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I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En høj grad af tryghed er væsentlig for livs-
kvaliteten og bidrager til, at Ishøj er en attraktiv by at bosætte sig i. Vi vil forebygge kriminalitet og 
utryghed i vores lokalsamfund. Vi vil give Ishøjs børn og unge gode muligheder og rammer for at 
udnytte deres ressourcer og sejre i eget liv. 

Vi vil fastholde de gode resultater, vi har opnået igennem en koordineret og målrettet kriminalitets-
forebyggende og tryghedsskabende indsats. Hermed indfrier Ishøj Kommune også forpligtelsen til 
at udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.1 

Vi opnår resultater med vores kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde ved at 
anvende en helhedsorienteret tilgang, der inkluderer og anerkender mange forskellige perspektiver. 
Hele kommunen trækker i samme retning. Vi har fælles, overordnede mål at sigte efter.

I dette dokument beskrives de fælles mål, Ishøj Kommune som helhed arbejder efter at opnå. Der 
er tale om overordnede mål, som kun kan opnås gennem en tværfaglig og sammenhængende ind-
sats. Derfor beskrives også de principper det kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende sam-
arbejde baserer sig på – på tværs af centre og driftssteder. Fundamentet for den fælles indsats er 
de værdier og principper, der udtrykkes i Ishøj Kommunes eksisterende politikker, herunder i særlig 
grad børne- og ungepolitikken samt medborgerpolitikken.

  1 Lov om social service § 19, stk. 3.

Fælles mål og grundlæggende principper for den 
sammenhængende kriminalitetsforebyggende 
og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune
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Borgerne skal kunne føle sig trygge ved at færdes og bo i Ishøj på alle tider af døgnet.

Omfanget af kriminalitet i en kommune er relateret til forekomsten af sociale problemer, an-
tallet af unge med mere. Borgere og virksomheder i Ishøj Kommune skal udsættes for mindre 
kriminalitet, end man statistisk ville forvente, når man tager højde for kommunens sociale og 
demografiske forhold.

Vi skal forebygge de væsentligste risikofaktorer for kriminalitet, for eksempel en gadeori-
enteret livsstil, mistrivsel i skolen og familien og misbrugsproblemer. Vi beskytter børn mod 
en kriminel udvikling, for eksempel ved at de deltager i fritidsbeskæftigelser og har positive 
rollemodeller. 

Mangfoldighed er Ishøjs styrke. Vi arbejder på, at alle borgere føler sig inkluderet i medbor-
gerskabet.  Vi fokuserer på børn og unge, der har begået kriminalitet, og giver dem hjælp til 
en kriminalitetsfri udvikling. Vi skaber gode muligheder for adgang til positive fællesskaber i 
form af kultur- og fritidsaktiviteter, uddannelse og beskæftigelse og giver socialpædagogiske 
støtte og behandling til at deltage heri.

Fælles mål for indsatsen
Ishøj er en tryg by

Færre ofre for kriminalitet i Ishøj

Nye generationer af børn der vokser op i Ishøj begår 
mindre kriminalitet end de forrige

Ishøjborgere der har begået kriminalitet har – uanset alder –  
gode betingelser for at vælge en fremtid uden kriminalitet
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Proaktiv kriminalitetsforebyggelse
At være proaktive i det kriminalitetsforebyggende arbejde betyder, at vi investerer kræf-
ter i at minimere risikoen for at kriminel adfærd overhovedet opstår. Vi søger at styrke 
gode betingelser for en sund og kriminalitetsfri udvikling. Den proaktive kriminalitets-
forebyggelse har til formål at styrke betingelserne for at de børn, der vokser op i Ishøj, 
ikke begår kriminalitet senere i tilværelsen.

I Ishøj Kommune lægger vi særligt vægt på, at den proaktive  
kriminalitetsforebyggelse er:

Tidlig:  
 Det vil sige en indsats der sætter ind, allerede før der er risiko for kriminel udvik-  
 ling. Proaktiv kriminalitetsforebyggelse kan være en bredt anlagt indsats, der   
 retter sig mod alle Ishøjs børn og unge (for eksempel i skolen) eller være mål-  
 rettet udvalgte risikogrupper. 
 
Forældreinddragende: 
 Det vil sige en indsats, der anerkender forældrenes rolle i deres barns liv og for-
 æl drenes ansvar for deres børns udvikling.
 
Helhedsorienteret:
 Det vil sige en indsats, der ikke blot retter sig imod børn og unge, men også mod
 deres omgivelser i form af familie, venner og øvrige sociale og institutionelle   
 kontekster.
 
Inkluderende: 
 Det vil sige en indsats, der ikke udpeger det enkelte barn eller den enkelte unge   
 som for eksempel ”potentiel kriminel”, men i stedet har fokus på at styrke eksiste- 
 rende (og gerne tilvejebringe nye) ressourcer i barnet og dets omverden.
  

Modelfoto: studerende på CPH West

Vores tilgang til at skabe tryghed  
og forebygge kriminalitet
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Reaktiv kriminalitetsforebyggelse
At være reaktive i det kriminalitetsforebyggende arbejde betyder, at den forebyggen-
de opgave ikke stopper, når en borger har begået kriminalitet. Har man først én gang 
begået kriminalitet, vokser risikoen for yderligere kriminelle handlinger. Derfor er det 
vigtigt, at vi også sætter ind for at forebygge yderligere kriminalitet og forværring af en 
kriminel livsstil.

I Ishøj Kommune lægger vi særligt vægt på, at den reaktive  
kriminalitetsforebyggelse er:
 
	 •	 Tværsektoriel	og	velkoordineret.	Det	vil	sige	en	indsats,	hvor	vi	samarbejder	tæt		
  med alle involverede aktører, herunder ikke mindst politi og retssystem, om at   
  forebygge yderligere kriminalitet.

	 •	 Anerkendende.	Det	betyder,	at	vi	søger	at	forstå	de	motiver,	meninger	og		 	
  baggrunde, der er for den enkeltes kriminelle handlinger. Vi har blik for mulighe 
  der og ressourcer og vi tror på, at der altid er noget der virker. Det betyder ikke,  
  at Ishøj Kommune accepterer kriminelle handlinger. 

	 •	 Inkluderende.	Det	vil	sige	en	indsats,	hvor	oplevelsen	af	medborgerskab	og		 	
  deltagelse i positive fællesskaber er nødvendige forudsætninger for at en borger,  
  der har begået kriminalitet, kan lykkes med at komme ind i samfundet og ud af  
  en kriminel livsbane. 

Ishøj  

– en tryg by
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Tryghedsfremmende indsatser i det offentlige rum
Det er den daglige oplevelse af tryghed, snarere end tallene i kriminalitetsstatistik-
kerne, der er afgørende for om man trives. Derfor er borgernes daglige oplevelse af 
tryghed et selvstændigt fokusområde for kommunens indsats.

Tryghed	er	andet	end	risikoen	for	at	blive	udsat	for	kriminalitet.	Trygheden	kommer	
gennem oplevelsen af medborgerskab: det skaber tryghed at have gode naboer, at der 
er meget liv i boligområderne, at kende mange i ens nærområde og at der er sociale 
arrangementer.	Tryghed	opstår	i	det	tillidsfulde	møde	mellem	mennesker	i	byens	rum.
Den fysiske indretning af by- og boligområder og den rette belysning og pæne, grønne 
områder kan bidrage til at skabe tryghed i dagligdagen.

I Ishøj Kommune lægger vi særligt vægt på:

	 ●	 at	sætte	borgerne	i	centrum	for	indsatsen	–	og	at	understøtte	borgerdrevne		 	
  initiativer, der kan fremme trygheden og det tillidsfulde medborgerskab i byen

	 ●	 at	skabe	tryghed	gennem	det	gode	naboskab

	 ●	 at	byens	fysiske	rammer	styrker	oplevelsen	af	tryghed	for	borgere	og	besøgende

	 ●	 at	sætte	målrettet	og	koordineret	ind	over	for	konkrete	utryghedsskabende	fæ- 
  nomener, som fx hensynsløs knallertkørsel i boligområder og ungegruppers   
  uhensigtsmæssige ophold og adfærd i det offentlige rum
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Fælles løsninger på et systematisk grundlag
En helhedsorienteret tilgang indebærer, at mange forskellige aktører spiller en rolle – at 
alle trækker i samme retning. Kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd er sjældent 
isolerede problemer. For eksempel optræder de ofte sammen med familiemæssige og 
sociale vanskeligheder, manglende trivsel i skolen eller misbrugsproblemer. 

Vi kan arbejde sammen når vi har en fælles forståelse af udfordringerne og vi i fælles-
skab kan trække på et systematisk vidensgrundlag. Vi skal tilvejebringe lokale analyser 
af kriminalitets- og utryghedsproblemer og være opdaterede på aktuel viden om, hvilke 
metoder der har effekt. Indsatsen skal løbende evalueres og kvalitetssikres.

I Ishøj Kommune lægger vi særligt vægt på:
 
	 •	 at	løse	opgaven	med	at	forebygge	kriminalitet	og	skabe	tryghed	ved	at	arbejde			
  på tværs af kommunens centre og driftssteder i gensidig respekt for forskellig-
  artede faglige perspektiver og prioriteringer

	 •	 at	have	et	fælles	sprog	og	en	fælles	forståelse	af	de	udfordringer,	vi	står	overfor	

	 •	 at	have	et	tæt	samarbejde	med	andre	myndigheder,	boligselskaber	og	 
  -foreninger, civilsamfundet og erhvervslivet

	 •	 at	vi	velovervejet	søger	at	tilvejebringe	og	anvende	den	aktuelt	bedste	viden	om,		
  hvordan vi mest effektivt forebygger kriminalitet og skaber tryghed i Ishøj

	 •	 at	dele	vores	succeser	og	fejre	vores	fælles	resultater
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