Politiforlig 2019:
Et trygt og sikkert
Danmark

Mistillid til at politiet rykker ud:

38% af danskerne har ikke tillid til, at politiet
vil rykke ud, når de har behov for det.
Kilde: Meningsmåling foretaget af Norstat for Altinget og Jyllandsposten.

Politiets kapacitetspres

I oktober 2018 havde hver enkelt politibetjent hos Syd- og Sønderjyllands
Politi i gennemsnit 87 timers afspadsering til gode. I januar 2016 havde hver
enkelt politibetjent i gennemsnit 45 timers afspadsering til gode.
Kilde: Danmarks Radio

Politiet mangler ressourcer:

Tyve slipper godt fra 95 ud af 100 indbrud.
Kilde: Danmarks Radio
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Indledning
I efteråret 2019 skal et nyt politiforlig forhandles. Det sker på et
tidspunkt, hvor der aldrig har været større træk på politiets knappe
ressourcer. Vagt- & Sikkerhedsindustrien foreslår i indeværende
pjece en række konkrete løsningsforslag, som skal understøtte, at
politiet også i fremtiden kan sikre et trygt og sikkert Danmark.
Politiet oplever et øget pres på dets organisation, nationalt og lokalt . Det skyldes, at samfundet i stigende grad kigger mod politiet for at løse ofte komplekse
og ressourcekrævende opgaver. Politiet oplever som følge heraf en stigende
ressourcemangel til at løse almindelige politiopgaver, og opinionsundersøgelser
viser desværre en stigende frustration og mistillid til, at politiet rykker ud til
borgerne, når de har behov for det . Det er ikke tilfredstillende for det danske
samfund, og et nyt politiforlig bør i høj grad søge at genoprette tilliden og trygheden i befolkningen til politiets arbejde.

Vagt- & Sikkerhedsindustrien understøtter politiets opgaveløsning
Problemet løses først og fremmest ved, at man tilfører de fornødne ressourcer
til politiet, men en anden og meget effektiv løsning nu og her er en større inddragelse af Vagt- og sikkerhedsindustrien. Vagt- og Sikkerhedsindustrien ville
kunne frigøre flere politiressoucer og sikre, at politiet kan bruge deres ressourcer, hvor det skaber mest tryghed for borgerne. Derfor præsenteres i denne
pjece 6 konkrete løsningsforslag til, hvordan Vagt- og Sikkerhedsindustrien kan
hjælpe med genskabe en situation, hvor politiet har de fornødne ressourcer
til at løse deres kerneopgaver til gavn for samfundet som helhed og borgernes
tryghed i særdeleshed.
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Løsningsforslag
FORSLAG 1:

Dialogforum mellem politikredse
og vagtvirksomheder
Som følge af sammenlægninger og centraliseringer er der blevet længere mellem borger og politi, og det påvirker tilliden til, at politiet altid kan rykke ud, når
danskerne har brug for det. Vagtvirksomhederne udgør allerede i dag en stor
ressource, som skaber tryghed lokalt blandt borgere i hele Danmark og kan med
fordel udgøre en større rolle i politiets tryghedsskabende arbejde.

Succesfuldt samarbejdsprojekt mellem politi og vagtvirksomheder
I et succesfuldt pilotprojekt har Vagt- & Sikkerhedsindustrien indgået i et samarbejde med Københavns Vestegns Politi, hvilket har medført positive evalueringer i forhold til tryghed og den kriminalpræventive effekt. Dette samarbejde kan
med fordel udvides til alle landets politikredse.

Positive norske erfaringer
I Norge har man ligeledes gode erfaringer i forhold til organisering af samarbejde mellem politi og private vagt- og sikkerhedsvirksomheder . Her har man
formaliseret dialogen og samarbejdet både nationalt og lokalt i alle politikredse
med private vagtselskaber. Samarbejdet har bidraget til en øget informationsudveksling, tydeliggørelse af ansvar og roller, samt at politiet har oplevet, hvordan vagter udgør en vigtig ressource i deres daglige arbejde, særligt som øjne og
ører på gader og stræder.

”Samarbejdet har blandt andet bevirket, at Københavns Vestegns Politi kan
udnytte ”øjne og ører” hos de vagter, der kører i politikredsen (…) På baggrund
af erfaringerne fra samarbejdet, vil der blive iværksat et arbejde med
at udbrede samarbejdet til hele landet.”
Svar fra Justitsminister Søren Pape Poulsen
til folketingets retsudvalg spm. 110 alm del, 2018-2019
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Udbredelse af eksisterende samarbejde
VSI foreslår derfor, at man som led i et nyt politiforlig fortsætter det eksisterende samarbejde mellem vagtvirksomheder og Københavns Vestegns Politi og
udvider samarbejdet til at gælde for alle landets politikredse. Samtidig foreslår
vi, at nedsætte et nationalt dialogforum mellem private vagt- og sikkerhedsvirksomheder og Rigspolitiet for at sikre den fornødne overbygning til det lokale
samarbejde, således at gode lokale initiativer udbredes til hele landet. Det i tråd
med den udmelding som Justitsminister Søren Pape Poulsen kom med i et svar
til folketingets retsudvalg i efteråret 2018 (spm 110 alm del, 2018-2019) om
udvidelsen af det eksisterende samarbejde mellem politiet og vagt- & sikkerhedsindustrien.

Ved et formaliseret samarbejde mellem private vagtvirksomheder
og politiet på både lokalt og nationalt niveau ville man konkret
kunne opnå:
¶¶ At vagter og politi får øget kendskab til hinandens ressourcer, kompetencer
og organisering. Det betyder, at politiet kan se vagterne som en ressource i
deres daglige opgavevaretagelse.
¶¶ Tydeliggørelse af ansvar og roller mellem politi og vagter i det daglige arbejde og under ekstraordinære situationer.
¶¶ Skabe en øget dialog omkring hvordan vagtselskaber kan understøtte og
aflaste politiet i deres administrative arbejde og frigive ressourcer i politiet til
at fokusere på kerneopgaver.
¶¶ Give vagter bedre kontaktmuligheder til politiet.
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FORSLAG 2:

Tryghedszoner
Politiet bidrager til den daglige tryghed i det offentlige rum, men politiet kan
aldrig være alle steder på samme tid. Samtidig viser målinger (2016), at 53%
af den danske befolkning ser det som sandsynligt eller meget sandsynligt, at
Danmark bliver udsat for et terrorangreb. Ligeledes viser en lignende undersøgelse, at en overvægt (53%) af danskere er enige eller meget enige i, at forebyggelse mod terror vejer tungere end hensynet til privatlivets fred. Der er altså
et ønske om et mere trygt offentligt rum blandt danskerne, hvilket intelligent
teknologi kan afhjælpe. Erfaringer fra blandt andet New York og Paris viser, at
man med ny teknologi kan skabe en række løsninger, som sikrer borgerne, når
uheldet er ude, men med respekt for individets frihedsrettigheder.

Moderne teknologi kan øge tryghed på offentlige områder
I VSI mener vi, at intelligente værktøjer i form af blandt andet video, sensorer, intelligente gadelamper, droner og smart-phones kan være med til skabe
tryghed i offentlige områder, hvor det kræver en ekstra indsats for, at danskerne
føler sig trygge. Værktøjer som disse kan være med til at identificere fart, røg,
bevægelse, skiftende omstændigheder og andre aktiviteter . Med oprettelsen af
”Tryghedszoner” kan man som borger på befærdede offentlige områder og ved
større begivenheder føle sig tryg og færdes sikkert, og i tilfælde af nødsituation
blive alarmeret via sin smart-phone øjeblikkeligt.

Moderne værktøjer kan konkret bidrage til:
¶¶ Detektion af ulykker, uheld, nødsituationer samt alarmering af lokale borgere i et givent geografisk område, og dermed forhindre eller mindske omfanget af ulykken så meget som muligt.
¶¶ Ny teknologi kan sikre, at danskere i et berørt område bliver informeret
om nødsituationen med det samme, så de enten kan søge evakuering eller
holde sig fra området.
¶¶ Politiets fysiske tilstedeværelse og opgaveløsning finder stadigvæk sted som
normalt, men mere effektivt igennem brug af moderne teknologiske værktøjer, som samtidig skaber et mere trygt offentligt rum. Borgerne behøver ikke
at vente på politiets udrykning, men kan med det samme evakueres.
¶¶ Teknologien skal ligeledes give borgeren mulighed for selv at anmelde ulykker, utryghed og lignende til politiet og dermed hurtigst muligt få alarmeret
det nødvendige beredskab. I samspil med den moderne teknologi er borgerne selv med til at øge sikkerheden i områderne.
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Ønske om mere overvågning

48% af danskerne mener, at der skal
være mere overvågning på gaderne
Megafon-måling 2015

Et integreret varslingssystem
Kombinationen af nye teknologiske muligheder og avanceret dataanalyse åbner
i dag for, at myndigheder kan arbejde proaktivt overfor farlige hændelser, inden
det går galt. Teknologien går nu fra, at den reaktivt kan afdække, hvad der skete
til, hvordan man kan forebygge og proaktivt undgå tab af menneskeliv ved terror
angreb eller ved alvorlig, personfarlig kriminalitet.

Sensorer

Kameraer

Foto: GettyImages

Smart
phones

En række avancerede sensorer
opfanger, hvis et køretøj med høj
hastighed kører indover en plads
eller en gågade. Herefter aktiveres
politiet, borgerne alarmeres og
pullerter kan hæves, så fodgængere beskyttes.

Opdager systemet, at en farlig situation er ved at opstå, så modtager
folk i det givne område en sms med
relevant information om, hvordan
man bør forholde sig. Denne teknologi har vundet indpas i New York
og Paris og bliver udrullet i flere
byer i Europa og resten af verden.

Nye moderne kameraer optager
ikke bare et område, men kan
opfange farlige situationer, mens
det sker. Kameraerne alarmerer
politiet, og automatiske beskeder
udsendes i det relevante område
til folks mobiltelefoner.
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FORSLAG 3:

Bevogtning af gerningssted og ulykkessteder
Private vagtvirksomheder kan understøtte politiets kerneopgaver ved at løse
de mere administrative dele af politiets opgaveløsning. I VSI mener vi, at vagter
kan være med til at frigøre ressourcer til politiets kerneopgaver ved at bevogte
gerningssted og ulykkessteder, mens politiet laver efterforskningsarbejdet.
Vi foreslår, at man etablerer en ordning, hvor vagtvirksomheder inddrages i
samspil med politiet og tilkaldes, når et gerningssted skal bevogtes, og politiet derigennem kan frigive ressourcer til den egentlige efterforskningsopgave.
Politiet kan således tilkalde vagter til bevogtning og koncentrere om at tale med
vidner, borgere og eftersættelse af mistænkte.

Konkret kan vagtbranchen bistå politiet med:
¶¶ Bevogtning af gernings- og ulykkessteder, mens politiet eftersøger gerningsmænd.
¶¶ Vagter kan bidrage til koordinering, overblik og andre administrative opgaver
i forbindelse med politiets efterforskning.
¶¶ Vagter kan yde den fornødne førstehjælp, således at politiet frigøres til eftersøgning og opklaring.
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Foto: Politi.dk/Steen Brogaard

FORSLAG 4:

Foto: Kriminalforsorgen.dk

Fangetransport i kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen er presset på ressourcer
Kriminalforsorgen oplever et stort kapacitetspres, hvor man især har udfordringer med rekruttering af fængselsbetjente samtidig med, at fængslerne er
overbelagt 52 uger om året. Som led i en større aftale om Kriminalforsorgens
økonomi, er Kriminalforsorgen blevet tilført 600 mio. kr. og 250 nye uniformerede årsværk. Samtidigt er arrestanttransporterne blevet overført fra politiet til
kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen oplever dog store problemer med rekruttering, og en frigørelse af eksisterende medarbejdere fra fangetransporter til
fængslerne kan løse dele af personalemanglen på den korte bane.

Vagt- og Sikkerhedsindustrien kan afhjælpe ressourcemanglen
I VSI mener vi, at Kriminalforsorgens ressourcer kan optimeres, hvis den
økonomiske tilføjelse tilgår Kriminalforsorgens rekrutterings- og fastholdelsesproblemer med fængselsbetjente, og at man i stedet lader den private vagt- og
sikkerhedsindustri stå for fangetransporten.
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Konkret kan Vagt- og Sikkerhedsindustrien bidrage til:
¶¶ Private sikkerhedsfirmaer kan i dialog med politiet og kriminalforsorgen
foretage arrestanttransporter på effektiv og sikker måde.
¶¶ Privat håndtering af fangetransport aflaster Kriminalforsorgens administrative opgavebyrde og kan frigive ressourcer uden at reducere niveauet af
sikkerhed.

Stort behov for aflastning af fængselsbetjente
Indsatte

853

Fængselsbetjente

850

838

33,1

98

mill. kr.

mill. kr.

2015

2018

Udgiften til overarbejdsbetaling er eksploderet
fra 33,1 millioner i 2015 til 98 millioner kr. i
2018. Det anslås, at svare til mere end 270
fuldtidsstillinger.

621
2007

2018

I perioden 2007 – 2018 er antallet af indsatte
nogenlunde stabilt, mens der er sket et kraftigt
fald i vagtnormeringen fra 838 fængselsbetjente
til 621. Et fald på 217 betjente. Dette skaber
stor utryghed for fængselsbetjentene, en kraftig
stigning i overarbejde og et højere sygefravær.

Kilder: Svar til Folketingets retsudvalg spm. 396 samt Kriminalforsorgens Årsrapport 2018

11

FORSLAG 5:

Foto: colourbox.dk

Private vagter i psykiatrien og på jobcentre

Højere trusselsniveau i psykiatrien og på jobcentre
Medarbejdere i psykiatrien og jobcentre har deres daglige gang på en arbejdspladser, der oplever et højere og grovere trusselsniveau. Analyser fra psykiatrien
viser, at opkald til politiet er steget med næsten 20% i perioden 2010-2016 .
Over halvdelen af adspurgte FOA-medlemmer i psykiatrien har været udsat for
vold på deres arbejdsplads, mens ¼ af adspurgte er helt eller delvist uenige i, at
vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. På jobcentre oplever
man ligeledes et øget trusselsniveau over de senere år. Fra 2013 til 2018 er
antallet af indberetninger fra ansatte på århusianske jobcentre om vold, trusler
og chikane mere end fordoblet . Dette er et stort problem. Medarbejdere skal
kunne gå trygt på arbejde på tværs af branche og landsdel. Private sikkerhedsvagter kan være en her-og-nu-løsning på det intensiverede trusselsniveau.
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Private vagter skaber allerede i dag tryghed for de ansatte
Dele af landets psykiatriske hospitaler har allerede taget konsekvensen og
hyret private vagter. På psykiatrisk hospital Risskov tog man konsekvensen af
det stigende antal af trusler og valgte at hyre private vagter, hvilket har højnet
trygheden for medarbejderne.
”Det giver en tryghed, at sygeplejersken ved, at der sidder en sikkerhedsvagt,
som kan træde til. Personalet er meget glade for ordningen”, siger Hanne Holm
(afdelingssygeplejerske Psykiatrisk Hospital Risskov) .
I Region Midtjylland har man ligeledes gjort sig positive erfaringer med private
sikkerhedsvagter, som har haft tryghedsskabende opgaver i at holde opsyn og
kontrollere, at der ikke bliver smuglet våben og narkotika ind på afdelingerne .

Vagter kan være en løsning på et utrygt arbejdsmiljø
VSI foreslår, at man i højere grad giver psykiatriske hospitaler og jobcentre muligheden for at bruge vagtindustrien til at sikre et bedre og mere trygt arbejdsmiljø for deres ansatte. Vagterne har kompetencer til at skabe den fornødne
tryghed, og bevidstheden omkring vagternes tilstedeværelse giver en mere
tryg dagligdag for medarbejderen . Ved at sikre et trygt arbejdsmiljø mindskes
mængden af opkald til politiet, som kræver ressourcer til at håndtere .

Konkret kan sikkerhedsvagter bidrage med
¶¶ Vurdere og skabe overblik over trusselssituation
¶¶ Være bindeled mellem politi og arbejdsplads og dermed reducere
antallet af unødvendige opkald
¶¶ Skabe en synlig tryghed for medarbejdere på afdelingerne og undgå,
at medarbejdere skal gå på møde på arbejde på en utryg arbejdsplads
¶¶ Stå for transport af psykiske patienter vil frigøre ressourcer for både
kriminalforsorgen og politiet.
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FORSLAG 6:

Foto: politi.dk/Kim Matthai Leland

Politiindragelse i (efter)uddannelse
af vagterne

For at øge samarbejdet mellem politibetjente og vagter om vitale samfundsopgaver er det en forudsætning, at sikkerhedsvagter har de fornødne kompetencer. Vagterne besidder allerede i dag et højt niveau af træning og service, men
efteruddannelse til vagterne vil kunne give branchen et kompetenceløft. Vagter
skal lære politiets ”sprog” bedre at kende, og dette kan opnås, hvis politiet i
højere grad involveres i vagtuddannelsen.
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Positive svenske erfaringer
Vagtuddannelsen i Sverige kan tjene til inspiration til, hvordan politiet med
succes inddrages i uddannelsen (og efteruddannelsen) af vagter. Politiet sætter
rammerne og bestemmer indholdet for uddannelsen. Ordningsvaktuddannelsen
(som er en forlænget vagtuddannelse, og som er testet af Säpo ) har skabt
et godt grundlag for samarbejde mellem svensk politi og vagtvirksomheder.
Ordningsvakten agerer som politiets ”forlængede arm” og kan derfor efter behov bistå det svenske politi i både deres daglige arbejde og ved nødsituationer.
Ordningsvakten løser ligeledes opgaver på offentlige områder, som er udpeget
af politiet.

Politiet skal være med til uddanne vagter
Politiet skal fremover i højere grad være med til at indrette uddannelse, praktik
og træning af vagtuddannelsen. Dette giver en gensidig forståelse af vagtens
rolle i samfundet, og hvordan vagter kan bistå politiets arbejde.
En større inddragelse af politiet i vagtuddannelsen vil konkret bidrage til:
¶¶ En øget inddragelse af politiet i uddannelsen af vagter danner grundlag og
kultur for et mere generelt samarbejde mellem vagtselskaber og politiet. Et
samarbejde i en tidlig faser medvirker til, at politi og vagter kan se gensidige
fordele ved hinandens virke, og hvordan især vagter kan understøtte politiets
opgaver.
¶¶ Bedre mulighed for at indrette efteruddannelser til vagter, der skal udbygge vagternes kompetencer og gøre dem bedre i stand til at gå i dialog med
politiet og løse opgaver på offentlige områder.
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