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Kredsrådet er det strategiske forum for Nordjyllands Politis samarbejde med kommunerne og det 

øvrige lokalsamfund. Her drøfter politidirektøren og de ni nordjyske borgmestre politiets opgave-

løsning, forebyggelse, kriminalitetsudvikling samt temaer for politiets samarbejde med lokalsam-

fundet. 

Kredsrådet bidrager til, at Nordjyllands Politi sammen med kommuner og lokalsamfund fortsat sik-

rer tryghed, sikkerhed samt forebyggelse og opklaring af kriminalitet. 

Kredsrådet har kvartalsvise møder, og ofte holdes et af årets møder ”ude af huset”, hvor politidirek-

tør, chefpolitiinspektør og den lokale politiledelse besøger de enkelte kommuner.  

Politidirektøren udarbejder årligt en plan for det kommende års samarbejde med kommuner samt 

andre lokale aktører. Samarbejdsplanen beskriver bl.a. overordnede fælles indsatsområder, og 

planen offentliggøres, når den er godkendt af kredsrådet.  

Kredsrådet suppleres af lokalråd i de enkelte kommuner, hvor den lokale politiledelse og kommu-

nen bl.a. drøfter og tilrettelægger fælles indsatser. Hvert lokalråd udarbejder årligt en handleplan 

som ramme for dette samarbejde i kommunen.  

 

Nordjyllands Politi samarbejder løbende på en lang række områder tæt og konstruktivt med bl.a. 

kommuner, andre myndigheder, erhvervsliv og foreninger.  

Dette lokale samarbejde knytter sig ikke mindst til en bred vifte af forebyggende indsatser, hvor 

bilag 1 beskriver nogle af de centrale samarbejdsfora i Nordjylland. 

 

Kriminaliteten i Danmark er de seneste år generelt faldet markant - og ikke mindst i forhold til de 

unges kriminalitet. Men der er nye kriminalitetsformer med bl.a. større kompleksitet og udenland-

ske forgreninger. Flere forbrydelser får også IT-aspekter, som giver særlige udfordringer for fore-

byggelse, opklaring og behandling i retten. 

Rigspolitiets nationale statistik og strategiske analyser er på www.politi.dk. 

Også i Nordjylland er kriminaliteten faldet de seneste år. Tendensen fortsatte i 2021 med 17% fær-

re straffelovsanmeldelser i de tre første kvartaler end i disse kvartaler året før. På landsplan var 

faldet i straffelovsanmeldelser på samme niveau. 

Der var ligeledes i Nordjylland i 2021 (tre første kvartaler) markant færre indbrud i private hjem, idet 

der var 42% færre end i 2020. På landsplan var der i 2021 19% færre af disse indbrud. 

Når det gælder voldssager (§ 244 og § 245) var det tilsvarende fald fra 2020 til 2021 (første tre 

kvartaler) i Nordjylland på 17% mod 8% på landsplan. 

Både i 2020 og i 2021 påvirkede restriktionerne på grund af smittefare nogle kriminalitetsområder. 

Perioder med nedlukninger og hjemmearbejde har givetvis bl.a. bidraget til faldet i indbrud i boliger 

og færre voldsanmeldelser fra restaurationsmiljøerne.  

 

Samarbejdet i det nordjyske kredsråd og lokalrådene 

 

Overordnede tendenser i kriminalitetsudviklingen i 2021 

Det løbende lokale samarbejde 
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I december 2020 blev der indgået en politisk aftale for politi og anklagemyndighed i 2021 – 2023. 

Aftalen fastlægger den økonomiske ramme for perioden, og den indeholder desuden en række nye 

initiativer og krav til opgaveløsningen.  

Flerårsaftalen skal navnlig give et mere nærværende og synligt politi, der rykker ud, når danskerne 

har brug for det, og som er til stede og tilgængeligt i hele landet.  

Desuden skal straffesagerne behandles hurtigere, og politiet skal blive bedre til at håndtere den 

komplekse og digitale kriminalitet. 

Der skal derfor i politikredsene bl.a. gennemføres en nærhedsreform, der styrker politiets tilstede-

værelse i hele Danmark gennem flere beredskabspatruljer, 20 nye nærpolitistationer, 110 ekstra 

lokalbetjente og mere frihed til lokale løsninger.  

Der indføres en politigaranti på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse 

(indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler). 

Der tilføres flere hænder til straffesagsbehandlingen i politi og anklagemyndighed for at sikre min-

dre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider.  

Samtidig styrkes hjælpen til ofre i sager om navnlig vold i nære relationer, voldtægt, stalking og 

æresrelaterede forbrydelser gennem bl.a. oprettelse af specialiserede tværfaglige teams i politi-

kredsene. 

På landsplan betyder flerårsaftalen desuden, at indsatsen mod den komplekse kriminalitet forbed-

res ved oprettelse af en særlig landsdækkende efterforskningsenhed, ligesom der etableres et 

nationalt rejsehold til drabsefterforskning. Endvidere iværksættes en styrket indsats mod hvidvask 

og terrorfinansiering samt et pilotprojekt om øget indsats mod socialt bedrageri. 

Flerårsaftalen fastlægger også, at der skal udarbejdes lovgrundlag for en forsøgsordning, så kom-

munerne får bedre mulighed for at anvende vagter og eventuelt ny teknologi, der kan supplere 

politiets arbejde med at opretholde ro og orden. 

Endelig skal der sker en markant reduktion og reform af Rigspolitiet, hvilket bl.a. betyder større 

synlighed og ansvar for de enkelte politikredse. 

 

 

I 2021 gennemgik og drøftede kredsrådet flerårsaftalen – og ikke mindst de elementer, der har 

umiddelbar betydning for Nordjyllands Politi og det lokale samarbejde med bl.a. kommunerne. 

Herunder blev etableringen af de to nye nærstationer i Brønderslev Kommune og Vesthimmerlands 

Kommune drøftet. 

Det er desuden aftalt, at de enkelte elementer i flerårsaftalen fortsat løbende skal tages op på 

kredsrådsmøderne, når dette er aktuelt.  

Det gælder bl.a. i forhold til muligheden for etablering af kommunale vagtværn, og dette vil derfor 

blive nærmere drøftet i kredsrådet, når lovgrundlag og rammerne for forsøgsordningen er på plads. 

Danskernes tryghed er omdrejningspunkt i flerårsaftale 

Kredsrådets drøftelse af flerårsaftalen 
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Flerårsaftalen gav bl.a. Nordjyllands Politi mulighed for, at der i september 2021 i Aars og Brøn-

derslev kunne åbnes nærstationer, hvor der er åbningstider for borgerne, ligesom hver station fik 

faste lokalbetjente. 

Lokalbetjentene skal knytte tætte kontakter til områdets foreninger og erhvervsliv, ligesom lokalbe-

tjentene – ikke mindst i det forebyggede og tryghedsskabende arbejde - skal have et dagligt sam-

arbejde med kommunernes medarbejdere. 

Der vil i 2022 blive lagt stor vægt på udbygningen af dette tætte lokale samarbejde. 

 

 

Nordjyllands Politi og to andre politikredse iværksatte i midten af 2021 et toårigt pilotprojekt, der 

skal styrke indsatsen mod socialt bedrageri.  

Projektet er en del af flerårsaftalen, og målet er at skabe og samle en viden, der kan give myndig-

hederne bedre værktøjer til at afsløre og retsforfølge borgere, som svindler med sociale ydelser. 

Hver politikreds gennemfører projektet i tæt samarbejde med to lokale kommuner, og efter drøftel-

se med borgmestrene indgår Aalborg og Brønderslev Kommune i projektet i Nordjylland. 

I løbet af efteråret 2021 har de tre politikredse ansat nøglepersoner til at gennemføre og lede den 

lokale del af projektet. Frem mod 2022 er der bl.a. arbejdet med indledende analyser, der kan give 

relevante data for aktørerne i det videre projektforløb.  

Sammen med de to kommuner igangsættes i 2022 bl.a. undersøgelser af omfanget af anmeldelser 

og sigtelser for socialt bedrageri i kommunerne.  

Der vil også blive analyseret kriminalitetsmønstre, anmeldelsespraksis og processer, så det kan 

være afsæt for oplæg til en styrket indsats.  

Kredsrådet orienteres løbende om projektets fremdrift og resultater, ligesom de to berørte lokalråd 

får et oplæg om milepælspunkter til drøftelse, når dette er aktuelt. 

 

 

Med afsæt i flerårsaftalen etablerede Nordjyllands Politi i august 2021 et specialiseret team, som 

skal være med til at forbedre hjælpen til ofre for bl.a. vold og psykisk vold i samliv, voldtægt, stal-

king, negativ social kontrol og æresrelaterede forbrydelser.  

I teamet indgår en erfaren politimedarbejder, en psykolog og en pædagog. 

Det nye team skal i 2022 bl.a. arbejde med at inddrage og vejlede navnlig kommuner, krisecentre 

og rådgivningsorganisationer. Skal ofrene have den bedst mulige støtte, er det afgørende, at viden 

og gode erfaringer deles og anvendes bredt hos alle dem, som ofrene kan komme i kontakt med. 

Indsatsområder for samarbejdet i Nordjylland i 2021 

Fælles projekt fokuserer på indsat mod socialbedrageri 

Nyt team skal forbedre hjælp til ofte 

Det lokale samarbejde fra to nye nærstationer 
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Politiet kommer i mange sammenhænge i kontakt med en gruppe socialt udsatte og ofte psykisk 

syge borgere. De har typisk allerede kontakt til myndigheder, sundhedsvæsen og institutioner, men 

alligevel kan de opleve, at de lander lidt mellem flere stole. Samtidig kan det for myndigheder, insti-

tutioner og hjælpeorganisationer være en udfordring altid at sikre den bedste hjælp og behandling.  

Efter drøftelse i kredsrådet igangsatte Nordjyllands Politi derfor i 2019 sammen med bl.a. kommu-

ner og Region Nordjylland et arbejde for at forbedre den samlede indsats over for de sårbare og 

psykisk syge borgere.  

Initiativet er i vidt omfang sket i regi af det eksisterende nordjyske samarbejde mellem politi, sociale 

myndigheder og psykiatri (PSP).  

I 2020 blev ”PSP-håndbogen” derfor udarbejdet som et praktisk værktøj for medarbejderne i det 

nordjyske PSP-samarbejde. Håndbogen beskriver samtidig en ny overordnet organisering samt de 

rammer, der er for opgaver og samarbejde på de enkelte niveauer.  

Håndbogen, nye mødefrekvenser og ny registreringspraksis blev i 2021 implementeret i det daglige 

nordjyske samarbejde, og de nye tiltag var også blandt temaerne på et fælles webinar i foråret og 

et seminar i efteråret. 

Nordjyllands Politi, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er enige om, at der fortsat i 

2022 skal være stort fokus på dette styrkede samarbejde, så denne gruppe af sårbare og udsatte 

borgere får bedst mulig hjælp.  

 

 

Kredsrådet besluttede i 2021, at samarbejdet mellem politi og kommuner i Nordjylland skal styrkes, 

når det handler om at forebygge og gribe ind over for forældre, der overvejer at sende deres barn 

på genopdragelsesrejse i udlandet. 

Nordjyllands Politi øgede derfor også fra efteråret 2021 sit fokus på børn, som måske er ved at 

blive - eller har været – sendt på en udlandsrejse, der kan være til alvorlig fare for barnets sundhed 

eller udvikling. En sådan udsendelse af et barn er strafbar efter straffelovens §215 a.  

Dette politimæssige fokus vil fortsætte i 2022, hvor indsatsen overfor genopdragelsesrejser også 

skal sættes på dagsordenen i bl.a. samarbejdet i forhold til Infohusene og SSP i kommunerne.  

Det er vigtigt for den styrkede indsats, at lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre med kon-

takt til børn og unge får yderligere viden og opmærksomhed på området. Netop kommunernes 

frontpersonale er ofte de første, der får indikationer af, at et barn kan være ved at blive sendt på en 

genopdragelsesrejse. 

 

 

Kredsrådet drøfter mindst en gang årligt udviklingen i ungdomskriminalitet, og i 2022 forventes 

denne drøftelse at ske på kredsrådsmødet i 2. kvartal. 

Bedre samarbejde om indsatsen overfor sårbare borgere 

Fælles fokus på genopdragelsesrejser 

Udviklingen i ungdomskriminaliteten i Nordjylland følges 
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Som afsæt for drøftelsen udarbejder politiet en aktuel analyse af ungdomskriminalitet i Nordjylland 

og de enkelte kommuner. Endvidere vil der på mødet ske en gennemgang af status for arbejdet i 

Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Ud fra drøftelsen vurderer kredsrådet, om der skal iværksættes nye initiativer, som kan være med 

til at forebygge ungdomskriminalitet i Nordjylland. 

Kredsrådet kan også drøfte status og fokusområder for SSP-arbejdet, hvilket bl.a. kan bidrage til, 

at gode erfaringer og løsninger fra indsatsen mod ungdomskriminalitet i én kommune kan udbre-

des til andre nordjyske kommuner. 

I øvrigt vil lokale udfordringer og tiltag i forhold til ungdomskriminalitet naturligt kunne indgå i de 

handleplaner, som de enkelte lokalråd udarbejder for 2022. 

 

 

 

Både 2020 og 2021 var præget af coronapandemien, som bl.a. betød, at meget arbejde skulle 

foregå fra hjemmet, og der blev stort set ikke afholdt fysiske møder. I efteråret 2021 kom endnu en 

”smittebølge” til landet, og nogle restriktioner blev genindført. 

Perioderne med restriktioner forhindrede dog ikke, at der på det forebyggende område fortsat her 

blev samarbejdet, og dette skete bl.a. ved brug af virtuelle møder. 

Den umiddelbare personlige kontakt er imidlertid en vigtig del af et tæt og tillidsfuldt samarbejde – 

ikke mindst i forbindelse med de løbende udskiftninger i personkredsen for samarbejdet.  

Derfor er det efter perioderne med coronarestriktioner særligt vigtigt, at de forskellige samarbejds-

fora ”revitaliseres” gennem navnlig gennemførelse af fysiske møder og seminarer som et væsent-

ligt supplement til kontakten via bl.a. mail og telefon. 

I 2022 skal der derfor også generelt i mødefora og netværk være opmærksomhed på dette behov. 

 

 

 

Det løbende samarbejde om festmiljøer og natteliv i Nordjylland 

Kredsrådet og lokalrådene arbejder sammen med de øvrige aktører kontinuerligt på, at alle kan 

være trygge i festmiljøer, i nattelivet og ved arrangementer i Nordjylland.  

Dette nordjyske samarbejde fik også i 2020 – 2021 en særlig betydning, da den lange periode med 

skiftende restriktioner under coronapandemien krævede en tæt løbende dialog om en fælles ind-

sats for at forebygge smitte i festmiljøer og natteliv.  

Det konstruktive samarbejde mellem politi, kommuner, bevillingsnævn, restaurationer og dørmænd 

m.v. skal fortsat prioriteres i 2022.  

 

Tryg Aalborg II  

Den brede samarbejdsplatform Tryg Aalborg har Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region 

Nordjylland som de centrale tovholdere.  

Projektets indsatser foregår på en lang række konkrete områder lige fra trygt natteliv og misbrugs-

forebyggelse til den fysiske sikring af havnefronten.  

Konkrete indsatser for tryghed 

Behovet for ”revitalisering” af samarbejdsfora efter corona 
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Samarbejdet fortsætter i 2022, og blandt de nye indsatsområder er ”Negativ social kontrol og æres-

relaterede konflikter” samt ”Trafiksikkerhed”.  

De enkelte indsatser kan løbende følges på hjemmesiden www.tryg.aalborg.dk.   

 

 

Hjørring Kommune - Projekt ”Fri for Indbrud” 

I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd arbejder Nordjyllands Politi og Hjørring Kommune 

med co-creation projektet ”Fri for Indbrud”, der med inddragelse af eksterne aktører har udviklet og 

igangsat mange initiativer for hele kommunen.  

I 2020 etablerede projektet også et tæt gensidigt samarbejde med teamet i det nye landsdækkende 

rådgivningsinitiativ ”Bo trygt!”,  

Projektet fortsætter i 2022 med nye indsatser og ideer. 

Der vil bl.a. i et byggecenter blive indrettet reoler alene til produkter, som kan forebygge indbrud. 

Bliver dette en succes, forsøges det i samarbejde med ”Bo trygt!” udbredt til andre byggecentre.  

 

 

Anmeldelserne viser desværre, at børn og unge under deres færden på nettet og sociale medier 

kan blive udsat for f.eks. krænkende adfærd, afpresning eller bedrageri. Personerne bag denne 

kriminalitet er typisk meget udspekulerede og professionelle i deres metoder, når de skal lokke og 

udnytte deres ofre. Medierne bringer løbende eksempler på disse tragiske sager. 

Politiet og TrygFonden har lavet et undervisningsmateriale målrettet 7. klasse.  

Med overskriften ”Den Sikre Side” klæder det børnene bedre på til at færdes digitalt.  

I Nordjylland skal både politi og kommuner i 2022 have fokus på undervisning af børn og unge i 

sikker færden på nettet, og materialet ”Den Sikre Side” vil ofte være et godt afsæt for dette. 

 

 

 

Forsøgsordning med mulighed for lavere hastighedsgrænse i byområder  

Nordjyllands Politi deltager sammen med fire andre politikredse i en forsøgsordning, så der i videre 

omfang end hidtil – og efter dialog med den enkelte kommune - kan fastsættes en lavere hastig-

hedsgrænse på udvalgte strækninger i byområder.  

Efter drøftelse med Kommunernes Landsforening vil Transportministeriet for hver af de fem politi-

kredse udpege de – som udgangspunkt tre - kommuner, der i samarbejde med politikredsene skal 

indgå i forsøget. 

Tidsplanen for forsøgsordningen er endnu ikke fastlagt, men det nye samarbejde mellem Nordjyl-

lands Politi og de udpegede nordjyske kommuner ventes indledt i 2022. 

Ud fra bl.a. kommunernes og politiets erfaringer vil Vejdirektoratet efter tre år evaluere forsøget, 

som skal forbedre trafiksikkerheden på de udvalgte strækninger. 

 

Indbrud  

Indsatser for mere sikker trafik i Nordjylland 

Tryghed og sikkerhed for børn på nettet   
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Kør rent! - Nordjysk forebyggelsesindsats over for spiritus- og narkokørsel 

Nordjyllands Politi startede sammen med tre kommuner et projekt, der med en ny indfaldsvinkel 

skulle være med til at forebygge spirituskørsel.  

I et samarbejde mellem politiet og kommunernes misbrugskonsulenter skulle projektet hjælpe al-

koholmisbrugere ind i behandling. De spritbilister, som politiet stoppede, blev spurgt, om en rus-

middelrådgiver måtte kontakte dem. 

Det blev en succes. 

Siden efteråret 2020 har projektet - som nu følges af Center for Rusmiddelforskning – derfor også 

dækket alle politikredsens kommuner. Ordningen er samtidig udvidet til at omfatte trafikanter, som 

politiet sigter for kørsel i narkopåvirket tilstand. 

Alene i perioden fra midten af oktober 2020 til starten af november 2021 sagde næsten 200 sigtede 

ja til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver fra deres kommune.  

Der skal i 2022 arbejdes videre med udbredelsen i kommunerne, ligesom det skal besluttes, om 

indsatsen skal fortsætte efter 2022, hvor projektforløbet afsluttes. 

Bredere dataindsamling i Nordjylland skal forbedre indsatsen mod uheld 

Efter aftale med kredsrådet har Nordjyllands Politi arbejdet med mulighederne for at få bedre data 

om de færdselsuheld, som ikke anmeldes til politiet.  

Dette bredere datagrundlag kan forbedre kommunernes arbejde med forebyggelse af uheld, lige-

som politiet i videre omfang kan målrette kontrolaktioner på steder, hvor disse uheld sker. 

Derfor har Nordjyllands Politi i dialog med bl.a. en anden politikreds og Aalborg Universitet vurderet 

forskellige modeller og tekniske løsninger for denne dataindsamling. 

Senest gennemgik Nordjyllands Politi, kommunerne og Aalborg Universitet i oktober 2021 status, 

og i forhold til finansiering afventes bl.a. tilbagemeldinger om mulighederne for tilskud fra fonde.  

I 2022 forventes en endelige afklaring på plads, så en eventuel implementering kan planlægges. 

 

  

 

Det er i vidt omfang i lokalrådene, at denne samarbejdsplan omsættes til handling. 

Hvert lokalråd fastlægger inden den 1. februar 2022 en handleplan for den tryghedsskabende og 

forebyggende indsats samt det øvrige samarbejde i kommunen i 2022.  

Handleplanen skal tage udgangspunkt i samarbejdsplanens indsatsområder og temaer samt i drøf-

telser af de særlige lokale behov for indsatser og samarbejde i kommunen.  

Lokalrådenes udmøntning af samarbejdet i kommunerne 
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Nordjyllands Politi indgår i en række lokale samarbejdsfora med bl.a. kommunerne, og når det gælder 

forebyggelse, sker dette navnlig på disse områder: 

  

De unge (SSP, SSP+, § 115-udvalg, ungesamråd og Ungdomskriminalitetsnævn) 

Skolernes, socialforvaltningernes og politiets bredt forankrede forebyggende samarbejde i SSP-regi tager 

afsæt i den enkelte kommune, den enkelte skole og den enkelte elev. 

Nordjyllands Politi og kommunerne har udbygget dette samarbejde om unge under 18 år med det såkald-

te § 115-udvalg, som fokuserer på særligt kriminalitetstruede. 

SSP-samarbejdet suppleres i flere nordjyske kommuner med et SSP+ samarbejde, hvor der arbejdes 

med tværfaglige indsatser og tilbud for de unge mellem 18 og 25 år. 

I mere alvorlige straffesager mod unge under 18 år bistår det nordjyske ungesamråd kommunerne med 

indstillinger til retterne om en hensigtsmæssig sanktion over for den unge. 

Endelig er der i relation til de unge mellem 10 og 17 år et tæt samarbejde for at få fastsat de bedste tiltag 

og vilkår i de straffesager, som Ungdomskriminalitetsnævnet behandler.   

De særligt socialt udsatte (PSP-samarbejdet)  

Samarbejdet mellem politi, socialforvaltning og psykiatri skal koordinere indsatsen, så socialt udsatte på 

tværs af myndighederne får bedst mulig hjælp for på den måde bl.a. at forebygge kriminalitet. I nogle 

sammenhænge indgår også kriminalforsorgen i arbejdet. 

I Nordjylland er der siden 2019 arbejdet meget målrettet på at styrke denne fælles indsats. 

De prøveløsladte (KSP–samarbejde) 

Med kriminalforsorgen som tovholder koordineres sammen med socialforvaltning og politi initiativer, der 

skal hjælpe prøveløsladte videre, så de bl.a. ikke begår ny kriminalitet. 

Radikalisering (Infohuse m.v.) 

Samarbejdet om forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme sker navnlig via lokale Infohuse 

og mini-Infohuse for hver nordjysk kommune.  

Kommuner og politi kan her få rådgivning både om tegn på radikalisering og ekstremisme og om mulig-

hederne for opfølgning i disse situationer. Indsatsen koordineres i radikaliseringsnetværket, som ledes af 

Det Kriminalpræventive Sekretariat i Nordjyllands Politi.  

Tidligere og potentielle bandemedlemmer m.v. (Exit-enhed, Pre-Exit og RUG-udvalg)  

Nordjyllands Politi, kommunerne og kriminalforsorgen har en fælles ”Exit-enhed”, der hjælper rocker- og 

bandemedlemmer, som er på vej ud af miljøet. 

På samme måde er der et samarbejde om personer, der kan være på vej ind i dette miljø. Udgangspunk-

tet for samarbejdet er en ”Pre-Exit” strategi, der er i tråd med arbejdet i Rådet mod Uheldige Grupperin-

ger (RUG-udvalget), og tager afsæt i SSP-samarbejdet. 

Børn udsat for overgreb (Børnehus Nord) 

I børnehuset, der dækker hele regionen, samarbejder politi og kommuner, når der er mistanke om, at et 

barn eller en ung har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb. 

Bilag 1: De forebyggende samarbejdsfora i Nordjylland  


