Nordsjællands Forebyggelses- og nærhedscenter
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Ny organisationsmodel
… fra stationsmodel til linjemodel

Den 3. september 2018 overgår Nordsjællands Politi til en linjemodel bestående af fire
organisatoriske linjer: Forebyggelses- og nærhedslinjen, Operationslinjen,
Efterforskningslinjen og Udlændingelinjen.
Formålet med linjemodellen er at:
• Skabe bedre service for borgerne i kredsens 13 kommuner.
• Skabe en større organisatoriske robusthed og fleksibilitet gennem:
• Driftsstyring
• Mere faglig understøttelse
• Mere ledertilstedeværelse i løbet af døgnet

• Sikre, at politikredsen bliver bedre til at behandle de små og mellemstore straffesager inden
for rimelig tid og med rette kvalitet
•Styrke det forebyggende arbejde gennem:
• Samling af det forebyggelses- og nærhedsarbejdet i én linje
• Tilknytning af områdebetjente til hver kommuner og ekstra områdebetjente til SUB-områderne og
Heimdalskvarteret
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Forebyggelses- og nærhedslinjen
• Fælles retning og sammenhængskraft i
forebyggelsesindsatsen.
• Styrket samarbejde med politikredsens 13
kommuner om forebyggelse.
• Områdebetjent tilknyttet hver kommune og en
ekstra til Heimdalskvarteret.
• Særligt operative forebyggere i SUB-områderne.
• Målrettet fokus på forebyggelsesarbejdet i SUBområderne.
• Bedre understøttelse af videns- og analysebaseret
politiarbejde.
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Forebyggelseskompetencer udover politiuddannede:
•
•
•
•
•
•

Antropolog
Folkeskolelærer
Socialrådgiver
Cand. mag psyk. og pædagogik
Socialpædagog
Kontoruddannet
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Driftskontoret/motorrummet

•
•
•
•
•

Ajourføring af centrets driftskalender
Opgaveudsætning (fordeling)
Døgnrapport-morgenbriefing
Personaleplanlægning i administrationsprogram
Varetagelse af funktionspostkassen, herunder ”bestil en
betjent” – ordningen via politiets hjemmeside
• Med videre
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Områdebetjentene og deres opgaver.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Understøtte det kriminalitetsforebyggende arbejde i tildelt kommune
Understøtte politikredsens operationelle befalinger
Medvirke til systematisk vidensopsamling fra kommunerne
Medvirke til systematisk vidensdeling på tværs af politi og øvrige interessenter
Forberedelse til og deltagelse i lokalrådsmøderne i tildelt kommune
Forberedelse til og deltagelse i §115 møder
Identificere interessenter i lokalområderne
Opbygge relationer til borgere og lokale samarbejdspartnere
Planlægge, inkl. opgørelse af ressourcebehov, tilrettelægge og udføre målrettede indsatser og kampagner
Bidrage til efterretningskredsløbet
Føre ”logbog”/dokumentation over aktiviteter og informationer i tildelt kommune
Drive politibutikkerne
Gennemføre bekymringssamtaler
Opfølgning på og arbejde med ungelisten/indikatorlisten
Genbesøg og sikringsrådgivning i.f.m. indbrud
Understøtte den færdselspræventive skoleindsats - deltage ved cyklistprøver særlige skolerelaterede trafikkampagner (skolestart
og sureste uge 5) samt skolepatruljer.
Indgår i kommunens færdselskontaktlærernetværk
Deltage i lokale arrangementer (f.eks. Ulvedalene, musik i lejet etc.)
Deltage i tryghedsskabende tilstedeværelse efter større hændelser
Kvalificere indsatser i tyngdeområder og koordinere med eksterne interessenter
Koordinere og udveksle oplysninger med særlige operative forebyggere og sekretariatet
Holde ledelsen orienteret om trends samt potentielle risici i lokalområdet
Straks rapportere om problemstillinger, som kan have umiddelbar operativ betydning eller politisk bevågenhed.
Gennemføre social søg

•

Drive mobile politistationer
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Særlige operative forebyggere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forebyggende opgaver, på tværs af kommunegrænserne i Nordsjællands politikreds i de særligt udsatte boligområder (SUB)
Koordinerede indsatser i SUB-områderne
Relationsopbyggelse på gadeplan .
Efterforskningsmæssige opgaver der bidrager til et konstant opdateret efterretningsbillede af fokuspersoner.
Afvikle samtaler med de unge fx bekymringssamtaler, adfærdsregulerende samtaler og/eller exitmotiverende samtaler.
Deltage i mødevirksomhed med eksterne interessenter, såsom kommuner, boligforeninger, mv. i tæt samarbejde med OB.
Opnå tillidsfuld relation til boligområdernes civilsamfund; fx fædregrupper, bydelsmødre, beboerklubber, foreninger,
væresteder ect.
Deltage i og understøtte indsatsen på det særlige tværsektorielle samarbejdsmøde,
Koordinere med relevante områdebetjente og sekretariatet løbende, så de hele tiden har et opdateret billede af, hvilke
aktiviteter der er igangsat, og hvilken udvikling der er i forhold til det enkelte individ.
Iværksætte målrettede indsatser overfor de mest aktive kriminelle og udpegede fokuspersoner.
Foretage løbende tryghedsskabende patruljering i områderne,
Foretage løbende operative indsatser i området i samarbejde med øvrige afdelinger i politiet fx færdsel, hundene ect.
Samarbejde med Forebyggelsessekretariatet om koordinering af aktiviteter i SUB-områderne, herunder beboerpaneler og
koordinationsgruppemøder
Understøtte operative indsatser i andre udpegede tyngdeområder.
Bidrage til efterretningskredsløbet ved at medvirke til et konstant opdateret efterretningsbillede af fokuspersoner.
Deltage i et tæt samarbejde med Operationslinjen i forhold til MI-patruljering.
Samarbejde med Efterretning og Analyse Enheden (EAE) om fokuspersoner
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Forebyggelsessekretariatets opgaver
Færdsel - Poul Erik Lehmann Thomsen
•Politikredsens repræsentant i hver kommunes Vej-Skole-Politi (VSP) organisation.
Koordinerer de politioperativt forebyggende opgaver i den færdselspræventive skoleindsats med OMBerne i hver kommune
og herunder vejledning og understøttelse for sikring af kompetent praktisk udførelse.
•Understøtter Trafiknetværk Nordsjællands mødeaktiviteter samt planlægning og afholdelse af henholdsvis Vej-Politi
Seminarer og Vej-Skole-Politi Seminarer samt håndtering af KTC-intra.
•Understøtter driften af organisationen Offerrådgivningen I Nordsjælland.
•Understøtter politikredsens færdselsstab i relation til mødepunkter, referater og facilitering af dokumentvisninger på
Beredskabsportalen.
•Samarbejder med Færdsels- og Hundecentret
•Politikredsens ene af to repræsentanter i Rådet for Sikker Trafik.
•Af politikredsen udpeget til medlem af Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd.
• Oplæg til politikredsens strategi for understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats.
• Samarbejde med kommuner om Senior-trafikcafeer
• Afsøge markedet for mulige trafikpræventive tiltag
Øvrige opgaver – udsnit:
•
Understøttelse af §115-møder
•
Borgermøder
•
Ungdomskriminalitet (screeningsenhed)
•
Offerrådgivning (understøtte lokal enhed)
•
Radikalisering og ekstremisme
•
EXIT og god løsladelse
•
Partnerskaber
•
Mv.
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Forebyggelses- og nærhedslinjen. Hvad har vi skabt og hvad arbejder vi med?
Tryghed og
Nærhedsudspillet
14 initiativer

Ungdomskriminalitetsreformen
5 fokusområder
Operativ Strategi:
Politiets indsats på
tryghedsområdet
2017-2020

Andre projekter
Politiets styrket indsats
mod parallelsamfund
i de særligt udsatte
boligområder

1. Styrkelse lokalt politiarbejde
2. Flere mobile politistationer
3. Tryghedsopfølgning
4. Bestil en betjent
5. Målrettet tryghedspatruljering
6. Fokus på responstider
7. Bedre service på 112 og 114

8. Bedre online service til borgerne – politi.dk
9. Bedre hjælp til ofre
10. Evaluering af Kredsråd
11. Borgerrådgivere – pilotprojekt
12. Mere service og betjening i politiuddannelsen
13. Fokus på bedre datakvalitet
14. Systematisk opfølgning på klager

1. Ungdomskriminalitetsnævnet
2. Styrket SSP samarbejde – §115-møderne,
styrket dialog og koordinering af indsatser

3. Straksreaktion og forbedringsforløb
4. Skærpet indsats på døgninstitutioner
5. Børne- og ungepålæg og forældrepålæg

Co-creation (Farum Midtpunkt)
Tryghedsambssadører (pilotprojekt)
Mobile politistationer og tryghedsskabende kommunikation
Betjening af borgerne – tilfredshed af borgerne og ofre
Community policing i lokalsamfund
Borgermøder om indbrud med Trygfonden, Hørsholm , Lyngby-Taarbæk og Furesø
kommuner.
Udvikling af Lokalrådsarbejdet inkl. implementering af handleplaner
Implementering af SocialSøg.
Nøjsomhed, Nivå (SUB) ,
Vapnagaard, Egedalsvænge og Engene, Østervang,
Heimdalsvej, (Boblere).
Mobilpolitistation
Kontroltryksindsatser
Større målrettede aktioner

+Tværsektorielt kursus SPUK
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Nye præventive tiltag på vej?
• Hospitalsregistrering af trafikulykker
• Mobilpolitistationer og trafikrelaterede emner?
– Tanker v. Poul E Thomsen
• Socialt trafikprojekt om spritkørsel
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Nordsjællands Forebyggelses- og nærhedscenter
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Socialt trafikprojekt:
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Bilaterale handlingsplaner.

Diverse kriminalpræventive tiltag beskrives

13

