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Retsplejelovens  
§ 113 
Politidirektøren udar-
bejder hvert år en 
plan for samarbejdet 
mellem politiet og 
kommunerne, andre 
offentlige myndighe-
der, interesseorgani-
sationer, foreninger 
mv. i politikredsen. 
Samarbejdsplanen of-
fentliggøres af politidi-
rektøren efter forud-
gående drøftelse i 
kredsrådet. 
 

FYNS 
POLITI 

1. Forord 
 
Fyns Politis kerneopgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og or-
den for borgerne i politikredsen. Fyns Politi skal forebygge og for-
hindre kriminalitet og derigennem bidrage til, at Fyns politikreds er 
et trygt og sikkert sted at leve for vores borgere. 
 
Politikredsens arbejde berører alle dele af samfundet og har betyd-
ning for mange mennesker. 
 
For at lykkes bedst muligt er det nødvendigt med et meget nært og 
tillidsfuldt samarbejde med en række øvrige myndigheder, gode 
samarbejdspartnere og borgerne. Fordi omverdenens tillid og bi-
stand er helt afgørende for løsningen af politiets store og komplekse 
samfundsopgave. 
 
Gennem flere år har vi i Fyns Politi etableret et unikt og stærkt til-
lidsforhold og samarbejde med kommunerne i Fyns politikreds om-
kring løsningen af en række fælles udfordringer. Samarbejdet byg-
ger på gensidig forpligtende inddragelse og involvering omkring en 
række fælles mål og indsatser med henblik på at løse lokale krimi-
nalitetsudfordringer. 
 
Helt centralt for det fælles fynske samarbejde er den løbende og 
gode dialog mellem de ti borgmestre og Fyns Politi, der finder sted i 
regi af Kredsrådet for Fyns politikreds. Et frugtbart samarbejde, som 
hver dag udbygges og styrkes til gavn for vores borgere. 
 
Hvert år udarbejder kredsrådet en samarbejdsplan, som sætter den 
strategiske retning for samarbejdet. En samarbejdsplan som i lyset 
af politiske initiativer og kriminalitetsudviklingen generelt og i politi-
kredsen fastsætter vigtige temaer og indsatsområder for den fælles 
politimæssige og kommunale indsats.   
 
Jeg glæder mig til i kredsrådet at gå i gang med de vigtige initiativer, 
som fremgår af Kredsrådets samarbejdsplan for 2023. Initiativer 
som sætter nærhed, tryghed og borgernes sikkerhed højt på dags-
ordenen, og som skaber rum for nye fælles ideer, løsninger og per-
spektiver i det fælles arbejde.  
 
 
På vegne af Kredsrådet for Fyns politikreds 
 
Arne Gram  
Politidirektør 
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2. Baggrund og indsatsområder  
 
Indsatsområderne i samarbejdsplanen er 
udpeget på baggrund af udviklinger og 
tendenser i kriminalitetsbilledet i politi-
kredsen, flerårsaftalen for politi og ankla-
gemyndigheden 2021-2023 samt strate-
giske drøftelser og prioriteringer fra 
kredsråds- og lokalrådsmøderne i 2022.  
 
Samarbejdsplanen skal medvirke til at fo-
rebygge og bekæmpe nuværende og 
kommende kriminalitetsproblemer og 
utryghedsskabende adfærd i Fyns politi-
kreds. Samarbejdsplanen vil medvirke til 
at opfylde ambitionen om, at borgerne 
trygt kan bo og bevæge sig rundt i hele 
politikredsen.  
 
 
 
 

Tryghed er et gennemgående tema i 
2023. Tryghed er en del af Fyns Politis 
strategi for 2021-2023 og en del af virk-
somhedsstrategien for Dansk Politi. Der 
er således også i 2023 sammenhæng 
mellem kredsrådets arbejde, politiske pri-
oriteringer og politiets kerneopgave med 
at skabe tryghed, sikkerhed, fred og or-
den for borgerne i politikredsen.  
 
Som led i at styrke trygheden og det bor-
gernære politiarbejde vil kredsrådet 
sætte fokus på følgende indsatsområder 
i 2023: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kredsrådets fokusområder 2023: 
 Nærhed og tryghed 

 Hensynsløs kørsel 

 Fælles forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme 

blandt børn og unge 

 Fælles indsats mod organiseret kriminalitet 
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2.1 Nærhed og Tryghed 
 

Borgernes tryghed og sikkerhed har høj 
prioritet hos politiet og blandt kommu-
nerne i Fyns politikreds. Tryghed er en 
del af Fyns Politis strategi for 2021-2023, 
som blandt andet indeholder mål om øget 
tilstedeværelse og synlighed i lokalsam-
fundene. Samtidig fremgår det af flerårs-
aftalen for politiet og anklagemyndighe-
den 2021-2023, at flere politiopgaver skal 
løses tættere på borgerne og med et sti-
gende fokus på lokale forebyggende ind-
satser.  

 
I 2023 ønsker kredsrådet fortsat at styrke 
koblingen og dialogen mellem Fyns Politi 
og borgerne i lokalsamfundene i hele po-
litikredsen. Det er afgørende, at borgerne 
oplever, at Fyns Politi er tilgængeligt og 
prioriterer opgaver i alle kommuner. 

En forudsætning for, at borgerne i politi-
kredsen føler sig trygge, er bl.a., at kom-
muner og politi gennem forebyggende og 
retshåndhævende indsatser søger at 
mindske adfærd, der kan opleves utryg-
hedsskabende. 

For at styrke mulighederne for at iværk-
sætte effektive situationelt forebyggende 
tiltag, vil kredsrådet styrke koblingen mel-
lem kredsrådet og lokalrådene yderligere 
i 2023. Kredsrådet vil derudover – i sam-
arbejde med lokalrådene – fastholde fo-
kus på unges utryghedsskabende ad-
færd bl.a. igennem en styrket forebyg-
gende indsats mod hærværk i kommu-
ner, der er særligt ramt heraf.  

Kredsrådet afholdte i 2022 en konference 
om børn og unges digitale risikoadfærd. 
Formålet med konferencen var at give 
kommuner, politi og andre relevante ak-
tører kendskab til effektive tiltag, som kan 
styrke indsatsen på området og dermed 
øge den digitale tryghed. Fyns Politi og 
politikredsens kommuner vil også i 2023 
have fokus på dette.  

 

 

 

 

 

 
  

Vi vil opfylde ambitionen om øget nærhed og tryghed ved at:  
 
 Der igangsættes et pilotprojekt med et borgerpanel i 1-2 kommuner i politi-

kredsen. Borgerpanelet skal give borgerne en mere direkte adgang til Fyns 
Politi og en mulighed for at drøfte aktuelle problemer, bekymringer og utryg-
hedsskabende episoder. Panelet kan f.eks. bestå af repræsentanter fra lo-
kale foreninger og erhvervsdrivende. 

 
 Fyns Politi vil i samarbejde med lokalrådene styrke den forebyggende ind-

satsen mod hærværk i de kommuner, der er særligt ramt heraf.  
  

 Kredsrådet vil i 2023 styrke koblingen yderligere til lokalrådene i et mere 
forpligtende samarbejde. Lokalrådsarbejdet igangsættes med en fælles te-
madag, hvor samarbejdsplanen præsenteres, og hvor lokalrådene igang-
sætter drøftelse af mulige handleplaner for lokalrådsarbejdet i 2023.  
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2.2 Hensynsløs kørsel 
 
Alle borgere i politikredsen skal kunne 
færdes trygt i trafikken, uanset om man er 
bilist, cyklist eller fodgænger. I Justitsmi-
nisteriets Tryghedsundersøgelse 2021 
svarer over halvdelen af borgerne i Dan-
mark, at de har oplevet hensynsløs kør-
sel i deres nabolag. Derfor er farlig kørsel 
også et tema i kredsrådets samarbejds-
plan for 2023, hvor Fyns Politi fastholder 
det skærpede fokus på vanvidskørsel 
samt den målrettede ATK indsats på bag-
grund af tip fra kommuner og borgere.  
 
Kredsrådet vil derudover sætte særligt fo-
kus på unges knallertkørsel. Danmarks 
Tekniske Universitet viser i en undersø-
gelse, at knallerter er det farligste køretøj 
på de danske veje på grund af stor risiko 
for tilskadekomst. Samtidig viser Vejdi-
rektoratet, at Fyns politikreds er en af de 
kredse, der har flest personskader netop 
relateret til ulykker med knallerter sam-
menlignet med landets øvrige politi-
kredse. Fyns Politi vil i 2023 sætte fokus 
på utryghedsskabende knallertkørsel og 

forebygge, at særligt unge kører hen-
synsløst. 
 

 
 
Fyns Politi igangsatte i 2022 en målrettet 
operativ indsats rettet mod spirituskørsel. 
Projektet er inspireret af Center for Rus-
middelforsknings projekt ”FIAT – Fore-
byggende indsatser mod alkohol i trafik-
ken”, som er afprøvet med succes i flere 
andre politikredse. Fyns Politi vil i 2023 
undersøge, om indsatsen skal udvides til 
også at gælde narkokørsel.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 Vi vil opfylde ambitionen om styrket indsats mod hensynsløs kørsel på føl-

gende måde: 
 
 Fyns Politi vil fortsætte indsatsen mod vanvidskørsel samt den målrettede 

ATK indsats på baggrund af tip fra kommuner og borgere.   
 

 Fyns Politi vil have særligt fokus på hensynsløs knallertkørsel, herunder 
særligt unges hensynsløse kørsel. 

 
 Fyns Politi vil undersøge om FIAT-projektet skal udvides til også at gælde 

narkokørsel.  
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2.3 Fælles forebyggende indsats mod radikalisering og ekstre-
misme blandt børn og unge 
 
For at forebygge ekstremisme og radika-
lisering kræver det mere end politiar-
bejde. Det kræver en omfattende indsats 
fra nationale og lokale myndigheder samt 
civilsamfundet. Hvis en person viser tegn 
på radikalisering, skal der være et solidt 
beredskab, der bygger på et tæt samar-
bejde mellem relevante myndigheder. 
 
Fagfolk skal kunne identificere tegn på 
radikalisering og risikoadfærd så tidligt 
som muligt, så der hurtigt iværksættes de 
nødvendige tiltag for at hindre en uhen-
sigtsmæssig handling.  
 
Radikalisering og ekstremisme vedrører 
risikoen for, at ekstreme personer eller 
grupper i yderste konsekvens anvender 
voldelige eller udemokratiske metoder for 
at opnå et bestemt mål. Det kan f.eks. 
være at ændre samfundet og er ofte poli-
tisk eller religiøst motiveret.  
 
Forskning viser, at der blandt lærere kan 
være tvivl om bekymringstegn og handle-
muligheder i forbindelse med ekstre-
misme, ligesom der nogle steder er usik-
kerhed om konsekvenserne ved at give 
en bekymring videre til myndighederne. 
 
Fra foråret 2023 ventes det at blive lov-
pligtigt for kommunerne at have et bered-
skab til forebyggelse af ekstremisme, jf. 
den politiske aftale Børnene Først.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Kredsrådet vil derfor sætte særligt fokus 
på radikalisering og ekstremisme blandt 
børn og unge i 2023.  
 
Kredsrådet vil igangsætte en fælles ind-
sats, hvor Fyns Politi og politikredsens 
kommuner får rum til at opkvalificere og 
udbrede viden om radikalisering og eks-
tremisme på landets forskellige børne- og 
ungdomsskoler og –institutioner. Indsat-
sen igangsættes på baggrund af et sam-
arbejde mellem Styrelsen for Internatio-
nal Rekruttering og Integration, Børne- 
og Undervisningsministeriet, Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet, Nationalt 
Center for Forebyggelse af Ekstremisme, 
Rigspolitiet og SSP Samrådets 18+ Fag-
udvalg.  
 
Kredsrådet vil som en del af indsatsen af-
holde en konference med fokus på radi-
kalisering og ekstremisme. Konferencen 
skal give inspiration og viden til relevante 
fagpersoner, som kan danne grundlag for 
en styrket indsats i Fyns Politi og i politi-
kredsens kommuner.  
 
Sideløbende med den fælles indsats vil 
Fyns Politi fortsætte den kontinuerlige 
monitering af bl.a. bekymringer på områ-
det. Fyns Politi har således hele tiden fo-
kus på at forebygge og forhindre, at unge 
radikaliseres og udfører uhensigtsmæs-
sige handlinger.   
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

Vi vil opfylde ambitionen om en fælles forebyggende indsats mod radika-
lisering og ekstremisme blandt børn og unge på følgende måde:  
 
 Fyns Politi og politikredsens kommuner igangsætter en fælles indsats med 

henblik på, at udbrede viden om radikalisering og ekstremisme. 
 

 Kredsrådet afholder en konference om radikalisering og ekstremisme. Kon-
ferencen skal give inspiration og viden til relevante fagpersoner, som kan 
være med til at styrke indsatsen i Fyns Politi og i politikredsens kommuner.  
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2.4 Fælles indsats mod organiseret kriminalitet  
 
Rocker- og bandegrupperinger er fortsat 
repræsenteret flere steder på Fyn, og de-
res organiserede handel med narkotika 
forgrener sig ud til potentielle købere, 
herunder unge og udsatte borgere i alle 
politikredsens kommuner.  
 
Også i 2022 har der været flere alvorlige 
hændelser med sammenstød mellem 
bandegrupperinger i Odense. Udviklin-
gen i rocker- og bandemiljøet har bl.a. 
medført behov for at styrke samarbejdet 
på tværs af kommunerne. Dette har vist 
sig særligt relevant i situationer, hvor en 
bandegruppering forsøger at slå sig ned i 
nye områder, med stor utryghed for det 
omkringliggende samfund til følge.  
 
For at styrke samarbejdet mellem kom-
munerne i Fyns politikreds vil kommu-
nerne oprette et forum, hvor kommunal-
direktører deler viden på rocker- og ban-
deområdet, herunder også om værktøjer, 
som kommunerne kan tage i brug i situa-
tioner, hvor en bandegruppering forsøger 
at slå sig ned i nye områder. 
 
Fyns Politi fastholder samtidig et hårdt 
tryk på rocker- og bandegrupperinger i 

politikredsens kommuner ved at efterfor-
ske grupperingernes personfarlige krimi-
nalitet, våbenbesiddelse, økonomiske 
kriminalitet samt deres organiserede nar-
kokriminalitet. Fyns Politi fokuserer sam-
tidig på at iværksætte tryghedsskabende 
indsatser blandt andet igennem nærpoli-
tiarbejdet i Vollsmose, som også er en 
vigtig understøttelse i efterforskningen og 
den forebyggende indsats. 
 
Fyns Politi vil i 2023 styrke den forebyg-
gende indsats bl.a. over for udlejere, når 
politikredsen får viden om bandegruppe-
ringers mulige nye lokationer rundt om i 
politikredsen, og dermed understøtte 
samarbejdet mellem kommunerne i Fyns 
Politikreds. Der vil derudover fortsat være 
fokus på (præ)exit og på at modvirke, at 
unge rekrutteres ind i bander og krimi-
nelle grupperinger.  
 
Endelig vil kredsrådet følge det igangvæ-
rende projekt om socialt bedrageri. Pro-
jektet, som er en del af flerårsaftalen for 
politi og anklagemyndigheden 2021-
2023, fokuserer bl.a. på, om bandemed-
lemmer, der svindler med sociale ydel-
ser, i højere grad kan afsløres og retsfor-
følges.  

  
 
 
 
 
  

Vi vil opfylde ambitionen om en fælles indsats mod organiseret kriminalitet 
på følgende måde: 

  
 Kommunerne i Fyns politikreds vil styrke samarbejdet ved i højere grad at 

videndele på rocker- og bandeområdet. 
 

 Fyns Politi vil fortsat lægge et hårdt tryk på rocker-/bandemedlemmerne, 
herunder også med motivation til (præ)exit, via et konstruktivt samarbejde 
myndighederne imellem. 
   

 Fyns Politi vil sammen med SSP og kommunerne fortsat have fokus på at 
bremse fødekæden til banderne. 

 
 Kredsrådet vil følge projektet om socialt bedrageri, som skal styrke og mål-

rette samarbejdet mod socialt bedrageri. 
 
  8 



 
 

 
 

3. Organiseringen af Kredsråd og Lokalråd  
 

3.1 Kredsråd 
 
Kredsrådet består af politidirektøren og 
borgmestrene fra Odense, Middelfart, 
Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, 
Ærø, Langeland, Nyborg, Nordfyn og 
Kerteminde kommuner. 
 

 
 
Kredsrådet sætter den strategiske ret-
ning for det lokale samarbejde. Det inde-
bærer blandt andet, at kredsrådet årligt 
drøfter, hvilke indsatsområder Fyns Po-
liti, kommunerne og relevante lokale 
samarbejdspartnere skal samarbejde om 
i det kommende år.  
 
Kredsrådet drøfter derudover spørgsmål 
af almindelig karakter vedrørende politi-
ets virksomhed og organisation, udviklin-
gen i kriminaliteten og samarbejdet mel-
lem politiet og lokalsamfundet. Disse 
drøftelser vil ofte ske på baggrund af po-
litiets analyser af karakteren, omfanget 
og udviklingen i kriminalitetsproblemerne 
i de forskellige dele af politikredsen.  
 
På den baggrund kan kredsrådet disku-
tere, om der er behov for at sætte ind  
 
 

 
 
over for konkret opståede problemer eller 
på større indsatsområder, hvor der er et 
særligt behov for, at politiet og kommu-
nerne koordinerer deres indsats. Dette 
kan munde ud i, at kredsrådet fastlægger 
strategier for områder, hvor der lokalt 
skal forebygges eller bekæmpes krimina-
litet.  
 
Derudover arbejder kredsrådet med te-
madrøftelser, der retter sig mod en aktuel 
problemstilling. Dette gør vi for at skabe 
dynamiske møder med konstant aktuali-
tet. 
 

 
 
Kredsrådet har i 2022 afholdt fem kreds-
rådsmøder og herudover afholdt en 
række bilaterale møder mellem Fyns Po-
liti og den enkelte kommune. Det er erfa-
ringen, at møderne bidrager til at for-
stærke de gode relationelle bånd og sær-
lig viden omkring elementer og særlige 
indsatser, der er specielt vigtige for de 
enkelte kommuner. Ud over afholdelse af 
de ordinære kredsrådsmøder, vil der der-
for også i 2023 være fokus på at afholde 
bilaterale møder med de enkelte kommu-
ner efter behov. 
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Borgmester i Faaborg-Midtfyn, 
Hans Stavnsager 

 
 
 

Politidirektør,  
Arne Gram 

 
 Borgmester i Odense,  

Peter Rahbæk Juel 
 
 

    
  

 

Borgmester i Middelfart, 
Johannes Lundsfryd 

 
   
  

Borgmester i Nyborg, 
Kenneth Muhs 

 
 

   
  

 

Borgmester i Nordfyn, 
Morten Andersen 

 
 

   
  

 

Borgmester i Kerteminde, 
Kasper Ejsing Olesen 

 

Borgmester på Ærø, 
Peter Hansted 

 
 
 

Borgmester i Assens, 
Søren Steen Andersen 

Borgmester på Langeland, 
Tonni Hansen 

Kredsrådet 
2023 

 

Borgmester i Svendborg, 
Bo Hansen 
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3.2 Lokalråd 
 
Lokalrådenes overordnede opgave er at 
udmønte strategien for det lokale samar-
bejde, der er besluttet i kredsrådet. Her 
mødes politiet med repræsentanter fra 
kommunen samt andre relevante aktører 
fra lokalsamfundet. 
 
Lokalrådene organiseres i fire grupper, 
hvor der arbejdes med operationalisering 
af kredsrådets beslutninger, vidensdeling 
og fælles temaer mv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inddelingen af lokalrådsområderne af-
spejles i organiseringen af Fyns Politis 
Centrale forebyggelse, hvor henholdsvis 
en primær, en sekundær og en tertiær lo-
kalbetjent har fået ansvar for et lokalråds-
område. Lokalbetjentene har ligeledes 
ansvaret for SSP, KSP med flere og del-
tager i dækningen med nærpolitistatio-
nerne i Assens og Nyborg mv. 
 
Lokalrådenes hovedopgave er at give 
borgerne en oplevelse af tryghed og sik-
kerhed og at forebygge kriminalitet. Lo-
kalrådene skal samarbejde med lokal-
samfundet om en fremadrettet, koordine-
ret og bredspektret kriminalitetsforebyg-
gende indsats, hvor et centralt element i 
forhold til de unge er SSP-samarbejdet.  
 
 
 
 
 
 

Alle aktører, der har indflydelse på krimi-
nalitetsudviklingen, skal så vidt muligt 
inddrages, herunder bl.a. pårørende, job-
centeret, psykiatrien (PSP- samarbejdet), 
bolig- og grundejerforeninger samt fritids- 
og sportsklubber. 
 
Lokalrådene afholder fire møder årligt 
umiddelbart efter kredsrådsmøderne. Ud 
over de ordinære møder kan der efter be-
hov afholdes møder til drøftelse af sær-
lige temaer. Sekretariatsfunktionen for lo-
kalrådene går på skift således Fyns Politi 
og kommunerne deles om forberedelse, 
mødeledelse og opfølgning på møderne. 
 
I forbindelse med alle ordinære møder re-
degør Fyns Politi, bl.a. med udgangs-
punkt i information vedrørende kriminali-
tetsbilledet i kommunerne, misbrugspro-
blemer, utilpassede unge, bandeproble-
matikker med videre. 
 
Suppleret med de kommunale myndighe-
ders vurderinger drøfter lokalrådet lø-
bende behovet for iværksættelse af yder-
ligere foranstaltninger og tilpasning af de 
foranstaltninger, som allerede er iværk-
sat. 
 
Med udgangspunkt i Samarbejdsplanen 
for Kredsrådet udarbejder lokalrådene en 
handleplan, som er rammen for samar-
bejdet mellem Fyns Politi og kommu-
nerne i 2023.  

Organisering af lokalrådende på 
Fyn: 
 
• Middelfart, Assens og Faaborg-

Midtfyn 
• Svendborg, Ærø og Langeland 
• Nyborg, Nordfyn og Kerteminde 
• Odense 
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