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Nøgletal

Forord
I 2020 blev vores hverdag forandret, da både arbejdsliv og privatliv i den grad blev påvirket af
COVID-19. Derfor var meget anderledes i 2020 sammenlignet med tidligere år. Noget har dog
været fuldstændigt, som det plejer, nemlig det virkelig gode og konstruktive samarbejde, vi har
på tværs af myndigheder og forskellige organisationer. Jeg vil gerne rette en kæmpestor tak til
jer alle for samarbejdet med os i Midt- og Vestjyllands Politi.
2020 var året, hvor politidirektør Jens Kaasgaard valgte at gå på pension efter mere end 40 år i
politiet. Afskedsreceptionen blev virtuel, ligesom meget andet blev i 2020. Han fortjener en
kæmpe tak for indsatsen gennem alle årene. Nu har han givet stafetten videre, og vi fortsætter
arbejdet med at skabe tryghed og sikkerhed for alle borgere i det midt- og vestjyske.
Og det er lige præcis, hvad vi alle arbejder for hver eneste dag – nemlig at fastholde og udbygge
trygheden for borgerne i hele Midt- og Vestjylland. Vi værdsætter at være et lokalt forankret
politi, hvor der er mulighed for tæt dialog med borgerne og samarbejdspartnerne.
Lige før årsskiftet blev der indgået en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.
Aftalen udstikker retningen for politiets og anklagemyndighedens udvikling i de kommende år og
har en række initiativer, som vi skal implementere. Vi har allerede taget hul på dette arbejde.
F.eks. er vi gået i gang med at etablere de to nærpolitistationer i henholdsvis Struer Kommune
og Ikast-Brande Kommune. Og i de kommende år vil vi implementere alle de øvrige initiativer,
der er relevante for politikredsen.
Med denne årsberetning kigger vi tilbage på 2020, og jeg håber, den vil give jer et indblik i
mangfoldigheden af opgaver, vi løser her i politikredsen.

Helle Kyndesen
Politidirektør

Virksomhedsstrategien

Midt- og Vestjyllands Politi arbejder inden for rammerne af dansk politis virksomhedsstrategi, hvor
det centrale element er borgeren i centrum for hele vores opgaveløsning. Vi skal som myndighed
sørge for, at borgerne er trygge og sikre. Det gør vi ved, at:





Vi handler i tide
Vi er der, når der er brug for os
Vi følger op og er konsekvente
Vi tager et medansvar for alle dele af samfundet

Midt- og Vestjyllands Politi har fokus på borgeren i hele opgaveløsningen, fra når dygtige
medarbejdere i Politiets Administrative Center (PAC) besvarer borgernes henvendelser, til når
vores patruljer kører ud til hastende opgaver, og anklagerne fører sagerne i retten.
Midt- og Vestjyllands Politi har en bred opgaveportefølje - i 2020 har politikredsen haft særligt
fokus på nogle af de områder, som er vigtige for borgernes tryghedsfølelse.
Politikredsen har arbejdet fokuseret med handleplanen for personfarlig kriminalitet, som
understøtter et hurtigere flow i sager, hvor borgere har været udsat for eksempelvis vold.
Herudover har politikredsen også etableret en ny procedure i forhold til kontaktpersoner, således
at borgere, der har været udsat for personfarlig kriminalitet, får tilknyttet én person, som de kan
henvende sig til med afklarende spørgsmål.

Virksomhedsstrategien

MISSION
Politiet skal virke for tryghed,
sikkerhed, fred og orden i
samfundet gennem forebyggende,
hjælpende og håndhævende
virksomhed.
Anklagemyndigheden skal sammen
med politiet sikre, at strafskyldige
drages til ansvar, og at der ikke
sker forfølgning af uskyldige.

VISION
Vi skaber tryghed.
I samarbejde med det
øvrige samfund sikrer
politiet og
anklagemyndigheden, at
Danmark er et trygt og
sikkert land.

Om politikredsen

Politikredsen ledes af politidirektør Helle Kyndesen.
Politikredsen er organiseret i fire søjler:





Politisøjlen ledes af en chefpolitiinspektør
Den lokale anklagemyndighed ledes af en chefanklager
Staben ledes af en stabschef
Politiets Administrative Center ledes af en afdelingsleder

Mens de tre første søjler alene arbejder med midt- og vestjyske anliggender, håndterer Politiets
Administrative Center sager fra borgere i hele landet inden for bøder, våbentilladelser, automatisk
trafikkontrol, tilladelser og registreringer i det landsdækkende kriminalregister.
Politidirektøren og de fire områders strategiske ledelse udgør politikredsens øverste ledelse.

Om politikredsen
Midt- og Vestjyllands Politi omfatter
11 kommuner: Herning, Holstebro,
Ikast-Brande, Lemvig, Morsø,
Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive,
Struer, Thisted og Viborg
kommuner.
Politikredsens hovedstation er
placeret i Holstebro, og de seks
lokalpolitistationer findes i Herning,
Ringkøbing, Viborg, Silkeborg, Skive
og Thisted.
Ud over hovedstationen og
lokalpolitistationerne har vi
nærpolitistationer i Skjern, Ikast,
Lemvig og Nykøbing Mors samt en
landbetjent i Nr. Snede.
Midt- og Vestjyllands politikreds har ca. 585.000 indbyggere og breder sig over et areal på 9.519
km2, som strækker sig fra Vejlerne ved Thisted i nord til Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing
Fjord, og fra den jyske vestkyst til Silkeborg i øst.
Politikredsen dækker et varieret landskab med kyststrækninger med mange kilometer enestående
strande, områder, der grænser ud til Limfjorden, og store, frodige skov- og søområder.
Området tiltaler mange turister, og derfor er der mange flere mennesker i sommerhalvåret.
Ligesom landskabet er varieret, gør det samme sig gældende for en masse andre områder. Her er
både store og mindre bysamfund og et aktivt og varieret erhvervsliv samt kultur- og fritidsliv.
Derfor har politikredsen også mange forskelligartede opgaver, som gør det attraktivt både at blive
uddannet og arbejde i Midt- og Vestjyllands Politi.

Året i glimt – COVID-19
COVID-19-situationen har naturligvis haft stor indflydelse i Midt- og Vestjyllands Politi. Som de
fleste andre arbejdspladser har vi haft hjemsendte medarbejdere og arbejdet med at få driften til
at fungere under de ændrede forhold. Til forskel fra nogle andre arbejdspladser har det naturligvis
været nødvendigt at opretholde en forholdsvis stor tilstedeværelse på arbejdspladsen, da politiet
varetager kritiske funktioner i samfundet. Det gælder både de patruljer, som borgerne møder på
gaden, men det har også været nødvendigt at opretholde en vis tilstedeværelse på arbejdspladsen
blandt de civile medarbejdere, da disse jo er nødvendige for at sikre, at bilerne kører, og at de
mange sager – både straffesager og administrative sager – fortsat behandles, så borgerne kan få
afgjort deres sager og modtage vejledning om deres henvendelser om blandt andet de mange nye
regler og restriktioner som følge af COVID-19.
Vores patruljer har løst de samme politioperative opgaver, som de plejer, men har også haft en ny
opgave med at føre tilsyn med, at de regler, som er fastsat for at hindre smittespredningen, er
blevet overholdt. Vi har derfor blandt andet ført tilsyn med steder, hvor vi ved, at borgerne samler
sig, med fitnesscentre, butikker, restauranter osv. I Midt- og Vestjyllands Politi har vi i den
forbindelse oplevet et rigtigt godt samarbejde med borgerne og har heldigvis ikke oplevet mange
straffesager, men er kommet langt med vejledning og dialog.
Midt- og Vestjyllands Politi havde desuden en koordinerende rolle under den myndighedsfælles
indsats i november omkring minkaflivningerne. En opgave med vidtrækkende konsekvenser for
minkavlerne. Også på dette område oplevede Midt- og Vestjyllands Politi et meget fint samarbejde
med både de øvrige myndigheder og med politikredsens borgere.

Året i glimt – COVID-19
18-årig hjælper politiet i indsatsen mod corona
De traditionelle kommunikationskanaler og
-former får ikke altid de unge til at lytte, og
det var derfor vigtigt for Midt- og
Vestjyllands Politi at finde en vej til de unge,
da det i en periode var blandt disse, at
smitten spredte sig. 18-årige Malte, der er
direktør for Houe Film, var løsningen.
”Malte kunne heldigvis se idéen i at
formidle de vigtige budskaber fra ung til
ung. Nogle gange må vi bare sande, at
myndigheder med løftede pegefingre ikke
er den rette medicin til vores unge
mennesker, og så er det vigtigt, at vi også
som politi tør bede om hjælp, og vi er
naturligvis glade for, at Malte Houe tilbød
den hjælp”, siger Helle Kyndesen.
Houe Film har produceret kort- og
dokumentarfilm samt reklamespots for
efterskoler, cykelhold og børnehaver, men
det er første gang, de samarbejder med
politiet.
”I en situation som den, Midt- og
Vestjylland, Danmark og verden står i lige
nu, må vi alle bidrage og tage ansvar. Og det
er det, Houe Film gør i det nye samarbejde
med Midt- og Vestjyllands Politi. Vi skal alle
gøre det, vi er bedst til, og hvis vores bidrag
kan være med til at råbe de unge op og
hejse flaget for det ansvar, vi alle skal tage
for at undgå smittespredning, så er vi stolte
af det”, fortæller Malte Houe, der er
direktør i Houe Film.

Året i glimt – Facebook
I foråret 2020 lancerede Midt- og
Vestjyllands Politi – efter et
forholdsvis langt tilløb – en side på
Facebook.
Vi fik dermed yderligere en
platform til kommunikation med
borgerne og har fået bedre
mulighed for at nå direkte ud til
borgerne med eksempelvis efterlysninger, præventive budskaber og gode historier fra vores
hverdag. For eksempel så over en kvart million mennesker i august vores advarsel om tyveri til
landmænd og maskinstationsejere i deres Facebookfeed. Og vores efterlysning af en mand, der var
blevet truet med en stor kokkekniv, nåede ud til 137.000 mennesker, og manden kontaktede os
selv efterfølgende.
Politikredsen ønsker at styrke relationen til midt- og vestjyderne og vil gerne opleves som et nært
politi i øjenhøjde
Med anvendelsen af både Facebook, Instagram og Twitter håber Midt-og Vestjyllands Politi at
være tidssvarende i vores kommunikation til og med borgerne og dermed understøtte trygheden i
befolkningen.

Året i glimt – Ny politistation i Herning
Den 9. januar 2020 var en glædens
dag for medarbejderne i Herning
Lokalpoliti. De tog nemlig afsked
med en nedslidt bygning i Nørregade
og flyttede ind i en helt ny og
moderne bygning på Haraldsgade.
Funktionalitet er i højsædet
Niels Kristian Larsen, leder for
lokalpolitiet i Herning og Ringkøbing
er begejstret for den nye politigård,
hvor der er tænkt på funktionalitet,
lysindfald og borgernes kontakt med politiet. Han forklarer, at ”de borgere, der kommer på
politistationen, har vidt forskellige grunde til at være i kontakt med politiet. Det er ikke
hensigtsmæssigt, at sigtede, der er til afhøring, møder borgere, der er der for at anmelde et
forhold. Derfor er der indrettet separate afhøringsrum til forurettede og sigtede”.
Flytningen betyder ikke kun nye omgivelser, men også en bygning, der er placeret mere
hensigtsmæssigt for de borgere, der skal besøge politistationen. Parkeringsmulighederne er
væsentligt bedre end i Nørregade. Derudover er selve ekspeditionsområdet større med bedre
mulighed for diskretion.
Også medarbejderne i Silkeborg kan se frem til en ny, topmoderne politistation
1. februar 2021 kunne politidirektør Helle Kyndesen sammen med repræsentanter fra
Bygningsstyrelsen og KG Hansen, der skal stå for byggeriet, tage det første symbolske spadestik.
Egentlig skulle det have været en stor festdag med mange deltagere, men af indlysende årsager
måtte første spadestik til den nye politistation i Silkeborg tages under coronavenlige og
afdæmpede forhold. Ikke desto mindre blev det en god dag. I 2022 vil medarbejderne i Silkeborg
kunne flytte til opgraderede og mere tidssvarende lokaler på Lillehøjvej.

Året i glimt – Udrejsecenter Kærshovedgård
En særlig opgave i Midt- og Vestjyllands
Politi er vores arbejde omkring
Udrejsecenter Kærshovedgård i IkastBrande Kommune. Udrejsecentret blev
etableret i 2016 og drives i et
samarbejde mellem Kriminalforsorgen,
Udlændingestyrelsen og
Hjemrejsestyrelsen.
Politiets rolle på udrejsecentret er dels
at foretage sagsbehandling i forbindelse
med beboernes opholds- melde- og underretningspligt, dels at opretholde ro og orden på
udrejsecentret og naturligvis tillige i nærområdet omkring Kærshovedgård. Der er derfor
politimæssig tilstedeværelse på udrejsecentret døgnet rundt.
Der har siden opstarten af Udrejsecenter Kærshovedgård været igangsat flere initiativer for at
forebygge utryghed i lokalsamfundet, herunder et co-creation-projekt med inddragelse af borgere,
forretningsdrivende, repræsentanter for foreningslivet og lokale myndigheder.
Konkret har vi haft øget patruljering ved en put & take fiskesø i området for at forhindre fiskeri
uden indløsning af fisketegn, og vi er i tæt dialog med købmand, tankstation og andre
erhvervsdrivende i Bording. Vi har også været til stede på perronen i forbindelse med udvalgte
togafgange på Bording Station for at mindske gratister på toget og øge trygheden for rejsende og
Arrivas personale. Generelt har vi haft fokus på at øge tilgængeligheden til politiet ved blandt
andet at udpege én navngiven politimand som kontaktperson for de lokale erhvervsdrivende i
Bording.
Co-creation-projektet blev afsluttet i december 2018, da initiativerne med de involverede aktører
blev vurderet implementeret. Flere af de iværksatte initiativer består fortsat, herunder blandt
andet et tæt samarbejde med andre myndigheder og en tæt kontakt til lokale forretningsdrivende.
Politiet har jævnligt telefonisk eller fysisk kontakt med en gruppe af lokale forretningsdrivende for
at fastholde aftaler, som blev igangsat i co-creation-projektet. Det er vores erfaring, at kontakten
giver tryghed og øger tilgængeligheden til politiet.

Året i glimt – Politiets Administrative Center
Politiets Administrative Center (PAC) er et nationalt center, der sagsbehandler ansøgninger om
tilladelser, kørekort, våben, straffeattester mv. Dertil sagsbehandles bøder, hvor størstedelen af
bøderne er relateret til automatisk trafikkontrol. PAC’s medarbejdere sagsbehandler flere end
1.500.000 sager årligt. PAC’s kundekontakt foregår primært telefonisk, og medarbejderne taler
hver eneste dag i telefon med hundredvis af borgere.
Bedre breve
En anden væsentlig del af kontakten mellem borgere og PAC sker gennem breve. PAC ønsker at
møde borgerne i øjenhøjde i tråd med politiets overordnede kommunikationsstrategi: Myndig og
menneskelig.
Sådan er det ikke alle steder i dag. Nogle af PAC’s breve er formuleret i et formelt sprog med fokus
på vores myndighedsrolle snarere end borgernes situation. Borgerne kan derfor have svært ved at
forstå indholdet.
Vi arbejder derfor med at blive konkrete i vores breve og skrive dem i et imødekommende sprog,
så vi kan give borgerne en bedre oplevelse i kontakten med os, skabe større forståelse for vores
afgørelser og få flere borgere til at efterkomme vores krav.
Hvorfor betaler borgerne ikke deres bøder?
Årligt oversender politiet ca. 130.000 bødesager til retten med henblik på idømmelse af dom uden
retsmøde. Denne proces optager først og fremmest en betydelig del af politiets ressourcer, dertil
påvirker den manglende betaling det danske retssystem og i sidste ende Gældsstyrelsen, som skal
stå for inddrivelse af bøden, når det ikke er lykkedes politi eller ret, i form af dom, at få borgeren
til at betale.
På den baggrund har PAC gennemført en kundeundersøgelse, der skal hjælpe til at kaste lys over
eventuelle forbedringspunkter, som potentielt kan medvirke til, at flere borgere betaler deres
bøde.
En gennemgang af spørgsmålene har vist, at der hovedsageligt er to overordnede problemer, som
gør, at borgerne ikke får betalt deres bøde, inden den sendes i retten. 1) Borgeren har ikke råd. 2)
Borgeren glemmer at betale. Information i et lettere forståeligt sprog med praktisk information
om betalingsaftaler og udvikling af en forbedret betalingsløsning kan være nogle af svarene.
Selvbetjeningsløsninger
Politiets Administrative Center har pr. 1. januar 2021 overtaget forretningsejerskabet over alle
eksisterende blanketter og fremtidige digitale blanketter i dansk politi. Allerede i 2020 begyndte
PAC arbejdet med at skabe simple og overskuelige selvbetjeningsløsninger, der skal give borgerne
en oplevelse af, at vi altid lytter til dem, uanset om man møder politiet fysisk eller på politi.dk.

Med disse løsninger har vi i 2020 modtaget over 150.000 ansøgninger og underretninger på tværs
af politiets fagområder. Alle med overvejende positive tilbagemeldinger. Særligt simplicitet,
overskuelighed og oplevelsen af at blive taget i hånden er noget, borgerne roser løsningen for.
Som en borger skriver:
”Jeg er selv gammel politimand. Jeg må sige, at staten endelig har formået at indføre et system,
der er nemt at benytte”.
Slutteligt gør de digitale blanketter, at vi fremover får oplysningerne ind væsentligt mere
struktureret. På sigt åbner det op for mere elektronisk sagsbehandling, automatisk journalisering
af grunddata og farvel til bunker af papirarbejde. PAC ønsker med det nye ansvar for blanketterne
at identificere flere områder i politikredsene, hvor digitale blanketter kunne være et skridt i
retning af en mere effektiv sagsgang.

Året i glimt – Fælles Udrykningsteam
Fælles Udrykningsteam (FUT) er et pilotprojekt, hvor politifolk og sygeplejersker fra psykiatrien
rykker ud sammen. Formålet er at sikre en bedre og mere professionel håndtering af hændelser,
der involverer personer med psykiske lidelser. Pilotprojektet fik tildelt 37,9 millioner kroner af
satspuljer og blev sat i værk i efteråret 2019.
Midt- og Vestjyllands Politi indgik i pilotprojektet. Der blev etableret et fælles udrykningsteam
med politifolk fra politikredsen og sygeplejersker fra Region Midtjylland.
FUT hører til i politikredsens afdeling for
forebyggelse, nærhed og tryghed (FNT),
hvor medarbejderne netop har en solid
erfaring med at samarbejde med andre
offentlige myndigheder og institutioner,
som f.eks. socialforvaltninger og skoler med
henblik på at skabe en god opgaveløsning
for borgeren.
”Vores indtryk er, at psykisk syge borgere
hjælpes langt bedre” siger Mette
Bundgaard, politikommissær og daglig leder
af FUT.
FUT´s primære opgave er at forebygge. Hvis en borger har optrådt gentagne gange på politiets
døgnrapport som følge af, at eksempelvis naboerne er blevet generet eller chikaneret, kan FUTmedarbejderne banke på hos den pågældende borger. Det gør de for at finde ud af, om der er tale
om en person, der har det psykisk dårligt og har brug for hjælp. Nogle gange er samtalen med
sygeplejersken en stor hjælp i sig selv, og det er vores erfaring, at sygeplejerskerne er utroligt
gode til at sætte sig ind i de psykisk syges tankegang. Andre gange kan hjælpen bestå af kontakt til
egen læge, til en af kommunernes gademedarbejdere eller noget helt tredje
”Vi hjælper mennesker, der har det skidt. Det er faktisk min opfattelse, at vi er med til at
forebygge kriminalitet, i værste fald vold eller dét, der er værre, fordi vi mange gange kan tage
tingene i opløbet”, siger politiassistent Stephan Weber fra FUT.
FUT-projektet lukkes som projekt den 30. juni 2021. Projektet forventes færdigevalueret i
september 2021, hvorefter resultaterne forelægges aftaleparterne i flerårsaftalen. Aftaleparterne
er enige om, at der i 2023 skal foretages en undersøgelse af, om det kan være hensigtsmæssigt, at
andre myndigheder og faggrupper kan varetage nogle af de opgaver, som politiet løfter i dag,
samtidig med at der tages bedst muligt hånd om borgerne.

Særlige sager, begivenheder og hændelser
PATRULJE REDDER 3-ÅRIG DRENGS LIV
I september måned 2020 tog en mor sammen med sine børn på tur til Almind Sø i Silkeborg.
Pludselig opdagede moderen, at hendes 3-årige dreng var væk. Drengens legetøjsfiskenet blev
fundet på en badebro ved søbadet, og drengen blev fundet livløs i vandet. En ambulance blev
tilkaldt.
En patrulje fra Silkeborg Lokalpoliti var tæt på og ankom til stedet efter få minutter. Ved patruljens
ankomst var drengen reddet op af vandet, og de tilstedeværende havde påbegyndt en hjertelunge-redning på drengen. De personer, der var på stedet, vurderede, at drengen havde ligget i
vandet i minimum fem minutter.
Da patruljen kom, overtog betjentene opgaven med hjerte-lunge-livredning. Efter 5-6 minutter
begyndte drengen at få puls, og personalet i den tilkaldte ambulance overtog herefter.
Det blev drengens redning, at undervisning i førstehjælp, herunder hjerte-lunge-redning indgår i
politiets vedligeholdelsesuddannelse. Drengen blev genoplivet af betjentene fra politiets patrulje
og blev med ambulance kørt til Skejby sygehus i Aarhus til yderligere undersøgelser.
”En tilkaldt politipatrulje ydede livreddende førstehjælp, hvilket de fik stor ros for fra personalet
ved akutmodtagelsen på hospitalet”, siger Bent Riber Nielsen, politikommissær, Silkeborg
Lokalpoliti.
Det var en skræmmende oplevelse for alle dem, der befandt sig på stedet, og flere af dem havde
deltaget i den livreddende indsats. Så ud over at yde livreddende førstehjælp på den 3-årige var
der behov for at yde psykisk førstehjælp til dem, der naturligt nok var meget berørte af
situationen. Yderligere en patrulje ankom til stedet, og betjentene fra den patrulje hjalp med at
yde psykisk førstehjælp.
Drengen er nu udskrevet fra sygehuset, og det vurderes, at han kommer sig helt uden men.
Dusør for den livreddende indsats
Flere af de tilstedeværende ydede også en stor indsats, og syv civile personer blev indstillet til
dusør, som de modtog en uge senere på Silkeborg Politistation. Også den 3-årige dreng og hans
familie deltog i overrækkelsen.
Begge betjente blev desuden indstillet til dusør fra Rigspolitichefen. Deres leder kunne stolt
overrække hver af betjentene en dusør på kr. 2.000,00. Dertil er en af betjentene indstillet til
Redningsmedaljeselskabet for sin flotte livreddende indsats.

Særlige sager, begivenheder og hændelser
FIRE UNGE DRENGE DØMT FOR GROFT OVERFALD I SEJS
Efter en privat fest besluttede to unge mænd fra Silkeborg sig for at tage ud for at bade i søen ved
Snævringen i Sejs. På vejen dertil mødte de en tilfældig pige. De spurgte hende, om hun ville være
med til at nøgenbade. Det ønskede pigen ikke.
De unge mænd fortsatte til søen og badede. Mens de badede, troppede en gruppe yngre mænd
op, og da de badende unge mænd gik op af vandet, blev de overfaldet med blandt andet knivstik
og slag.
Her blev den ene stukket i maven med kniv og fik et to centimeter dybt knivstik i maven, mens den
anden blev stukket med kniv i baglåret. Derudover blev de slået og måtte efterfølgende begge
indlægges. Den ene havde fået flere brud i ansigtet.
Dom for grov vold
Retten i Viborg fandt gruppen, der bestod af fire drenge på hhv. 16, 16, 16 og 17 år skyldige, og de
fik en dom for grov vold, selv om de nægtede sig skyldige.
”Selvom vi er meget tilfredse med dommen, er det altid trist, når så unge mennesker begår en så
alvorlig type kriminalitet, der ender med en fængselsstraf. Det er en træls start på det voksne liv,
men jeg håber på, at dommen her kan være med til at hjælpe drengene videre i en bedre retning i
livet, så de ikke i fremtiden begår ny kriminalitet,” siger Christian Skov Poulsen,
anklagerfuldmægtig i anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.
Alle fire domme henvises til behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Særlige sager, begivenheder og hændelser
DOM FOR BEDRAGERI OG DOKUMENTFALSK TIL ”FALSK”
FODBOLDSPILLER I VIBORG FF
En hollænder fik ideen om at blive professionel fodboldspiller i Viborg FF. Men det var ikke flid og
hård træning, der gav ham en kontrakt i superligaklubben Viborg FF.
Over for Viborg FF udgav han sig for at være professionel fodboldspiller, hvilket han kunne
dokumentere med dokumenter fra bl.a. agentvirksomheden Stellar Group.
Men Viborg FF undrede sig over fodboldsspillerens niveau, der var langt under, hvad man kunne
forvente af en professionel fodboldspiller. Fodboldklubben ønskede ikke at have den unge
hollænder med i truppen og opsagde kontrakten med ham. Fodboldklubben anmeldte herefter
fodboldspilleren til politiet.
Dom for bedrageri og dokumentfalsk
I august 2020 blev hollænderen af retten i Viborg fundet skyldig i bedrageri og dokumentfalsk i
sagen mod Viborg FF, hvor det var lykkedes ham at få kontrakt trods manglende evner som
fodboldspiller. Han skal også betale en erstatning på godt 15.000 kroner til Viborg FF.
Dom for vold mod kæreste
Hollænderen blev allerede tilbage i juni idømt et år og tre måneders fængsel for vold mod sin
chilenske ekskæreste.

Særlige sager, begivenheder og hændelser
DOM FOR GROV UDNYTTELSE AF GHANESERE
I forbindelse med grænsekontrol i Thyborøn Havn foretog politiet rutinekontrol på et skib, der lå
ved kaj på stedet.
På skibet befandt sig to ghanesere, der arbejdede på skibet, som var ejet af en erhvervsfisker fra
Thyborøn. Ved konkrollen kunne det konstateres, at de to ghanesere ikke havde pas eller gyldig
arbejds- eller opholdstilladelse.
Ghaneserne havde arbejdet på skibet siden februar 2017. De opholdt sig fortrinsvis på skibet og
overnattede i en kahyt på skibet, bortset fra når de ordnede garn. Da opholdt de sig på kajen eller i
en lagerhal, som erhvervsfiskeren havde på havnen. Deres opgaver var forefaldende arbejde, dvs.
istandsættelse af skibet og at binde net til fiskeri.
Ghaneserne havde ikke kendskab til reglerne på det danske arbejdsmarked
De to mænd arbejdede 11 timer om dagen seks dage om ugen uden afholdelse af ferie og fik en
løn på 1.200 dollars om måneden. Pengene brugte de til at forsørge deres familier i hjemlandet.
Anklagemyndigheden argumenterede i retten for, at de blev udsat for tvangsarbejde eller
slavelignende forhold.
Retten i Holstebro fandt, at der var et væsentligt misforhold mellem arbejdstiden på 66 timer om
ugen og månedslønnen på 1.200 euro plus kost og logi. Erhvervsfiskeren fik en bøde på 3 mio.
kroner. Retten fandt ikke bevis for, at der var tale om menneskehandel.
”Jeg er meget tilfreds med, at tiltalte blev dømt for åger og fik en bøde. Retten har vurderet, at
sagen ikke havde en sådan grovhed, at der var tale om menneskehandel”, udtaler Ulrik Panduro
specialanklager i anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITIKREDS

Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I HERNING KOMMUNE
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Holstebro
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I IKAST-BRANDE KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Ikast-Brande
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I LEMVIG KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Lemvig
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I MORSØ KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Morsø
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Ringkøbing-Skjern
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I SILKEBORG KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Silkeborg
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I SKIVE KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Skive
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I STRUER KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Struer
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I THISTED KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Thisted
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

Nøgletal
KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I VIBORG KOMMUNE
Kriminalitetsudviklingen i Viborg
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Note: Data i kriminalitetsudvikling stammer fra QV Låste data, som også er tilgængelige på politi.dk, og operer med to
nye kategorier, som adskiller sig fra de data, der vil blive anvendt i forbindelse med møderne i Kredsrådet: Indbrud i
erhverv er en sammenlægning af indbrud i privat erhverv, indbrud i offentlig erhverv og indbrud i øvrigt. Derudover
afspejler kategorien ”færdselsuheld med personskade” et mindre udsnit af færdselsuheldssagerne, da der i
ovenstående alene er medtaget færdselsuheld med personskade i forbindelse med spiritus- og narkokørsel.

