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Indledning  
Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, in-
teresseorganisationer, foreninger mv. i Midt- og Vestjyllands Politikreds.  
 
Politiets mission og vision sætter rammen for politiets indsats, der i mange sammenhænge – og navnlig i det 
kriminalitetsforebyggende arbejde – kun kan lykkes i tæt samarbejde med andre myndigheder og samar-
bejdspartnere.  
 
Midt- og Vestjyllands Politi skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyg-
gende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at 
strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.  
 
Med henblik på at kunne løse opgaverne professionelt, effektivt og på et højt fagligt niveau samt sikre den 
lokale forankring vil politiet forsat aktivt inddrage kommunerne, andre myndigheder, borgere, interesseorga-
nisationer m.m. i såvel det forebyggende som det strafforfølgende arbejde.  
 
Samarbejdsplanen for Ringkøbing-Skjern, Thisted, Morsø, Struer, Lemvig, Holstebro, Skive, Viborg, Silke-
borg, Ikast-Brande og Herning kommuner og Midt- og Vestjyllands Politi er grundlaget for samarbejdet i 
Kredsrådet.  
 

Tværfagligt samarbejde 

Et godt tværfagligt samarbejde er en vigtig forudsætning i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af krimina-
litet. I Midt- og Vestjylland prioriteres dette samarbejde højt, primært med det formål at forhindre, at kriminali-
tet opstår og udvikler sig og dermed sikre, at borgerne oplever den størst mulige tryghed i nærområderne. 
Det tværfaglige samarbejde sikres gennem dannelse og udvikling af stærke netværk og mødefora med fokus 
på rettidig kommunikation, handling og informationsdeling. 
 

Kriminalitetsforebyggelse  

Målgruppen for det kriminalitetsforebyggende arbejde spænder meget vidt, og samarbejdet beskæftiger sig 
som udgangspunkt efter princippet ”fra vugge til krukke”. Det tværfaglige samarbejde kan inddeles i følgende 
grupper:  
 

 Tværfagligt samarbejde om tidlig indsats for børn under skolealderen  

 SSP-samarbejdet for børn og unge (op til 18 år)  

 SSP+ samarbejdet for unge fra 18-25 år.  

 Tværfagligt samarbejde omkring personer i alle aldersgrupper f.eks. PSP-samarbejdet, samlivs- og 
æresrelaterede forbrydelser, forebyggelse af radikalisering og rocker/bande-exitforløb  osv. 

 Tværfagligt samarbejde omkring generel kriminalitetsforebyggelse f.eks. Trygt Natteliv, Færdsel, Ind-
brudssikring, Tryghedsskabende TV-overvågning, IT kriminalitet osv. 

 
Den kriminalpræventive indsats over for børn og unge er forankret i SSP samarbejdet. 
 
SSP-samarbejdets indsatser i det kriminalitetsforebyggende område har både et individorienteret- og et spe-
cifikt fokus. Alle SSP-parter samarbejder om denne indsats med hver deres faglige baggrund og viden. Ofte 
vil det være formålstjenesteligt at inddrage andre aktører i løsningen, så man sammen kan danne sig et hel-
hedsorienteret billede af børn og unge i målgruppen og dermed igangsætte en sammenhængende kriminali-
tetsforebyggende indsats.  
 

Samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien   

Samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og politi (PSP) 
Hver kommune i Midt- og Vestjylland deltager i PSP-samarbejdet. Repræsentanter fra politiet, de sociale 
myndigheder og psykiatrien mødes jævnligt for at samarbejde omkring problemstillinger i forhold til socialt 
udsatte borgere, der har behov for støtte, behandling eller anden forebyggende indsats. Samarbejdet har 
særligt fokus på personer, som befinder sig i en gråzone i forhold til det traditionelle myndighedsarbejde. 
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Den stedlige lokalpolitiafdeling er ansvarlig for møderne og danner den geografiske ramme for det lokale 
samarbejde. 
 
Fælles udrykningsteam (FUT) 
Politiet har fået tildelt midler fra Satspuljen til gennemførelsen af et 2-årigt pilotprojekt om et fælles udryk-
ningskoncept med deltagelse fra Midt- og Vestjyllands Politi og Region Midtjylland, hvor politifolk og sund-
hedspersonale i et samarbejde kører ud til opgaver, som er visiteret af politiets vagtcentral eller kommer fra 
PSP-netværket. Teamet visiterer og håndterer om muligt hændelser med personer med psykiske lidelser på 
stedet. Formålet med projektet er at sikre en bedre udnyttelse af fælles ressourcer mellem Region og Politi; 
at hjælpe til en bedre håndtering af borgerne med psykisk sygdom; at mindske recidiv blandt psykisk ulige-
vægtige borgere ved en tidlig forebyggende indsats samt at politiet anvender færre ressourcer på borgere, 
som er psykisk uligevægtige. Teamet har kørt på gaden siden den 4. september 2019 og udgøres af perso-
nale fra Herning Lokalstation og Herning Regionssygehus. Rigspolitiet er ansvarlig for en løbende og samlet 
evaluering af projektet. 
 

    Samarbejde mellem kriminalforsorgen de sociale myndigheder og politiet (KSP) 

KSP-samarbejdet er et tværgående samarbejde mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og poli-
tiet i hele Midt- og Vestjylland. Samarbejdet skaber rammerne for en koordineret myndighedsindsats over for 
personer, der løslades fra fængsler og institutioner med henblik på at forebygge tilbagefald til ny kriminalitet. 
Kriminalforsorgen er ansvarlig for indsatsen og indkalder til jævnlige møder.  Den stedlige lokalpolitiafdeling 
danner som udgangspunkt den geografiske ramme for det lokale samarbejde. 
 
Der pågår i øjeblikket et afklaringsforløb i forhold til vilkårene for samarbejdet. Flere kommuner har opstartet 
samarbejdet i nye konstellationer. 
Der pågår i øjeblikket et afklaringsforløb i forhold til vilkårene for samarbejdet. Flere kommuner har opstartet 
samarbejdet i nye konstellationer. 
 

   Ny indsats i 2020 

Kredsrådet har i november 2019 godkendt en indstilling vedr. et nyt projekt mod kørsel i påvirket tilstand. 
Projektet indebærer, at når en borger bliver sigtet for at køre i påvirket tilstand bliver denne af politiets pa-
trulje opfordret til at underskrive en samtykkeerklæring. Politiet sender samtykkeerklæringen til misbrugsbe-
handlingen i borgerens hjemkommune, hvorefter borgeren hurtigst muligt bliver kontaktet af en kommunal 
rådgiver. Herefter er det op til rådgiveren og borgeren at afklare, om der skal iværksættes et forløb eller initi-
ativer. Projektet forventes evalueret af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Center for Rusmiddelforsk-
ning ved Århus Universitet.  
 

   Kriminalitetsbekæmpelse i 2020 

I det følgende fremgår, hvilke kriminalitetsbekæmpende indsatsområder, der videreføres fra 2019 og fortsæt-
tes i 2020: 
 

 IT-kriminalitet 

 Rocker- og bandekriminalitet  

 Indbrud i privat beboelse  

 Færdselssikkerhed 

 Kriminalitet begået af omrejsende kriminelle 

 Terror og sikkerhed (ekstremisme og radikalisering)  
 

Igangværende indsatser der videreføres i 2020 

 

 Den lokalkendte politibetjent (Community policing) 

Indsatsen omfatter synlighed og tilgængelighed i lokalområdet, samarbejde med borgere, foreninger 
og andre aktører samt problemorienteret arbejde i nærområderne. 
 

 Den Mobile politistation 
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Den mobile politistation blev taget i brug medio 2017, og fra 1. oktober 2018 og indtil videre vil den 
indgå i en fast rulleplan mellem lokalpolitistationerne og vil således besøge alle kredsens 11 kommu-
ner. 
 
Den mobile politistation giver mulighed for at iværksætte en hurtig, synlig og tryghedsskabende ind-
sats over alt i Midt- og Vestjylland. Den mobile politistation vil også kunne understøtte specifikke fo-
rebyggelses- og efterforskningsindsatser og være et element i relation til forskellige begivenheder 
såsom festivaler, sportsarrangementer, ”open by night” og byfester. 
 

 Borgerrådgivning 
Politiet skal tilbyde bedre rådgivning til borgere, som har brug for hjælp til at finde vej i systemet. 
Borgerrådgivningen, der blev opstartet som en forsøgsordning, fortsættes i 2020.  Borgerrådgiverfunk-
tion er til for de borgere, der har et særligt behov for vejledning. Det kan være personer, som efter at 
have været vidne til en ulykke eller udsat for en forbrydelse har brug for yderligere information om 
sagernes gang i systemet eller vejledning om, hvor de kan få hjælp.  
 

 Bestil en betjent 
Indsatsen omhandler møder med borgere, der ønsker information, vejledning og hjælp fra politiet. 

 

 Tryghedsopfølgning hos udsatte borgere 
Indsatsen omhandler tryghedsopfølgning hos borgere, der har været udsat for kriminalitet eller hæn-
delser, der har et særligt utryghedsskabende potentiale.  

 

 Tryghedsskabende TV-Overvågning 
I medfør af finansloven blev der i 2018 afsat midler til indkøb og opsætning af 100 kameraer på 
landsplan. Via høringer i lokal- og Kredsråd blev kredsens behov opgjort til 29 kameraer. Kredsen 
blev bevilliget 9 kameraer, der indledningsvis blev prioriteret til at dække behovene i Herning og Sil-
keborg med 4 kameraer i hver by samt Ikast med 1 kamera. I Herning er opsat kameraer i Øster-
gade og på Gl. Landevej. I Silkeborg er opsat kameraer på Skoletorvet og i Nygade. I Ikast er der 
opsat kamera i Parken, Park Allé.  Det forventes, at der senere afsættes yderligere midler til opsæt-
ning af flere kameraer. 

   

 Indsats mod ungdomskriminalitet  
Pr. 1. januar 2019 blev en ny reform om ungdomskriminaliteten vedtaget. 
  
Følgende fire punkter fra reformen har betydning i samarbejdet mellem kommunerne og politiet: 
 
1. Etablering af et ungdomskriminalitetsnævn.  

Indsatsen medfører et tættere samarbejde mellem de sociale myndigheder og politiet i både vi-
sitations- og opfølgningsfasen. 

 
2. Kommunerne skal i højere grad end tidligere pålægge børn, unge og deres forældre et pålæg, 

hvis et barn/ung mellem 10 og 17 år, begår mindre alvorlig kriminalitet og samtidig er i fødekæ-
den til den hårde kerne. Politiet skal yde kommunerne bistand i håndhævelsen, hvis barnet eller 
den unge ikke overholder sit børne- og ungepålæg. 
 

3. Der iværksættes på nationalt plan en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet. Den nye fælles 
ramme skal sikre en klar og mere ensartet retning for SSP-samarbejdet, så man sikrer en effek-
tiv forebyggende indsats for alle børn og unge.  Den nye fælles ramme vil blive offentliggjort ul-
timo 2019. 
 

4. For at sikre fokus på bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal Kredsrådet mindst én gang om 
året drøfte udviklingen i ungdomskriminaliteten i politikredsen. 

 
 

 Indførsel af ”socialsøg” 
Socialsøg er et IT-værktøj, der bruges til at indsamle og videreformidle oplysninger om forældres 
risikoadfærd i forhold til børn. Værktøjet baserer sig på dataoplysninger som allerede er registreret 
hos politiet, men i forskellige sammenhænge og som hver for sig ikke har dannet grundlag for en un-
derretning til de sociale myndigheder. Via ugentlige systematiske søgninger på forud definerede 
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hændelses- og gerningskoder på tværs af kredsgrænser og kommuner er der således mulighed for 
hurtigt at identificere børn og unge i risikogruppen og straks efter underrette kommunerne, så der 
kan foretages en tidlig social indsats. Indsatsen er pr. 1. oktober 2018 igangsat i et samarbejde mel-
lem kommunerne og politiet. 
 

 Forebyggelse af indbrud 
Politiet samarbejder med brancheforeninger, grundejerforeninger og kommunerne vedrørende fore-
byggende initiativer og opsøgende arbejde med henblik på at identificere de tiltag, der kan implemen-
teres for at imødegå indbrud. Ligeledes tilbydes private, der har haft indbrud 2 eller flere gange inden 
for 12 mdr., at få besøg af en sikringsrådgiver fra politiet. 
 

 Trygt natteliv  

Trygt natteliv er en tværfaglig indsats, som har til formål at skabe tryghed i nattelivet. Samarbejdet 
består af Midt- og Vestjyllands Politi, kommunerne og restaurationsmiljøet. Der afholdes jævnligt kur-
ser for restaurationsansatte, og debatteres fælles udskænknings- og rusmiddelpolitik, smiley-ord-
ning, dørmandsnetværk, samarbejde med bevillingsnævn, natteravne, taxa, teknisk forvaltning m.fl. 
Der er etableret lokale arbejdsgrupper, hvor tovholderfunktionen ligger enten hos politiet eller hos 
kommunen.  
 

 Ungesamråd  
Ungesamråd er en tværfaglig indsats med deltagelse af anklagemyndigheden, kommuner og regio-
ner samt kriminalforsorgen. Ungesamrådet kommer med indstillinger til retten i straffesager med 15-
17 årige, der har begået kriminalitet af et sådant omfang, at straffen vil ende med frihedsstraf. Hvis 
politiet har henvist en sag til ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), skal den som udgangspunkt ikke 
behandles i ungesamrådet – dog skal sager, hvor den unge står til en ungdomssanktion eller en evt. 
forlængelse af en idømt ungdomssanktion stadig behandles i ungesamrådet – ligesom visse andre 
sager stadig visiteres til ungesamråd – f.eks. anden alvorlig kriminalitet uden recidivfare, samt alle 
kriminalitetsområder med frihedsstraf, når den unge er over 17½ år. 
 

 Bandeexit  
Midt- og Vestjyllands Politi arbejder pro-aktivt ud fra en systematisk screeningsmodel, hvor nuvæ-
rende bandemedlemmer vurderes, om de er egnede til at indgå i et forløb til at træde ud af det krimi-
nelle miljø for efterfølgende at indgå i et exit-forløb i samarbejde med kommunen. Derudover foreta-
ges bekymringssamtaler med unge under 18 år, der har haft kontakt til rocker-/bandemedlemmer, 
eller har opsøgt banderelaterede opholdssteder. 
 

 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme  
Et samarbejde mellem politiet og kommunerne, som læner sig op ad det allerede eksisterende SSP- 
og SSP+ samarbejde. Samarbejdet bygger på erfaringsudveksling og sparring i netværket. Derud-
over deltager PET og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i samarbejdet. 
Målet er, at signalerne om radikalisering og ekstremisme bliver opfanget på et så tidligt tidspunkt 
som muligt, og at der bliver sat ind med den nødvendige indsats. 
 

 Konfliktmægling 

Ved konfliktmægling får offeret mulighed for at møde gerningsmanden. Målet med konfliktmægling er 
at reducere offerets frustrationer og angst og skabe større afklaring og tryghed. Målet er samtidig at 
påvirke gerningsmanden til større forståelse og ansvar for egne handlinger og modvirke tilbagefald til 
ny kriminalitet. Midt- og Vestjyllands Politi har udpeget en konfliktrådskoordinator i Det Kriminalpræ-
ventive Sekretariat, der visiterer og koordinerer sager mellem de forskellige politiafdelinger og de ci-
vilansatte konfliktmæglere. Egnede sager kan også komme fra kommunerne og kriminalforsorgen ef-
ter samråd med konfliktrådskoordinatoren.  

 

 Offerrådgivningen  

Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland er etableret som en kredsforening, hvor rådgiverne gennem-
går obligatoriske kurser, før de udøver rådgiverfunktionen. Offerrådgivningen er et gratis tilbud til ofre, 
pårørende til ofre eller vidner, som har været udsat for en forbrydelse eller en traumatisk oplevelse og 
ønsker vejledning til at komme videre i tilværelsen eller mentorstøtte. Det Kriminalpræventive Sekre-
tariat koordinerer samarbejdet med offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland og medvirker til, at kend-
skabet til offerrådgivernes arbejde bredes ud til borgerne via lokalpolitiafdelingerne i nærområderne. 
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 Indsats mod samlivs- og æresrelaterede forbrydelser  
Et netværk bestående af medarbejdere fra Midt- og Vestjyllands Politi og kommunerne sikrer, at 
samlivs- og æresrelaterede forbrydelser forebygges så tidligt som muligt. Samarbejdet med kommu-
nerne består af gensidige oplysninger for at forebygge samlivsrelaterede forbrydelser og for at sikre, 
at der sker en så tidlig indsats som mulig. Politiet vil i 2020 styrke antallet af medarbejdere, der kan 
foretage risikovurderinger.  
 

 Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning  
Formålet med projektet er at øge de kommunale myndigheders viden om og handlemuligheder for at 
tænke kriminalitetsforebyggelse ind i kommune- og lokalplanlægning i forbindelse med eksempelvis 
nye boligområder eller renovering af allerede eksisterende boligområder.  

 Tryghedsambassadører 

På baggrund af erfaringer siden 2014 vil politiet fremadrettet anvende etableringen af et tryghedsam-
bassadørnetværk som et metodisk redskab i forebyggende og tryghedsskabende arbejde. Trygheds-
ambassadørnetværk tilknyttes i problemorienterede situationer som et led i community policing til-
gangen. Netværk etableres med udgangspunkt i de eksisterende samarbejdsnetværk og det lokal-
kendskab, som de lokale betjente har. Tidligere ambassadører kan ved gensidigt ønske indgå i lo-
kalpolitiets generelle netværk. 

 

 112-dag  
Politiet tilstræber at samarbejde med kommunerne om afholdelse af 112-dage, så alle børnehave-
/0.klasses børn i alle 11 kommuner bliver bevidste om, hvornår man ringer 112, når man har brug for 
hjælp fra ambulance, brandvæsen og politi. Formålet med dagen er desuden at sætte fokus på sik-
ker skolestart og eventuel sikkerhed til søs. Børnene kan herefter tage en stor del af de 3 værns ma-
teriel i nærmere øjesyn, idet der både er opstillet brandbiler, ambulancer og politibiler mv. 

 

 Trivsel i skolene 
Undersøgelser viser, at mistrivsel i skolen har væsentlig betydning for børn og unges risikoadfærd, 
kriminalitet og brug af rusmidler. Flere kommuner i politikredsen har besluttet, at ”Trivselsseminarer” 
eller andre lignende modeller skal være et fast tilbud i folkeskolens 7. eller 8. klasser. Tilbuddet be-
står af sammenhængende projektdage på skolen - typisk to skoledage – der følges op af et foræl-
dremøde. Politiet deltager med oplæg, som bl.a. har fokus på forebyggelse af IT-Kriminalitet og an-
den uhensigtsmæssig adfærd, som kan medføre kriminalitet. 

 

 Færdsel  
Midt- og Vestjyllands Politi og kommunerne vil arbejde med øget vidensdeling og dataindhentning 
omkring ulykker herunder registrering af skadestuedata. Et samarbejde mellem kommune, politi og 
regioner forventes at kunne danne grundlag for nye forebyggende indsatser.  
 

 

Organisering - det strategiske niveau – Kredsrådet 

Kredsrådet udgør det strategiske niveau for hele politikredsen og består af borgmestrene i Ringkøbing-
Skjern, Thisted, Morsø, Struer, Lemvig, Holstebro, Skive, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande og Herning samt 
Politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi.  
 
Kredsrådet prioriterer indsatsområder og sætter de overordnede rammer for det tværfaglige samarbejde. 
Kredsrådet udsender hvert år en ny samarbejdsplan til det følgende kalenderår. 
 
Kredsrådet mødes mindst 2 gange årligt. Politidirektøren er formand i Kredsrådet. Borgmesteren i Skive er 
for tiden næstformand. Der henvises i øvrigt til forretningsordenen for Kredsrådets arbejde. 
  

Organisering - det taktiske niveau – Kredsrådets Kontaktudvalg 

Kredsrådets Kontaktudvalg udgør det taktiske niveau i forhold til Kredsrådet. Det består af forvaltningschefer 
fra de 11 kommuner samt personer fra politiets ledelse.  
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Kontaktudvalget mødes mindst 2 gange årligt omkring de emner, der skal behandles i Kredsrådet, for derved 
at skabe et gennemarbejdet oplæg forud for Kredsrådets drøftelser og beslutninger. Det er ligeledes Kon-
taktudvalget, der forholder sig til udkastet til den årlige samarbejdsplan, inden det med indstilling forelægges 
for Kredsrådet. 
 

Organisering - det operative niveau – Lokalrådene  

Lokalrådene i Ringkøbing-Skjern, Thisted, Morsø, Struer, Lemvig, Holstebro, Skive, Viborg, Silkeborg, Ikast-
Brande og Herning udgør det operative niveau i forhold til Kredsrådet.  
 
Lokalrådene består af:  

 Lokalpolitilederen for det pågældende område  

 Direktører/fagchefer fra kommunen  

 Udvalgte ledere med ansvar for det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde  

 
Der lægges afgørende vægt på, at politiet bevarer og udbygger det fornødne lokalkendskab samt en tæt 
kontakt til lokalsamfundet. Det er lokalpolitiets opgave at varetage de løbende formelle og uformelle kontak-
ter til de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund. Lokalpolitiet er placeret på de forskellige politistatio-
ner i politikredsen, og den daglige leder af den enkelte lokalpolitistation vil inden for de rammer, som fast-
sættes af politikredsens ledelse, have mulighed for at prioritere og anvende lokalpolitiets ressourcer på den 
mest hensigtsmæssige måde i forhold til lokale ønsker og behov. Lederen af lokalpolitiet på den enkelte poli-
tistation vil i videst muligt omfang fungere som overordnet kontaktperson for den enkelte kommune.  
Samarbejdsplanens overordnede rammer og mål for kriminalitetsbekæmpelse og kriminalpræventive indsat-
ser omsættes af Lokalrådene til en handlingsplan, der er tilpasset nærområdets udfordringer. Handlingspla-
nen suppleres med konkrete indsatsplaner. Lokalrådet kan inddrage andre myndigheder, organisationer, in-
stitutioner mv. i de lokale indsatser. Lokalrådene mødes 4 gange årligt. 
Lokalrådet udfærdiger hvert år en ny handlingsplan i forlængelse af Kredsrådets samarbejdsplan.  
Lokalpolitilederen er formand for lokalrådet. 
 

Koordinering 

Ledelsessekretariatet i Midt- og Vestjyllands Politi er sekretariat for Kredsrådet og Kontaktudvalget og har en 
koordinerende rolle i forhold mødevirksomhed og informationsdeling.  
 
Afdelingen for Tryghed, Nærhed og Forebyggelse i Midt- og Vestjyllands Politi udarbejder udkast til samar-
bejdsplanen, både hvad angår kriminalitetsforbyggende og kriminalitetsbekæmpende indsatser, ligesom af-
delingen løbende vil understøtte de forskellige niveauer og operative initiativer med relevante informationer, 
tendensstatistikker og analyser i forhold til implementering og fastholdelse af indsatser. Med udgangspunkt i 
en analysebaseret tilgang skal Forebyggelsesafdelingen sikre, at der i forhold til såvel generelle som lokale 
forebyggende indsatser til stadighed er det rette vidensgrundlag tilstede. Grundlaget for indsatserne kan ek-
sempelvis være dokumenteret i nationale eller lokale analyser. Forebyggelsesafdelingen har ansvaret for, at 
de nødvendige kompetencer er tilstede og udvikles blandt forebyggelsesmedarbejderne i politikredsen.  
 
Det er chefpolitiinspektøren i politikredsen, der er overordnet ansvarlig for ovenstående i tæt samarbejde 
med formanden og næstformanden for Kredsrådet. 
 

Kriminalpræventiv Forening Midt- og Vestjylland 

Kriminalpræventiv Forening Midt- og Vestjylland blev oprettet i 2010 med det formål at forebygge kriminalitet 
blandt børn og unge i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Foreningens bestyrelse består af de til enhver tid sid-
dende medlemmer af Kredsrådet i Midt- og Vestjyllands Politikreds. 
 
Foreningens kapital og midler tilvejebringes efter ansøgning fra fonde samt fra kredsens kommuner og poli-
tiet som et årligt bidrag. Foreningens midler kan udelukkende anvendes til ovennævnte formål. 
 
Foreningen har stor værdi for det forebyggende arbejde i Midt- og Vestjylland, idet midler fra foreningen mu-
liggør, at der hurtig kan iværksættes en indsats inden for et forebyggende område – f.eks. opkvalificering af 
fagpersoner i det tværfaglige samarbejde, afholdelse af temadage samt udarbejdelse af forebyggelsesmate-
riale til eksempelvis børn og forældre - samt fagpersoner. 



 

 

 
 Side 8 

 

Øvrige samarbejdsområder  

Samarbejdet mellem kommunerne og politiet omfatter også følgende fem områder:  

 Bevillingssamarbejdet  

 Trafiksikkerhed og datasamarbejde 

 Beredskabskommissionssamarbejdet  

 Miljøsamarbejdet  

 Det tværfaglige samarbejde vedrørende badesikkerhed  
 
Der er for hvert af disse områder indgået samarbejdsaftaler mellem politiet og de enkelte kommuner.  
 
 
 

Iværksættelse og godkendelse  

 
Samarbejdsplanen iværksættes den 1. januar 2020 efter godkendelse af borgmestrene på Kredsrådsmødet  
 
 
 
  
På Kredsrådets vegne 

Jens Kaasgaard 


