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NYHEDSBREV OM SAMARBEJDET MELLEM DIT LOKALRÅD OG SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

DIAlogen

Politi og Lokalråd i samarbejde
Der er fokus på dialog og samarbejde mellem politi og lokalområderne i et nyt projekt 
med alternative måder til at skabe borgernært politi på i Næstved Kommune.

Borgerne vil gerne have tæt kontakt til politiet, og politiet har brug 

for borgernes værdifulde viden om deres lokalområde. Derfor 

giver det god mening, at der nu som et forsøg skabes et sted, hvor 

denne viden kan udveksles, hvor bekymringer kan deles, og hvor 

politirelaterede emner kan drøftes.

 I slutningen af 2014 blev alle lokalråd i Næstved Kommune og 

Næstved Kommune inviteret til et møde på Næstved politistation, 

hvor etableringen af et lokalt netværk blev drøftet.

- Vores intention med at gennemføre dette forsøg er at skabe 

en ramme for udvikling af det lokale samarbejde med borgerne, 

som skal være med til at skabe et endnu mere borgernært og 

lydhørt politi i hele Næstved kommune med lokalrådene som 

omdrejningspunkt, siger politidirektør Lene Frank.

Projekt om borgernært politi er en realitet

Tre lokalråd har nu valgt at deltage i et pilotprojekt om øget dia-

log mellem politi og lokalområderne. Det drejer sig om: Glumsø 

NR. 1 * NOVEMBER * 2015

Fra venstre: Jannik Rauer Næstved kommune, Poul Erik Pedersen Lokalrådet for Næstved Vestegn, Ole Thøger Lokalpolitiet Næstved, Axel Ahm Lokalpolitiet Næstved, 
Winnie Hansen Fladså Lokalråd, Visti Christoffersen Glumsø Lokalråd, Niels Denny Sørensen Lokalpolitiet Næstv



Politi og lokalråd i samarbejde. Fortsat…

Lokalråd, Fladså Lokalråd og Lokalrådet for Næstved Ves-

tegn. Den 24. februar underskrev de tre lokalråd og politidi-

rektør Lene Frank en samarbejdsaftale, hvor der bl.a. etable-

res et lokalt netværk mellem politiet og lokalsamfundet.

Netværkspersonerne kan være medlemmer af lokalrådet, 

men der kan også være tale om andre ”nøglepersoner” i 

området, der har indsigt i og interesse for lokalområdet. I ét 

område kan det fx være halinspektøren - i et andet brugs-

uddeleren. Netværkspersonerne kan videreformidle lokale 

bekymringer til politiet, og politiet kan omvendt formidle 

information til lokalområdet via netværkspersonerne.

Udfordringer håndteres, inden de når at vokse sig store

I netværket sidder en fast ”netværksbetjent”. Hvis nogle af 

de problemstillinger, der kommer på bordet i forbindelse med 

samarbejdet, kræver en egentlig politimæssig indsats, skal 

netværksbetjenten formidle det videre til de afdelinger i politiet, 

som bør involveres (fx SSP,  beredskab, lokalpolitiet eller færdsel). 

Der vil desuden løbende blive sendt nyhedsbreve (som det du her 

læser) til de lokale netværk med relevante informationer for lokal-

områderne, samt oplysninger om politiets arbejde og viden, som 

kan hjælpe med at virke for eller bevare trygheden blandt borgerne. 

På den måde er håbet, at eventuelle politirelaterede udfordringer 

kan håndteres, inden de når at vokse sig store.

Endvidere indgår en øget gensidig dialog ved fx borgermøder og 

drøftelser af kriminalitetsbilledet i lokalområderne. 

Der har i skrivende stund været holdt borgermøder i alle tre lokal-

råd. På næste side kan du læse om et af borgermøderne, der blev 

en øjenåbner for mange.
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Næstved Kommune hilser politiets initiativ velkommen

- Næstved Kommune ser meget positivt på det nye tiltag om 

borgernært politi. Det er oplagt at de lokale organiseringer – i 

form af lokalrådene som Næstved Kommune i forvejen har stor 

glæde af at benytte i dialoger og som forbindelses led til lokal-

områderne – nu også indgår i en tættere dialog med politiet, 

siger Jannik Rauer, der er teamchef i Næstved Kommune. Han 

fortsætter:

- Vi er overbevidste om at det vil øge trygheden lokalt og forhåbent-

lig føre til en endnu mere målrettet politiindsats og i sidste ende 

resultere i mindre kriminalitet. I Næstved Kommune hilser vi politi-

ets initiativ velkomment og ser det som et vigtigt tiltag i en stræben 

efter at Næstved Kommune skal være et godt sted at bo, 

Projekt Borgernært Politi – set fra Glumsø & omegns  

Lokalråds side
I efteråret 2014 blev Glumsø & omegns Lokalråd af Sydsjællands og Lolland-Falsters politi inviteret til at deltage i et møde omkring op-

start af nyt forsøgsprojekt ”Borgernært Politi”. Ikke mindst på baggrund af at lokalområdet Glumsø lige havde måtte afgive lokalbetjent 

funktionen, valgte Lokalrådet – sammen med lokalråd Næstved Vestegn og Fladså – at indgå i projektet.

Der har efterfølgende været en del møder mellem parterne (lokalpoliti – lokalråd) om, hvorledes et sådant borgernært politisamarbejde 

kunne opbygges. Snakken/diskussionerne, som primært har været bygget op omkring en ide/ramme udformet fra Lokalpolitiet, har fra 

begge parter foregået i en meget positiv atmosfære. 

De 3 grundideer i projektet har været: 

1. mere information fra politimyndigheder til de lokale borgere,

2. mere synlighed fra politiets side,

3. mulighed for udpegede lokale netværkspersoner, som med direkte kontakt til lokalpolitiet, kan informere om politirelaterede uhen-

sigtsmæssigheder i lokalsamfundet. Disse ting for primært at dæmme op for større eller mindre kriminalitet i området og, ved 

information, kunne afværge (unødig) frygt.

Og hvor er vi så nu? Vi har i perioden set betydelig mere til politiet i byen/lokalområdet. Dette være sig ved arrangementer som grillfe-

ster, sommerfester m.m. og også almindelig ”gennemkørsel” af patruljevogne.  

Med hensyn til information og dermed afværgelse af unødig frygt, var specielt et borgermøde i august en øjenåbner for mange. Her var 

repræsentanter fra lokalpolitiet til stede og informerede om ideen i projektet og herunder om den aktuelle kriminalitet (tyveri, vold m.m.) 

i lokalområdet, som viste sig at ligge langt under, hvad folk troede. 

Mht. netværkspersoner er der i vores område udpeget to. Opbygningen af disse personers indsats er i praksis ikke p.t. helt implemen-

teret, men der arbejdes på sagen. Et af problemerne omkring netværkspersonerne er at forklare rollen til borgerne – forklare at opgaven 

for disse er at holde kontakt til politiet omkring lokale generelle forhold og hjælpe til at den nødvendig information til borgerne gives.

Generelt må siges at Glumsø & omegns Lokalråd ser meget positivt på ideen/projektet Borgernært politi som vi ser det indtil nu. Der er 

stadig nogle udestående praktiske ting der skal tages hånd om, men ”Rom blev jo ikke bygget på en dag”.

Med venlig hilsen

Pva. Glumsø & omegns Lokalråd, 

Visti Christoffersen



Et byområde oplevede utryghed omkring udøvelse af 

lovlig jagt samtidig med at mange benyttede området 

til motionsture med videre. Det skal understreges at 

jagten på ingen måde var farlig for andre, men gav 

utryghed pga. skudafgivelser og arbejdende jagt-

hunde.

Tilsyneladende et problem som havde stået på gen-

nem længere tid.

Ved samtaler med begge parter blev der en gensidig 

forståelse og jagtudøveren har tilkendegivet at han 

fremover vil skilte i området, så alle kan forholde sig 

til at der er jagt og vælge, hvorvidt de vil fortsætte 

motionsturen eller vente til jagten er overstået. 
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De første sager i projektet

Pa. Axel Ahm,  

Netværksbetjent

Projekt Borgernært Politi i Næstved Kommune er stadig i sin spæde opstartsfase, og det er 
ikke lang tid siden at netværkspersonerne blev fundet. Derfor er snitfladerne for, hvad der 
kan behandles herunder, og på hvilken måde det skal ske, stadig ikke helt klare. Der har dog 
alligevel allerede været enkelte problemstillinger i flere lokalområder, som er håndteret  gen-
nem Projekt Borgernært Politi. Her et par eksempler fortalt af netværksbetjent Axel Ahm:

Borgere i en mindre landsby var utrygge efter at ukendte ved 

flere lejligheder var gået rundt i byen og været inde i folks ind-

kørsler, hvorfor man frygtede forberedelse til indbrudsaktivitet. 

Henvendelsen var suppleret med fotos.

Ud fra færden og måden hvorpå det skete, blev det fundet 

mest sandsynligt, at den øgede aktivitet ikke skyldtes forbe-

redelse til indbrud, men udlændinge der ønskede at påtage 

sig renoveringsarbejde med videre, hvilket var nemmere at 

forholde sig til for de lokaltboende.

Ukendte mennesker i byen 

I forbindelse med det gode sommervejr var en del unge 

i et mindre byområde begyndt at holde fester på et 

idrætsområde i det fri. Efterhånden trak det unge til fra 

de større nabobyer, hvilket resulterede i at festerne kom 

lidt ud af kontrol for de lokalt forankrede unge og gav 

problemer for de omboende i form af støj og svineri, 

mindre tyverier og hærværk med videre.  

Ved en fælles indsats mellem lokale netværkspersoner, 

repræsentanter for kommunens fritidsudvalg, kom-

munens SSP-konsulenter, ekstra patruljering fra politiet 

og deltagelse ved et forældremøde på den lokale skole 

lykkedes det at medinddrage de lokale forældre, så 

festerne kunne afvikles under mere kontrollerede former, 

og så det ikke længere var lige så attraktivt for unge 

langvejs fra at slå sig løs.

Vi håber at forældrene også til næste år, når sommervar-

men igen tillader det, vil være en aktiv del når der skal 

festes.

Fælles indsats med forældre

Jægere og motionister fik  

gensidig forståelse


