placevet i området - et Der er tale om dynamiske tal.
henblik på al Ian en bestemt opgave. Almindelig peui4e*g elle, kanel igen- dec har væet udsat Im. anme)dee elle, hav vævet vidne bl feks, tvitktyvevi, beseg tmegår &lesl på el lokalt knudepomis elio timers varigbed, hvor dcv kan
nem området ev ikke oentamet og det vegisueves drive i voen systemer, indbrud, mistænkeligt Ioehdd og lignende, og som skennes at have behov foe tales mfl og rådgives om alt, som kan være pot tvelevant.

en opfelgende samtale.
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