
 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdsplan 2019 
Politi og kommuner i Nordsjælland 

  



 

 

 

Nordsjælland skal være et trygt og sikkert sted 
 

Det er Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i 

politikredsen.  

 

Det skal politikredsen opnå gennem en  balanceret indsats, hvor der reageres konsekvent på utryg-

hedsskabende og strafbare forhold  i kredsen  med henblik på at pågribe og retsforfølge gernings-

mænd, men samtidig lægges tyngde i det forebyggende arbejde, hvor dialog og samarbejde med 

borgere og samarbejdspartnere er bærende elementer i en fælles indsats mod kriminalitet og utryg-

hed.  

 

Nordsjællands Politi skal fortsat udvikle sig og sikre en position som en moderne politikreds, der 

fastholder et klart fokus på at løse sine opgaver med høj faglighed og inden for rimelig tid. Derfor 

skal politikredsen  basere sin planlægning og  sine indsatser på viden og analyser med henblik på at 

sikre kvalitet og effektivitet heri.. 

 

Nordsjællands Politi ønsker at basere sin opgaveløsning på et nært og gensidigt samarbejde med 

lokalsamfundene. Det gælder i særlig grad politikredsens 13 kommuner, men også andre aktører i 

forhold til den forebyggende indsats og i arbejdet med at opretholde sikkerhed, fred og orden. Et 

sådant samarbejde er ikke alene naturligt i et moderne samfund, det er også nødvendigt, da en ræk-

ke af de opgaver, som politikredsen står over for kun kan løses i et tværsektorielt samarbejde mel-

lem politiet og kommuner og med inddragelse af bl.a. boligforeninger, erhvervsliv og borgergrup-

per.  

 

Nordsjællands Politis strategiske retning for 2019  baserer sig bl.a. på  politiets strategiske krimina-

litetsanalyse, en række nationale prioriteringer og den politiske flerårsaftale for politi og anklage-

myndighed, samt på det løbende samarbejde i kreds- og lokalråd. Dermed sikres det, at politikred-

sens strategi har et lokalt operativt fokus inden for de givne rammer og initiativer i den nationale 

strategiplan for politiets virksomhed samt politiets mål- og resultatplan. 

 

Denne samarbejdsplan skal sammen med de bilaterale handleplaner for perioden 2019-2020, der er 

udarbejdet i samvirke mellem politikredsen og de kommuner, som har interesse heri, ses som en  

central og rammesættende  del  af samarbejdet mellem Nordsjællands Politi og kommunerne i poli-

tikredsen. Planen vil således være retningssættende for den politimæssige indsats i 2019, men vil 

samtidig kunne danne afsæt for kommunernes og andre interessenters aktiviteter på det forebyggen-

de og kriminalitetsbekæmpende område.  

 

På den baggrund er de overordnede mål 

  

 At kriminalitetsniveauet i lokalområderne reduceres 

 At politiet opleves som nærværende, samarbejdende og koordinerende 

 At samarbejdet på alle niveauer er velfungerende og tilrettelagt på en måde så information, 

viden og ideer kommunikeres og deles på hensigtsmæssig måde mellem de forskellige parter 

til gavn for helheden 



 

 

 At samarbejdet på alle niveauer medvirker til, at der skabes en sammenhængende indsats på 

det kriminalpræventive område for at sikre børns og unges trivsel og for at bryde fødekæden 

til det kriminelle miljø 

 At samarbejdspartnere på alle niveauer har et godt kendskab til hinanden og hinandens sa-

marbejdsområder  

 At samarbejdspartnere på alle niveauer som led i den naturlige og dynamiske proces koordi-

nerer med og inddrager hinanden i beslutningsprocesser omkring fælles aktiviteter   

 

 

Organisering af samarbejdet mellem politi og kommuner 
 

Kredsråd  
Kredsrådet sætter den overordnede strategiske retning for det lokale samarbejde på politiets område. 

Det indebær bl.a., at Kredsrådet drøfter indsatsområder, hvor Nordsjællands politi, kommunerne og 

relevante lokale samarbejdsparter skal samarbejde om for at forebygge og bekæmpe kriminalitet.  

 

Kredsrådet drøfter derudover spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og 

organisation, udviklingen i kriminaliteten og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Disse 

drøftelser vil som udgangspunkt ske på baggrund af politiets analyser af karakteren, omfanget og 

udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politikredsen. 

 

Lokalrådene   

Lokalrådene udmønter på baggrund af Kredsrådets døftelser og med afsæt i det foreliggende plan-

grundlag strategien for det lokale samarbejde. Lokalrådene har til opgave at fremme det lokale sam-

arbejde om håndteringen af lokale kriminalitetsproblemer samt forebyggelse af kriminalitet. Lokal-

rådene drøfter de aktuelle kriminalitetsproblemer i lokalområdet, samt mulighederne for at bidrage 

til at forebygge og bekæmpe den lokale kriminalitet.  

 

Lokalrådene fastlægger de aktiviteter, der lokalt er relevante indenfor den overordnede ramme som 

Kredsrådet udstikker. Herudover er lokalrådene på det udførende niveau forum for en løbende dia-

log mellem politiet og lokalsamfundene. Lokalrådene medvirker i denne forbindelse til udarbejdel-

sen af bilaterale handleplaner. 

 

Arbejdet i Kredsråd og lokalråd er endvidere omdrejningspunkt for de helt nødvendige drøftelser af 

behovet for og indsatsmulighederne i relation til tryghed i lokalsamfundene. 

 

Herudover indgår Nordsjællands Politi, kommunerne i politikredsen og andre interessenter i forbin-

delse med det løbende samvirke i en lang række formelle og uformelle fora for samarbejde og in-

formationsudveksling. 

 



 

 

 
 

 
 

 

Mål for samarbejdet mellem Nordsjællands Politi og kommuner-
ne  
Med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne situation og udvikling og på grundlag af politikredsens 

mission, vision samt strategiske rammer er der mellem Nordsjællands Politi og kommunernes med-

lemmer af Kredsrådet enighed om: 

 

 

At Nordsjællands Politi skal sikre: 

 

 At hensynet til borgere er styrende for den politimæssige opgaveløsning i Nordsjællands Po-

liti 

 At politiets tilstedeværelse og tilgængelighed løbende evalueres og tilpasses af hensyn til en 

optimal opgaveløsning 

 At borgerne får hurtig hjælp, når der er behov derfor  



 

 

 At den forebyggende, operative og strafforfølgende indsats baseres på valide analyser samt 

et opdateret, relevant efterretningsbillede 

 At politikredsens organisation og kompetencer til stadighed tilpasses og udvikles med hen-

blik på at yde borgerne den bedst mulige politimæssige betjening 

 At indsatsen mod utryghedsskabende kriminalitetsformer, særligt indbrud i privatbeboelse 

fastholdes 

 At indsatsen i forhold til tryghed i de særligt udsatte boligområder fastholdes 

 At indsatsen på færdselsområdet tilrettelægges og koordineres på en hensigtsmæssig måde 

samt 

 At produktiviteten og effektiviteten i straffesagsbehandlingen fastholdes 

 

At kommunerne i politikredsen skal: 

  

 Indgå i aktiviteterne omkring borgerinvolvering og partnerskaber  

 Holde fokus på at indgå i arbejdet med tryghed i boligområderne, herunder navnlig i forhold 

til de identificerede særligt udfordrede boligområder i politikredsen 

 Sikre en effektiv forebyggende indsats og det fornødne samarbejde med Nordsjællands Poli-

ti på alle relevante niveauer og områder. 

 Medvirke aktivt til en effektiv indsats i forhold til de problemfelter, der defineres gennem de 

bilaterale handleplaner. 

 

 



 

 

Oversigt over centrale samarbejdsfora 
 

Kredsråd 

Emne:  Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen  

Lovgrundlag:  Retsplejelovens § 12  

Formål:  Sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, 

navnlig i forbindelse med lokalt kriminalitetsforbyggende indsatser.  

Evt. handlingsplan: Der udarbejdes en årlig samarbejdsplan    

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, der indgår i politikred-

sen 

Antal møder:  Mindst 4 gange årligt 

  

Lokalrådene  

Emne: Spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og forebyg-

gende indsats i lokalrådet.     

Lovgrundlag:  Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samar-

bejdsfora    

Formål:  Sikre en lokalt funderet udmøntning af nationale strategier eller de af 

Kredsrådet udpegede indsatsområder   

     

Snitflader:   Kommunernes SSP-medarbejdere   

Deltagere: Ledere fra den relevante lokalstation samt repræsentanter fra kommunen 

og repræsentanter fra lokalsamfund  

Antal møder:  4    

 

SSP møder i de enkelte kommuner  

Emne:  Kriminalpræventivt arbejde for unge op til 25 år    

Lovgrundlag:  Retsplejelovens §115    

Formål:  Kriminalitetsforbyggende arbejde   

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Lokalråd    

Deltagere: Repræsentanter for SSP-regi og forebyggelsesmedarbejdere i Nordsjæl-

lands Politi 

Antal møder:  Ugentligt 

 

PSP-samarbejdet  

Emne:  Indsats overfor socialt udsatte og psykisk syge personer    

Lovgrundlag:  Retsplejelovens § 114 og 115 samt Justitsministeriets rundskrivelse af 

10. juli 2009 om PSP-samarbejde   

Formål:  Koordination af de involverede myndigheders indsats i forhold til den 

særlige persongruppe  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:     

Deltagere: Repræsentanter fra kommuner, Kriminalforsorgen, Psykiatricenter ved 

Region Hovedstaden samt repræsentanter for Nordsjællands Politi 



 

 

Antal møder:  Efter behov 

 

 

Ungesamråd 

Emne:  Spørgsmål i relation til unge lovovertrædere    

Lovgrundlag:  Retsplejelovens § 114 samt Regeringens indsats mode ungdomskrimina-

litet, 2009 (”Mere konsekvens, opfølgning og omsorg”) 

Formål:  Drøftelse af konkrete straffesager med henblik på at klæde kommunerne 

på til at lave anbefalinger til vilkår for betingede domme, ungdomssank-

tioner mv.    

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Kreds- og lokalråd  

Deltagere: Kommune, Kriminalforsorgen, ungdomsinstitution og politi (anklage-

myndigheden)  

Antal møder:  1. og 3. tirsdag i måneden 

 

3 Beredskabskommissioner 

Emne:  Overordnet drøftelse af sager af beredskabsmæssig karakter    

Lovgrundlag:  Beredskabslovens §9 

Formål:  Sikre at redningsberedskaberne i de enkelte kommuner er i stand til at 

forebygge, begrænse og afhjælpe skader ved brande, ulykker og kata-

strofer    

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Linjechefen for beredskabet, borgmesteren for de enkelte kommuner, 

beredskabschefen for de enkelte kommuner og øvrige udvalgsmedlem-

mer 

Antal møder:  3 til 4  

 

Strategisk stab 

Emne:  Samarbejde med Totalforsvaret og beredskabsregioner     

Lovgrundlag:  Beredskabslovens §17 

Formål:  Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med større ulykker og 

katastrofer 

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Inge 

Deltagere: Politidirektøren, chefpolitiinspektøren, linjechef for beredskabet, chefen 

for Totalforsvarsregionen, Redningsberedskabet statsligt og kommunalt, 

Region Hovedstaden 

Antal møder:  3 til 4 gange årligt 

 

 

Offerrådgivningen 

Emne:  Offerrådgivningen i Nordsjællands Politi     

Lovgrundlag:  Justitsministeriets cirkulære skrivelse 1998-1112-0086 af 25. juni 1998 

Formål:  Rådgivning til ofre for forbrydelser, vidner samt pårørende til samme 

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen    



 

 

Deltagere: Offerrådgiverne samt repræsentanter fra politiets Partnerskab og Fore-

byggelse 

Antal møder:  1 gang årligt 

 

Børnehuset  

Emne:  Samarbejde omkring børnehuset  

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale   

Formål:  Samle, styrke og koordinere samarbejdet omkring en tværfaglig indsats i 

forhold til børn, der har været udsat for et overgreb 

Evt. handlingsplan: Samarbejdsaftale    

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Repræsentanter fra Børnehuset, Retsmedicinsk Institut, kommuner, re-

præsentanter fra Center for Seksuelle Krænkelser og børneafdelingen på 

Herlev Hospital samt repræsentanter fra Københavns Vestegns Politi, 

Københavns Politi og Nordsjællands Politi 

Antal møder:  1 gang om måneden 

 

Kontaktudvalg 

Emne:  Spørgsmål i relation til ”ro/uro i retten”     

Lovgrundlag: Intet    

Formål:  Drøftelse af konkrete sager og mere generelle problemstillinger i relation 

til emnet ”ro/uro i retten”   

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   INgen  

Deltagere:  Retterne i Nordsjællands Politikreds, repræsentant for de beskikkede 

forsvarere samt politi og anklagemyndigheden   

Antal møder:  2 gange årligt 

 

Beredskabsforum  

Emne:  Spørgsmål i relation til samarbejde mellem kommuner og politi    

Lovgrundlag: Intet     

Formål:  Drøftelse af fælles beredskabsfaglige emner mellem politi og de kom-

munale beredskabsdirektører   

Evt. handlingsplan: Ingen     

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Kommunernes beredskabsdirektører og politi   

Antal møder:  2 gange årligt 

 

Koordinationsmøde med Hjemmeværnet 

Emne:  Samarbejde med forsvaret og politikredsen    

Lovgrundlag:  Intet 

Formål:  Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med større ulykker  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Chefen for Distrikt Nordsjælland, 3 politikompagnichefer og politi   

Antal møder:  2 gange årligt 

 

Bevillingsnævnene  



 

 

Emne:  Behandling af ansøgninger om spiritusbevilling     

Lovgrundlag:  Restaurationsloven  

Formål:  Sikre en smidig og effektiv behandling af ansøgninger om spiritusbevil-

ling    

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Jurist fra ledelsessekretariatet, den relevante stationsleder samt med-

lemmer af bevillingsnævnet  

Antal møder:  Efter behov 

 

 

Koordinationsforum  

Emne:  Samarbejde om beredskabsmæssige hændelser    

Lovgrundlag:  Intet    

Formål:  Drøftelser om samarbejdet i forhold til specifikke hændelser med hen-

blik på læring og opfølgning   

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Ledelsen fra præhospitale del af Region Hovedstaden og én kommunal 

repræsentant på vegne af alle beredskaber og politi   

Antal møder:  månedligt eller efter aftale  

 

Myndighedsmøder  

Emne:  Samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet   

Lovgrundlag:  Intet   

Formål:  Gennemgang af virksomheder (såkaldte farlige virksomheder) omfattet 

af Miljøstyrelsens lovgrundlag for rammer  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen 

Deltagere: Berørte virksomheder, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet  

Antal møder:  Mødes flere gange årligt, bl.a. med inspektion af virksomheder 

 

Havnesikkerhedsmøder  

Emne:  Spørgsmål medr. sikkerhed for havne omfattet af ISPS regler Lovgrund-

lag:  Intet    

Formål:  Drøftelse af sikkerhed for havne omfattet af ISPS regler    

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Maritim sikring under Trafik og Byggestyrelsen, ejere af havne og politi 

Antal møder: Efter behov  

 

Danmarks Cykle Union 

Emne:  Samarbejde om cykelløb    

Lovgrundlag:  Intet    

Formål:  Drøftelse og evaluering af cykelløb og generelt samarbejde    

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Danmarks Cykle Union, Hjemmeværnet og politi   



 

 

Antal møder:  1-2 gange årligt 

 

Lokal Beredskabs Stab 

Emne:  Samarbejde med Hjemmeværnet og beredskabsregioner   

Lovgrundlag:  Beredskabsloven §17  

Formål: Gensidig udveksling af informationer og evaluering af samarbejde    

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Linjechef for beredskabet, vicepolitiinspektør for operationscenter Nord-

sjælland, Politikommissær for Plan, alle eksterne beredskabsaktører 

Antal møder:  2 gange årligt 

 

Øvelsesforum  

Emne: Samarbejde med Totalforsvaret, Beredskabsstyrelsen og Region Sjæl-

land om øvelsesvirksomhed    

Lovgrundlag:  Beredskabsloven §17   

Formål:  Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med øvelsesplanlæg-

ning vedrørende større ulykker og katastrofer   

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Lokal Beredskabs Stab   

Deltagere: Repræsentanter fra kommunerne, Beredskabsstyrelsen og Region Ho-

vedstaden samt repræsentanter for Beredskabsfaglig Udvikling og Plan

  

Antal møder:  Efter behov  

 

Strategigruppe – Farum Midtpunkt – Furesø Kommune  

Emne:  Samarbejde om tryghed     

Lovgrundlag:  Intet   

Formål:  Formålet er i et tværsektorielt samarbejde at øge trygheden i Farum 

Midtpunkt    

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Repræsentanter fra Farum Boligselskab, Furesø Kommune og repræsen-

tanter for lokalstation Syd  

Antal møder:  Efter behov 

 

Borgerfølgegruppe – Furesø Kommune  

Emne:  Styring af forebyggende indsatser mod indbrud i privat beboelse   

Lovgrundlag:  Intet    

Formål:  Furesø Kommune og Nordsjællands Politi har nedsat en borgerfølge-

gruppe, som skal følge op på den samlede indsatsplan for indbrudsfore-

byggelse. Hensigten er at dele erfaringer og vidensdeling, inspirere til 

nye idéer og følge op med konkrete initiativer i indsatsplanen.   

Evt. handlingsplan:    

Snitflader:   Lokalråd   

Deltagere: Furesø Kommune ved Borgmester, Indbrudskoordinator og Velfærdsdi-

rektør, repræsentanter fra grundejerforeninger, Furesø Erhvervsforening, 



 

 

Det Kriminalpræventive Råd samt repræsentanter fra Nordsjællands Po-

liti  

Antal møder:  4 gange årligt  

 

Crime-Stat gruppen  

Emne:  Koordinering af indsatser på tricktyveriområdet   

Lovgrundlag:  Intet   

Formål:  Et mødeforum under Dansk Erhverv, hvor Rigspolitiet og Nordsjællands 

Politi har fået lov at deltage i bestræbelserne på at indgå et særligt sam-

arbejde om primært tricktyverier men også tyverier fra detailhandelen 

generelt  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Dansk Erhverv, Rigspolitiet, sikkerhedschefer fra de store detailhandels-

kæder samt Nordsjællands Politi  

Antal møder:  4 gange årligt 

 

Partnerskab Kirke Care  

Emne: Kirke Care er et borgerinddragende samarbejde mellem 14 folkekirker, 

frikirker og kirkelige foreninger i og omkring Hillerød, der i 2014 indgik 

i et partnerskab med Hillerød kommune og Nordsjællands Politi. 

Kirke Care bidrager med frivillig og tryghedsskabende tilstedeværelse i 

form af nærvær, lydhørhed og medmenneskelig omsorg i Hillerøds nat-

teliv. De frivillige bidrager ligeledes med tilstedeværelsen som ansvarli-

ge og tryghedsskabende voksne. 

 Indsatsen fra Kirke Care medvirker ligeledes til frigive politiets ressour-

cer, i forbindelse med håndtering af berusede, sårbare og udsatte – ho-

vedsagelig unge - i nattelivet, idet Kirke Care overtager den omsorgsful-

de opgave ved fx  at få bragt disse sikkert hjem via kontakt til relevante 

støttepersoner eller forældre. 

Lovgrundlag:  Partnerskabsaftalen dateret 1. februar 2014  

Formål:  Formålet med tilstedeværelsen er at virke tryghedsskabende i Hillerøds 

Natteliv.  

Evt. handlingsplan: Projektbeskrivelse og erfaringsopsamling.   

Snitflader:  OCN, MI-patruljer og dørmænd i nattelivet i Hillerød, Hillerød kommu-

ne. 

Deltagere: Kirkefrivillige teams, OCN og forebyggelsesmedarbejdere fra Station 

Midt. 

Antal møder: Årlig erfaringsopsamling omkring samarbejdet, samt løbende møder 

efter behov. 

 

Trygt Natteliv  

Emne:  Samarbejde om tryghed i nattelivet     

Lovgrundlag:  Intet    

Formål:  At holde banderelaterede personer væk fra nattelivet og restaurationer i 

Helsingør by   

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Lokalråd   



 

 

Deltagere: Borgmester, kommunaldirektør og direktør fra Helsingør Kommune, 

restauratører i Helsingør By samt repræsentanter fra politiet  

 

Rådet for Sikker Trafik – skolereferencegruppe  

Emne:       

Lovgrundlag:  Politilovens kapitel 1  

Formål:  Sparring mellem politiet, kommunerne og Rådet for Sikker Trafik om 

understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats.   

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Repræsentanter fra kommunernes vej- og skoleforvaltninger, repræsen-

tanter fra Rådet for Sikker Trafik samt repræsentanter fra Nordsjællands 

Politi, Forebyggelse og NærhedAntal møder:  4 

gange årligt  

 

Trafiknetværk Nordsjælland  

Emne:  Samarbejde om den generelle færdselspræventive indsats    

Lovgrundlag:  Retsplejelovens kapitel 11 og politilovens kapitel 1. 

Formål:  Formålet er at videndele og understøtte henholdsvis den generelle færd-

selspræventive indsats og den færdselspræventive skoleindsats i politi-

kredsens geografi. 

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Sundhedslovens regler om kommunernes uheldsøkonomi. 

Deltagere: Repræsentanter fra kommunerne, Vejdirektoratet, Rådet for Sikker Tra-

fik samt politiet 

Antal møder:  Et årligt Vej-Politi-seminar som fælles forum for den generelle færd-

selspræventive indsats. Der kan derudover efter behov nedsættes ar-

bejdsgrupper med tværfaglige relationer for udarbejdelse af fælles vej-

ledninger, valg af fælles kampagner og metodevalg til brug ved dataud-

veksling i kommunernes og Vejdirektoratets trafikflow. 

 Derudover et årligt fælles Vej-Skole-Politi-årsseminar som fælles forum 

for skolernes interessenter i form af lærere og afdelingsledere, faglige 

medarbejdere i vej- og skoleforvaltninger, Rådet for Sikker Trafik samt 

politikredsens forebyggende medarbejdere og repræsentanter fra Færd-

selsafdelingen. 

 

Deltagelse i Vej-Skole-Politi organisering i kommunerne 

Emne:  Samarbejde om understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats  

Lovgrundlag:  Retsplejelovens kapitel 11 og Politilovens kapitel 1. 

Formål:  I den enkelte kommune at udvikle, fastlægge, forventningsafstemme og 

iværksætte en synlig driftsunderstøttelse af kommunernes færdselspræ-

ventive skoleindsats fastlagt og til skolerne samt lokalrådet udmeldt Vej-

Skole-Politi-årsplan gældende for vedkommende skoleår. 

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Folkeskoleloven, lov om fri- og private skoler samt undervisningsmini-

steriets forenklede fælles mål for undervisning. 

Deltagere: Repræsentanter fra kommunernes vej- og skoleforvaltninger samt politi-

kredsens Partnerskab og Forebyggelse. 



 

 

Antal møder:  4 gange årligt inkl. samling af kommunens underliggende færdselskon-

taktlærernetværk. 

 

Samarbejde om Tryk Politi  

Emne:  Forebyggelse af kriminalitet   

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale 

Formål:  Samarbejde med kommuner om kriminalitetsforebyggelse    

Evt. handlingsplan: Ingen   

Snitflader:   Kreds- og lokalråd  

Deltagere: Politikredsens kommuner og politi  

Antal møder:  1 gang årligt  

 

Netværksmøde med Exitenheden  

Emne:  Samarbejde i forhold til exit    

Lovgrundlag:  Intet   

Formål:  Videndeling og faglig sparring omkring exit fra rocker og bandemiljøet  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Kommunernes Exitkoordinatorer, Kriminalforsorgens Exit tovholdere, 

repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Rigspolitiet samt re-

præsentant fra Nordsjællands Politi, Forebyggelse og Nærhed 

Antal møder:  2-3 gange årligt 

 

Udvalget for Infrastruktur og trafik i Fredensborg kommune 

Emne:  Vejledning om trafikale udfordringer   

Lovgrundlag:  Retsplejelovens kapitel 11  

Formål:  Rådgivning i forbindelse med udvalgsmødernes behandling af trafikale 

udfordringer i Fredensborg Kommune  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Politiske partier i udvalget, repræsentanter fra Vejteknisk afdeling, re-

præsentanter fra Pendlerklubben Kystbanen samt repræsentanter for 

Nordsjællands Politi  

Antal møder:  4-5 gange årligt 

 

Referencegruppen for cykelindsatser – Rådet for Sikker Trafik 

Emne:  Samarbejde mellem offentlige aktører    

Lovgrundlag:  Færdselskommissionens mål om bedre samarbejde mellem offentlige 

aktører  

Formål:   Sikre en bred forankring af kampagner og projekter blandt kommune og 

politi. Sikre at viden og evalueringer af kampagner og projekter udbre-

des mest muligt 

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Repræsentanter fra kommuner, Dansk Cyklistforbund, FDM samt Nord-

sjællands Politi Antal møder:  3-4 gange årligt  

 

Samarbejde om sociale indsatser ved vold 



 

 

Emne: Samarbejdsmøde mellem politi og kommuner i Nordsjællands Politi-

kreds     

Lovgrundlag:  Intet  

Formål:  Sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Repræsentanter fra kommune, Børnehuset H og Nordsjællands Politi 

Antal møder:  1 gang årligt 

 

 

Ulvedalene  

Emne:  Forebyggelse og koordinering     

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale   

Formål:  Forebyggelse- og operativ koordinering af festerne i Ulvedalene  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:     

Deltagere: Skovridderen for Dyrehaven, SSP-konsulenter fra kommuner, elevre-

præsentanter fra 5-7 gymnasier i politikredsen, skoleleder fra gymnasi-

erne i politikredsen, Natteravnene, Politihjemmeværnet, repræsentanter 

fra Nordsjællands Politi 

Antal møder:  2 gange årligt 

 

Dyrehavsbakken  

Emne:  Forebyggelse og koordinering    

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale  

Formål:  Forebyggelses- og operativ koordinering af aktiviteter på Dyrehavsbak-

ken, især åbning og lukning af Bakken   

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Skovridder for Dyrehaven, SSP-konsulenter fra kommuner, repræsentan-

ter fra Dyrehavsbakken, Natteravnene, Politihjemmeværnet samt repræ-

sentanter for Nordsjællands Politi 

Antal møder:  2 gange årligt 

 

Partnerskab – Lyngby Storcenter  

Emne:  Forebyggelse og koordinering   

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale   

Formål:  Koordinere forebyggende tiltag i centeret i forhold til tyverier og utryg-

hedsskabende adfærd i centeret  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Centerdirektør, centermanager, repræsentanter fra centerets vagtkorps 

samt Nordsjællands Politi 

Antal møder:  2 gange årligt 

 

Samarbejdsaftale om boligsocialt arbejde i Kongevænget i Hillerød 

Emne:  Forebyggelse og koordinering   

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale  



 

 

Formål:  At fastholde og udvikle social sammenhængskraft i Østbyen  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Repræsentanter fra Hillerød Kommune, DAB, afdelingsbestyrelsen samt 

politi 

Antal møder:  4 gange årligt 

 

Forebyggelse af butiks- og tricktyveri – Slotsarkaderne  

Emne:  Forebyggelse og koordinering  

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale  

Formål:  Forebygge butiks- og tricktyverier i og omkring Slotsarkaderne 

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Repræsentanter fra Slotsarkaderne, RC-Security, Bilka samt politiet 

Antal møder:  Evalueres en gang årligt 

 

Samarbejde om forebyggelse af Center Sandholm  

Emne:  Forebyggelse af kriminalitet 

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale  

Formål:  Forebygge kriminalitet og utryghed i Blovstrød, der grænser op til Cen-

ter Sandholm  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Repræsentanter fra Allerød kommune samt politiet 

Antal møder:  Ad hoc 

 

Trafiksikkerhedskonference i Sikker Trafik  

Emne:  Samarbejde og netværk     

Lovgrundlag:  Intet   

Formål:  Erfaringsudveksling og netværk i forhold til trafiksikkerhed  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Vejdirektoratet, Kommuner, Regioner, Rådet for Sikker Trafik, FDM, 

andre interesseorganisationer på trafiksikkerhedsområdet samt politi 

Antal møder:  1 gang årligt 

 

Koordinationsgruppen for tryghed i Vapnagaard  

Emne:  Forebyggelse og koordinering   

Lovgrundlag:  2017 Mål –og resultatkrav for politiet, Justitsministeriet, 2017 Mål og 

resultatplan Nordsjællands Politi: Øge trygheden i de særligt udsatte bo-

ligområder 

Formål:  Opnåelse af et forum for gensidig udveksling af de respektive partneres 

udviklingstiltag i Vapnagaard med det formål at koordinere og samar-

bejde om tryghedsskabende initiativer i Vapnagaard.    

Evt. handlingsplan: Manøvreplan for SUB     

Snitflader:  SSP og Lokalråd 

Deltagere: Repræsentanter fra Helsingør Kommune; SSP, Direktionen og Center 

for Børn og Unge, projektleder for Helhedsplan i Vapnagaard, forkvin-



 

 

den Vapnagaard, næstformand i integrationsrådet i Helsingør samt re-

præsentanter fra politiet.  

Antal møder:  ca. 6 gange årligt 

 

Beboerpanel i Vapnagaard  

Emne:  Forebyggelse og koordinering   

Lovgrundlag:  2017 Mål –og resultatkrav for politiet, Justitsministeriet, 2017 Mål og 

resultatplan Nordsjællands Politi: Øge trygheden i de særligt udsatte bo-

ligområder 

Formål:  Øge beboernes tillid til og tilfredshed med politiet, og derigennem opti-

mere trygheden i området. Beboerpanelsmøderne skal skabe dialog mel-

lem politi og repræsentanter for beboerne, sikre gensidig forståelse og 

åbenhed om politiets opgaveløsning, samt konkretisere hvor, hvornår og 

hvordan det utryghedskabende kommer til udtryk.  

Evt. handlingsplan: Manøvreplan for SUB     

Snitflader:   Ingen  

Deltagere: Områdeformænd fra Vapnagaard, projektleder fra Helhedsplanen samt 

repræsentanter fra Nordsjællands Politi (forebyggelseslinjen). 

Antal møder:  6 gange årligt 

 

Center mod menneskehandel  

Emne:  Erfaringsudveksling   

Lovgrundlag:  Intet   

Formål:  Erfaringsudveksling samt nye tiltag i forhold til særlige sager  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Psykologer, socialrådgivere, repræsentanter for Center mod Menneske-

handel samt politi  

Antal møder:  4 gange årligt 

 

Letbaneforum  

Emne:  Samarbejde omkring letbane  

Lovgrundlag:  Intet  

Formål:  Behandling af problemstillinger vedrørende etablering af letbaner  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Trafikstyrelsen, repræsentanter for Letbaner i Århus, Odense, Køben-

havn, kommuner fra de tre byer samt Østjyllands Politi, Fyns Politi, 

Nordsjællands Politi og Rigspolitiet 

Antal møder:  2 gange årligt 

 

Rådgivende gruppe for sikkerhed, uheld, redning og rydning for Letbane på Ring 3 

Emne:  Samarbejde omkring letbane   

Lovgrundlag:  Intet  

Formål:  Behandling af problemstillinger vedrørende etablering af letbane i Kø-

benhavn, langt Ring 3 

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   



 

 

Deltagere: Nordsjællands Politi, Københavns Vestegns Politi, redningsberedska-

berne i de 2 politikredse samt repræsentanter fra Metro-selskabet 

Antal møder:  Efter behov 

 

DSB Tryg Rejse 

Emne:  Samarbejde og forebyggelse    

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale  

Formål:  Opfølgning på partnerskabsaftale omkring tryg rejse i S-togene 

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Repræsentanter fra DSB og Nordsjællands Politi 

Antal møder:  2 gange årligt 

 

Møde med fogedretterne 

Emne:  Samarbejde og forebyggelse    

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale  

Formål:  Opfølgning på partnerskabsaftale  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Repræsentanter fra Fogedretten samt repræsentanter fra Nordsjællands 

Politi 

Antal møder:  4 gange årligt 

 

Partnerskabsaftale med Butikscenter Sillebroen 

Emne:  Samarbejde og forebyggelse    

Lovgrundlag:  Samarbejdsaftale  

Formål:  Styrke samarbejdet mellem butikscenteret, vagterne, butikkernes inde-

havere og ansatte i forhold til Nordsjællands Politi  

Evt. handlingsplan: Ingen    

Snitflader:   Ingen   

Deltagere: Direktør i Sillebroen, repræsentanter fra butikker og ansatte samt politiet 

Antal møder:  ca. 2 gange årligt 

 

Samarbejde mod Radikalisering og Ekstremisme 

Emne:                                Samarbejdsmøde mellem politi og kommuner i Nordsjællands Politikreds 

                                   

Lovgrundlag:                      Intet  

Formål:                               Erfaringsudveksling med det formål at forbedre det tværsektorielle sam-

arbejde.  

Evt. handlingsplan:            Ingen   

Snitflader:                          Ingen  

Deltagere:                          Repræsentanter fra kommune, politiet, kriminalforsorgen, SIRI, PSPK, 

DKR 

Antal møder:                      4 gange årligt 

 

 


