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Haderslev Kommune
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Forord

Kredsrådet udarbejder hvert år en plan for samarbejdet om
kriminalitetsforebyggelse mellem kommunerne og politiet. En sådan
plan kan være med til at sikre, at alle, herunder lokalsamfundet og
andre offentlige myndigheder, bliver inddraget i de kriminalitetsforebyggende opgaver. Derefter er det lokalrådenes opgave at
udmønte planen, så der bliver fulgt op på kredsrådets
plan i løbet af året. Det er også lokalrådets opgave at sikre, at de
strategiske prioriteringer og indsatsområder formidles længere ud
end i lokalrådet til de relevante aktører, der skal bidrage til at
udmønte planen, men som ikke nødvendigvis sidder som medlem i
lokalrådet. Det er vigtigt, at der bliver skabt sammenhæng mellem
kredsrådets intentioner og kommunernes politikker på forskellige
områder som sundhed, misbrugspolitik, undervisning, fritidspolitik og
sociale indsatser.
Det er det enkelte lokalråds opgave at skabe sammenhæng mellem
1) de strategiske og politiske ønsker, der formuleres i kredsrådets
samarbejdsarbejdsplan, og
2) de udførende aktører, der skal realisere dem primært i
kommunerne og hos politiet.

De udvalgte fokusområder i 2019 er:
•Overgreb mod børn.
•Narkotika i nattelivet.
•Indbrud.
•Adfærd på nettet.
•Sikker trafik.
Endvidere lokale fokusområder:
•Revitalisering af Lokalråd+
•Organisering af netværks-grupper

Der er i de enkelte lokalråd frihed til at arbejde med de fastlagte
initiativer på den måde, der passer lokalrådet bedst. Der er forskellige
måder at samarbejde på. Samarbejde kan være koordinering af en
drift, f.eks. i PSP (Politi, Socialforvaltning og Psykiatri) og SSP (Skole,
Socialforvaltning og Politi). Politiet og kommunerne kan også
samarbejde om oplysningskampagner, f.eks. Nabohjælp og Stop ehæleri. Endelig kan et samarbejde munde ud i, at der udvikles noget
nyt.

På lokalrådets vegne

Charlotte Veilskov

Henrik Thrane Jensen

Direktør
Haderslev Kommune

Vicepolitiinspektør, fg.
Områdeleder Nordøst
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Overgreb
mod
børn

Børn er det vigtigste, vi har, og de er vores fælles ansvar. Alle børn
har ret til en tryg barndom. Overgreb mod/svigt af børn skal i videst
muligt omfang forebygges, og alle – forældre, fagfolk og andre - skal
gribe ind, når børn bliver udsat for vold eller andre overgreb. I Syd og
Sønderjylland er der sket en markant stigning i anmeldelser om vold
mod børn fra 2015 til 2016, og det kan konstateres, at det især er
kommunerne, som står bag anmeldelserne (65%). Det kan dog ikke
afvises, at stigningen i anmeldelsestallet skyldes en ændring i
registreringspraksis, kommunernes ændrede anmeldelsespraksis og
befolkningens ændrede syn på vold. I Danmark har vi allerede et
øget fokus på, hvordan vi passer godt på vores børn og unge, men
med satspuljemidler for 2018 – 2021 er det blevet muligt at styrke
den tidlige, forebyggende indsats yderligere ved at udrulle ITværktøjet Socialsøg, i politiet. Socialsøg, der har fokus på forældres
risikoadfærd, kan på et tidligt stadie bidrage til at identificere socialt
udsatte børnefamilier og dermed sikre, at familien i tide får den
fornødne hjælp og støtte, når politiet med baggrund i den særlige
underretningspligt for fagpersoner giver underretning til kommunerne
om, at der er formodning om, at et barn eller en ung har behov for
særlig støtte.

Fokusområder:

• sikre, at der er stort fokus på at forebygge
overgreb mod børn ved rådgivning, undervisning
eller kampagner.
• sikre et godt samarbejde om koordineret drift af
politiets elektroniske søgeværktøj Socialsøg, så
kommunerne kan sætte tidligere og mere effektivt
ind over for udsatte børn og unge.
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Narko i
nattelivet

Narkotika i nattelivet blandt unge har i årtier været et
problem. Sundhedsstyrelsen udgav i november 2017
årsrapporten ”Narkotikasituationen i Danmark 2017”.
Det fremgår af rapporten, at den aktuelle brug af illegale
stoffer blandt de 16-24-årige er større end blandt
de 25-34-årige. I 2017 oplyste 20% af de unge under 25 år
at have et aktuelt forbrug af hash, hvilket er et signifikant
fald sammenlignet med 2013, hvor 24% angav at have et
aktuelt forbrug.
I alt 6% af de unge under 25 år oplyste i 2017 at have et
aktuelt brug af andre illegale stoffer end hash, hvilket er en
signifikant stigning sammenlignet med 2013, hvor dette
gjaldt 4%. De mest udbredte stoffer ud over hash er
amfetamin, kokain og ecstasy.

Fokusområder:
•

fastholde et tæt samarbejde mellem
restaurationsbranchen, kommunerne og politiet .

•

sikre, at landsdækkende oplysningskampagner om
narkotika i nattelivet understøttes aktivt

•

sikre, at dørmænd får en aktiv rolle i forebyggelsen af
narkotika i nattelivet, blandt andet ved at holde møder
med dørmændene.

•

arbejde for, at der etableres et samarbejde med
ungdomsuddannelsesinstitutionerne med henblik på, at
ungdomsuddannelserne har en rusmiddelpolitik, en dertil
hørende handleplan og en tidlig opsporing og indsats over
for unge med et bekymrende brug af rusmidler.

Brugen af amfetamin er faldet markant fra 2000 til 2017.
Der er en stigning i andelen med et forbrug af kokain, mens
andelen med et aktuelt brug af ecstasy ligger på et temmelig
stabilt niveau i perioden 2000 til 2017.
Narkorelaterede hændelser i nattelivet har vakt bekymring
blandt borgmestre i kredsområdet, og spørgsmålet om
forebyggende tiltag er derfor rejst på kredsrådsmøde i marts
2018.
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Indbrud i
privat
beboelse

Fokusområder
Selvom antallet af indbrud har været faldende i Danmark siden 2015,
ligger niveauet fortsat meget højt set i forhold til lande, vi normalt
sammenligner os med. Og indbrud påvirker selvsagt danskernes
tryghed.
Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer indsatsen mod indbrud i privat
beboelse.
Indbrudsforebyggelse virker, og hvis vi anvender flere former for
forebyggende tiltag samtidigt, virker det endnu bedre.

•

sikre en styrket social indsats mod personer, der
løslades efter afsoning af domme for indbrud gennem
samarbejdet i KSP-regi (Kriminalforsorgen,
Socialforvaltningen og Politiet) og via projekt God
Løsladelse , som starter med den gode indsættelse.

•

holde fortsat fokus på, at alle borgere i politikredsen har
aktiv og systematisk Nabohjælp.

•

gennemføre en stop-e-hæleri kampagne på
kommunernes Facebooksider og politiets Twitter profil.

•

understøtte lokale, indbrudsforebyggende netværk i
særligt indbrudsbelastede boligområder med
borgermøder, events, tryghedsvandringer, foredrag om
nabohjælp og lignende.
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Adfærd
på nettet

Fokusområder:
Der er sket en eksplosiv udvikling af online og digitale teknologier,
hvor særligt mobiltelefoner med videokamera i kombination med
medieplatforme som Instagram og Snapchat, har vundet indpas i
ungdomskulturen.
Ungdomsundersøgelser viser, at der er sket et markant skifte fra, at
unge førhen opholdt sig sammen i det offentlige rum i deres fritid til,
at de i dag i langt højere grad opholder sig i cyberspace.
Selvom den digitale verden er en integreret del af de unges liv, kan
det være svært at navigere i den. Eksempelvis oplevede vi i Danmark i
begyndelsen af 2018 den hidtil største sag om distribution af
børneporno, hvor flere hundrede unge, også unge fra vores
politikreds, blev sigtet for at dele seksuelt krænkende materiale af
personer under 18 år.
Det øgede fokus på forebyggelsen af risikoadfærd på nettet kan
eksempelvis ses ved kåringen af projektet ”Dit Liv På Nettet” som
vinder af Den Kriminalpræventive Pris 2017. Projektet styrker
skoleelevers etiske filter på nettet og gør forældrene opmærksomme
på de unges digitale liv. I september 2018 lancerede Det
Kriminalpræventive Råd kampagnen ”Tune Ind”, der skal hjælpe unge
med at tune ind på hinandens seksuelle grænser. Hjemmesiden
www.SletDet.dk fra Red Barnet rådgiver børn og unge, der har fået
delt – eller selv er kommet til at dele – grænseoverskridende eller
krænkende billeder eller videoer på nettet. I oktober 2018 fik politiet
en ny vejledning for digitale sexkrænkelser. Vejledningen er
tilgængelig på www.politi.dk.

•

sikre, at forældre til unge under 18 år får adgang til
viden om digital adfærd, f.eks. via kommunal deltagelse
i forældremøder.

•

foretage indledende skridt til undervisning om god
adfærd på nettet fra skolestart og løbende gennem hele
skoleforløbet.

•

støtte op om Det Kriminalpræventives Råds kampagne
”Tune Ind” på sociale medier.

•

udbrede kendskabet til vejledningen om digitale
sexkrænkelser på www.politi.dk på sociale medier.
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Sikker
trafik

Fokusområder:

Vejdirektoratets status for ulykker 2017 er netop udkommet. Det
fremgår af den, at politikredsen tegner sig for 7,6% af den samlede
befolkning, men for 9,9% af trafikulykkerne i 2017.
Antallet af personskadeulykker i politikredsen var lidt højere i 2017
end i 2016, men dog lavere end årene før. Omvendt er antallet af
materielskadeulykker i 2017 faldet i forhold til 2016, men er højere
end det har været i årene før.

•

fortsætte det toårige forsøgsprojekt om
skadestueregistrering af tilskadekomne trafikanter .

•

evaluere det toårige forsøgsprojekt om
skadestueregistrering af tilskadekomne trafikanter, så
kommunerne og politiet dels har et vidensgrundlag for
eventuelle tilpasninger af projektet dels har et bedre
grundlag for at prioritere kommunernes vejtekniske
foranstaltninger og politiets forebyggende indsatser på
færdselsområdet.

•

kortlægge det færdselsforebyggende arbejde mellem
politi, kommuner (skole- og vejforvaltninger) og
færdselskontaktlærerne for at skabe en fælles ramme
for den færdselsrelaterede, præventive skoleindsats i
hele politikredsen.

Antallet af tilskadekomne er faldet gennem hele perioden 2013 –
2017.
Der var en væsentligt større andel af dræbte og tilskadekomne på
knallert i politikredsen end på landsplan, samt en større andel af
eneulykker.
Det, som Vejdirektoratets status ikke tager højde for, er de mørketal,
som findes på færdselsuheldsområdet. Derfor er
skadestueregistreringen af tilskadekomne trafikanter sat i gang.

.
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Organisering
af Lokalråd+
og
netværksgrupper

Der er et ønske om, at vi i 2019 i lokalråd og lokalråd + får
styrket de etablerede samarbejdsfora, som ligger under
Lokalrådet, således at der kommer størst muligt udbytte af
de ressourcer der bruges heri.
Der blev i 2018 identificeret et behov for at fremhæve
formålene med diverse mødefora, samt hvilke forventninger
der blev stillet til medlemmernes deltagelse.
Igennem identificering blev det fremstillet, at der i stedet for
afholdelse af møder i de etablerede fora, kunne være styrket
potentiale i at indarbejde samarbejdet i den daglige drift,
således at relevante aktører blev indkaldt ad hoc, når der var
et emne, som der havde relevans for deres
beskæftigelsesområde.

Fokusområder
•

Revitalisering af Lokalråd + igennem omorganisering og
vurdering af medlemmernes relevans og mødets
struktur.

•

Effektivisering af netværksgrupperne under Lokalrådet
igennem sikring af, at møderne afholdes mere
ensrettet, således at formålet med møderne opfyldes.

Derfor vil Haderslev kommune forsøge at styrke
håndteringen af aktuelle kriminalpræventive emner igennem
en omorganisering af Lokalråd + og netværksgrupperne,
samt styrkelse af den relationelle koordinering.

.
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Kredsråd,
Lokalråd

Kredsrådet

Lokalråd – kommune og politi

Kredsrådet er lokalsamarbejdets øverste strategiske forum,
hvor der drøftes spørgsmål af almindelig karakter om
politiets virksomhed og organisation. Kredsrådet drøfter
desuden spørgsmål om kriminalitetsudviklingen og det
overordnede samarbejde mellem politiet og lokalsamfundet.

Lokalrådene for kommuner og politi er det operationelle
forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret for den nærmere
udmøntning af de af kredsrådet udpegede indsatsområder,
ligesom lokalrådene løbende orienterer kredsrådet om status
på de i samarbejdsplanen iværksatte aktiviteter. Der findes
andre lokale tiltag, som ikke er nævnt i samarbejdsplanen.
De er ikke glemt, men samarbejdsplanen og kataloget over
aktiviteter skal sætte sig spor i det daglige arbejde, både det
forebyggende og reaktive arbejde. Planen er fundamentet
for at kursen holdes.

Kredsrådet drøfter endvidere områder, hvor der er behov for
at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes
opgavevaretagelse, navnlig i forbindelse med den lokale
kriminalitetsforebyggende indsats.
På baggrund af politiets analyser af kriminalitetsudviklingen i
området, temadag med relevante aktører fra kommuner og
politi fastlægger kredsrådet årlige indsatsområder og
godkender hovedlinjerne i lokalrådenes aktivitetskatalog for
at opfylde målene.
Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland består af borgmestrene
i Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde,
Haderslev og Aabenraa samt politidirektøren for Syd- og
Sønderjyllands Politi. I møderne deltager også
kommunaldirektørerne fra de nævnte kommuner samt
stabschefen, chefpolitiinspektøren, politiinspektøren for
lokalpolitiet samt lederen af det kriminalpræventive
sekretariat. Politiets sekretariatschef deltager og fungerer
som sekretær for kredsrådet.

Lokalrådene skal endvidere sikre en tæt kontakt til
lokalsamfundet og derigennem fremme det
kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende arbejde.
Lokalrådene består som udgangspunkt af lederen af
politikredsens lokale områdecenter(formand), fagchefer eller
direktører fra kommunen, udvalgte faglige medarbejdere fra
det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde samt
en sekretær.

Politidirektøren er formand for kredsrådet og borgmesteren i
Sønderborg er næstformand.
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Bilag 1 til Samarbejdsplan politi og kommune:
Medlemsoversigt i Lokalråd og netværk – Kommune og Politi i Haderslev 2019
Lokalråd

Telefon

Mail

Formand
Henrik Thrane Jensen

Leder af Områdecenter
Nordøst (Haderslev og
Vejen)

51159236

HJE011@politi.dk

Næstformand
Charlotte Veilskov

Direktør, Børn &
kulturservice

21749730

chvf@haderslev.dk

Lasse Bjørnskov Rasmussen Leder af sagscenteret i
Områdecenter Nordøst

51306241

lbr009@politi.dk

Christian Østergård

Leder af Kriminalpræventivt
Sekretariat

40231851

coe003@politi.dk

Bolette Autzen Vogt

Kriminalpræventivt
Sekretariat

51274149

BVO007@politi.dk

Peter Isak

Afdelingschef

74343001

peci@haderslev.dk

Lotte Nielsen

Arbejdsmarkedschef

74345011

llin@haderslev.dk

Lærke Mogensen

Hotspotchef og leder af SSP 21419007

Christian Gammelgård Regel Enhedschef i
Kriminalforsorgen

side 1

72557311

laem@hadersllev.dk
Christiangammelgaard.regel@krfo.dk

Lokalråd+

Mail

Telefon

Formand
Lasse Rasmussen

Leder af sagscenteret i
Områdecenter Nordøst

LBR009@politi.dk

51306241

Næstformand
Lærke Mogensen

Hotspotchef og leder af SSP

Laem@haderslev.dk

21419007

Andre relevante aktører indkaldes ad hoc.

Medlemsoversigt i ungenetværkene
Lagoniskolen
Politi

Peter Lockwood

PLO001@politi.dk

SSP

Preben Outzen

prou@haderslev.dk

Socialforvaltning

Shida Sharifi-Khoshkroudi

sshk@haderslev.dk

Hotspotchef

Lærke Mogensen

Laem@hadersev.dk

Trivselsmedarbejder

Kirsten Brodersen

brod@haderslev.dk

Skoleleder

Jette La cour

jlcl@haderslev.dk

UU Vejleder

Anne Hørlück Østergaard

ahor@haderslev.dk

UU Vejleder

Jeanette Hoffskov

jhof@haderslev.dk

Rådgivende teams

Ulla Petersen Lagoni

upla@haderslev.dk

side 2

Favredalskolen
Politi

Peter Lockwood

PLO001@politi.dk

SSP

Peter Jensen

pejn@haderslev.dk

Socialforvaltning

Melissa Hensel

megh@haderslev.dk

Hotspotchef

Lærke Mogensen

Laem@haderslev.dk

Trivselsmedarbejder

Daniel Kloock Weiss

dawe@haderslev.dk

Skoleleder

Michael Christian Tillgaard

miti@haderslev.dk

UU Vejleder

Signe Bekker Dhiman

sbek@haderslev.dk

Rådgivende teams

Nicole Jensen

cole@haderslev.dk

Politi

Benny Clausen

BCL003@politi.dk

SSP

Peter Jensen

Pejn@haderslev.dk

Socialforvaltning

Shida Sharifi-Khoshkroudi

sshk@haderslev.dk

Hotspotchef

Lærke Mogensen

Laem@haderslev.dk

Trivselsmedarbejder

Kristian Brink

kris6738@hksk.dk

Skoleleder

Lars Nielsen

laen@haderslev.dk

UU Vejleder

Jeanette Hoffskov

jhof@haderslev.dk

Rådgivende teams

Ulla Petersen Lagoni

upla@haderslev.dk

Gram skole

side 3

Sdr. Otting skole
Politi

Peter Lockwood

PLO001@politi.dk

SSP

Peter Jensen

pejn@haderslev.dk

Socialforvaltning

Helle Pedersen

hlpd@haderslev.dk

Hotspotchef

Lærke Mogensen

Laem@haderslev.dk

Trivselsmedarbejder

Thomas Valeur

utv@haderslev.dk

Trivselsmedarbejder

Søren Marinus

sore@haderslev.dk

Skoleleder

Jørgen Baastrup Jensen

jbje@haderslev.dk

Skoleleder

Jan Poulsen

jan@haderslev.dk

UU Vejleder

Lars Bo Rasmussen

lbra@haderslev.dk

Rådgivende teams

Nicole Jensen

cole@haderslev.dk

Boligsocial medarbejder

Anne Rosenquist

aro@hab-bolig.dk

side 4

Ungdomsuddannelserne:
Politi

Peter Lockwood

Plo001@politi.dk

Hotspotchef

Lærke Mogensen

Laem@haderslev.dk

SSP

Peter Jensen

pejn@haderslev.dk

SSP

Preben Outzen

prou@haderslev.dk

UU Vejledning

Lars Bo Rasmussen

lbra@haderslev.dk

UU Leder

Mads Pedersen

madp@haderslev.dk

Haderslev Katedralskole

Ruth Birgitta Funder

RF@haderslev-gym.dk

Det blå gymnasium

Samuel Friberg

Sf@hhs.dk

STU

Mads Pedersen

madp@haderslev.dk

Produktionsskolen

Hannah Madsen

hm@hpro.dk

EUC Syd

Lis Møller

limo@eucsyd.dk

VUC syd

Vinnie Lerche

vlf@vucsyd.dk

10 v/kløften

Bo S. Vesterbye

bosv@haderslev.dk

side 5

Øvrige netværk:

SSP samråd Syd- og Sønderjylland
Kriminalpræventivt sekretariat

Christian Østergård

coe003@politi.dk

Kriminalpræventivt sekretariat

Bolette Autzen Vogt

bvo007@politi.dk

Fanø

Henrik Brøner

bgfrhb@fanoe.dk

Aabenraa

John Hansen

jhans@aabenraa.dk

Vejen

Keld Bjørbæk

KSBJ@vejen.dk

Haderslev

Lærke Mogensen

Laem@haderslev.dk

Sønderborg

Ole Nordentoft Rasmussen

oras@sonderborg.dk

Esbjerg

Steen Bach

seb@esbjergkommune.dk

Varde

Jens Peter Olesen

jpeo@varde.dk

Tønder

Mikkel Brander

mbr@toender.dk

side 6

PSP-samarbejde
Politi (formand)

Peter Lockwood

Plo001@politi.dk

Kriminalforsorgen

Marianne Bundgaard

marianne.bundgaardpedersen@kriminalforsorgen.dk

Psykiatri

Preben Poulsen

prpa@haderslev.dk

Socialforvaltning

Mie Høffner

mimh@haderslev.dk

Hotspot

Lærke Mogensen

laem@haderslev.dk

Lokalpsykiatrien Haderslev

Andrea Larsen

andrea.laerke.larsen@rsyd.dk

Lokalpsykiatrien Haderslev

Inger Christensen

inger.christensen@rsyd.dk

Retpsykiatrien Middelfart

Anne Marie Kromann

anne.marie.kromann@rsyd.dk

Ungepsykiatrien Aabenraa

Anne-mette Nørregaard

anne-mette.norregaard@rsyd.dk

KSP-samarbejde
Kriminalforsorgen (formand)

Marianne Bundgaard

marianne.bundgaardpedersen@kriminalforsorgen.dk

Socialforvaltning

Mette Terkelsen

mete@haderslev.dk

Politi

Peter Lockwood

PLO001@politi.dk

Psykiatri

Preben Poulsen

prpa@haderslev.dk

Hotspotchef

Lærke Mogensen

laem@haderslev.dk

side 7

Ungesamråd
Socialforvaltning

Mie Høffner

mimh@haderslev.dk

UU Vejledning

Lars Bo Rasmussen

lbra@haderslev.dk

Kriminalforsorgen

Marianne Bundgaard

marianne.bundgaardpedersen@kriminalforsorgen.dk

Politi

Henning Marcussen

HMA013@politi.dk

Politi

Leif Uldal

LUL001@politi.dk

Konsulent

Mette Terkelsen

mete@haderslev.dk

Samråd vedr. overgreb mod børn
Politi

Henning Marcussen

HMA013@politi.dk

Kommune, Familiehuset

Hanne Kirstine Guldborg hkgu@haderslev.dk

Kommune. Familierådgivningen

Helle Brade Kreipke

hebk@haderslev.dk

Kommune. Familierådgivningen

Lene Roed Christensen

lero@haderslev.dk

Infohus Haderslev kommune
Politi

Morten Terman Pedersen

MPE04@politi.dk

Hotspotchef og leder af SSP

Lærke Mogensen

Laem@haderslev.dk

SSP

Peter Jensen

pejn@haderslev.dk
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Bilag 2 til samordnet handlingsplan 2019: Operationalisering af indsatsområder
Kreds rådets
indsats område
Overgreb mod børn

Narkotika i nattelivet

Aktivitet

Handling

1. Sikre, at der er stort fokus på at
forebygge overgreb mod børn
ved rådgivning, undervisning
eller kampagner.

1. Fastholde de formaliserede
samarbejdsfora imellem kommune
og politi, samt sikre udbredelse af
kampagner og undervisning.

2. Sikre et godt samarbejde om
koordineret drift af politiets
elektroniske søgeværktøj
Socialsøg, så kommunerne kan
sætte tidligere og mere effektivt
ind over for udsatte børn og
unge.

2. Sikre at der etableres viden og
samarbejde omkring underretninger
samt opfølgning på håndtering af
sager.

1. Fastholde et tæt samarbejde
mellem restaurationsbranchen,
kommunerne og politiet.

1. Sikre afholdelse af restauratørmøder.

2. Sikre, at landsdækkende
oplysningskampagner om
narkotika i nattelivet
understøttes aktivt.

2. landsdækkende
oplysningskampagner om narkotika i
nattelivet vil understøttes igennem
Haderslev Kommunens
kommunikationskanaler og i
samarbejde med
ungdomsuddannelserne.
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Ansvar
1. Lokalrådet

2. Lokalrådet

1. Områdecenter
Nordøst

2. Lokalrådet

Indbrud

3. Sikre, at dørmænd får en aktiv
rolle i forebyggelsen af narkotika
i nattelivet, blandt andet ved at
holde møder med dørmændene.

3. Opbygge samarbejdsfora imellem
myndigheder og dørmænd.

4. Arbejde for, at der etableres et
samarbejde med
ungdomsuddannelsesinstitutionerne med henblik på,
at ungdoms-uddannelserne har
en rusmiddelpolitik, en dertil
hørende handleplan og en tidlig
opsporing og indsats over for
unge med et bekymrende brug
af rusmidler.

4. En arbejdsgruppe under
ungdomsuddannelses- netværket
udarbejder og præsenterer en fælles
rusmiddelpolitik inden sommerferien,
med udførlig handleplan, således at
opsporing kan håndteres på et så
tidligt stadie som muligt.

1. Sikre en styrket social indsats
mod personer, der løslades efter
afsoning af domme for indbrud
gennem samarbejdet i KSP-regi
(Kriminalforsorgen,
Socialforvaltningen og Politiet)
og via projekt God Løsladelse,
som starter med den gode
indsættelse.

1. Styrket indsats omkring denne
særlige målgruppe før og efter
løsladelse.

1. Lokalrådet

2. Holde fortsat fokus på, at alle
borgere i politikredsen har aktiv
og systematisk Nabohjælp.

2. Afholdelse af oplysninger og
borgermøder.

2. Lokalrådet

3. Gennemføre en stop-e-hæleri
kampagne på kommunernes
Facebooksider og politiets
Twitter profil.

3. Haderslev Kommune og Syd- og
Sønderjyllands Politi gennemføre en
stop-e-hæleri kampagne på egen
kommunikations kanaler.

3. Syd- og
Sønderjyllands Politi
og Haderslev
Kommune
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3. Områdecenter
Nordøst

4. Lokalrådet

Adfærd på nettet

Sikker trafik

4. Understøtte lokale,
indbrudsforebyggende netværk i
særligt indbrudsbelastede
boligområder med borgermøder,
events, tryghedsvandringer,
foredrag om nabohjælp og
lignende.

4. Ud fra aktuelle lokale udfordringer vil
Haderslev Kommune afholde
borgermøder, events,
tryghedsvandringer, foredrag om
nabohjælp og lignende i samarbejde
med Syd- og Sønderjyllands politi.

4. Syd- og
Sønderjyllands Politi
og Haderslev
Kommune

1. Sikre, at forældre til unge under
18 år får adgang til viden om
digital adfærd, f.eks. via
kommunal og/eller SSPdeltagelse i forældremøder.

1. Sikre etablering af systematisk plan
for gennemførsel af forældreoplæg.

1. Haderslev Kommune

2. Foretage indledende skridt til
undervisning om god adfærd på
nettet fra skolestart og løbende
gennem hele skoleforløbet.

2. Der udarbejdes i første omgang et
Kriminalpræventivt
undervisningskatalog, som
præsenteres for skolerne.

2. Lokalrådet

3. Støtte op om Det
Kriminalpræventives Råds
kampagne ”Tune Ind” på sociale
medier.

3. Elever præsenteres for materialet i
forbindelse med uge 6, hvor
materialet skal indgå i
undervisningen.

3. Unge-universerne i
Haderslev Kommune

4. Udbrede kendskabet til
vejledningen om digitale
sexkrænkelser på www.politi.dk
på sociale medier.

4. Der bliver udbredt kendskab til
vejledningen igennem lokale kanaler.

1. Fortsætte det toårige
forsøgsprojekt om
skadestueregistrering af
tilskadekomne trafikanter.

1. Toårige forsøgsprojekt om
skadestueregistrering af
tilskadekomne trafikanter
understøttes fortsat.
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4. Syd- og
Sønderjyllands Politi
og Haderslev
Kommune

1. Syd- og
Sønderjyllands politi

2. Evaluere det toårige
forsøgsprojekt om
skadestueregistrering af
tilskadekomne trafikanter, så
kommunerne og politiet dels har
et videns grundlag for eventuelle
tilpasninger af projektet dels har
et bedre grundlag for at
prioritere kommunernes
vejtekniske foranstaltninger og
politiets forebyggende indsatser
på færdselsområdet.

2. Evalueringen understøttes fortsat.

2. Syd- og
Sønderjyllands Politi

3. Opretholde netværk på tværs af
politikredsene for de forebyggende
medarbejdere, med henblik på at
kortlægge og ensrette det
færdselsforebyggende arbejde.

3. Lokalrådet

1. Revitalisering af Lokalråd +

1. Der startes en omorganisering og
vurdering af medlemmernes relevans
og mødets struktur

1. Lokalrådet

2. Effektivisering af
netværksgrupperne under
Lokalrådet

2. Det sikres at møderne afholdes mere
ensrettet, således at formålet med
møderne opfyldes.

2. Lokalrådet

3. Kortlægge det
færdselsforebyggende arbejde
mellem politi, kommuner (skoleog vejforvaltninger) og
færdselskontaktlærerne for at
skabe en fælles ramme for den
færdselsrelaterede præventive
skoleindsats i hele politikredsen.

Organisering af
Lokalråd+ og
netværks-grupper
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