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Fortsat stærke indsatser i særligt udsatte boligområ-

der, mod rocker- og bandemiljøet, social dumping og 

indbrud  
 

Med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2016-2019 

videreføres de seneste flerårsaftalers markante styrkelser af politiets ind-

satser mod indbrudskriminalitet og rocker- og bandemiljøet samt trygheds-

skabende indsatser i særligt udsatte boligområder. 

 

Indsats mod indbrudskriminalitet og rocker- og bandemiljøet 

 Indbrud i privat beboelse har igennem flere år været et højt priori-

teret nationalt indsatsområde for politiet. Antallet af indbrud i pri-

vat beboelse er faldet med godt en tredjedel i forhold til 2009, hvor 

indbrudskriminaliteten toppede, men ligger stadig på et højt niveau. 

Indsatsen i Task Force Indbrud har ført til flere domme med mar-

kante fængselsstraffe. Politiets målrettede indsats skal fortsætte 

som led i bekæmpelsen af kompliceret og kredsoverskridende kri-

minalitet. 

 

 Politiet har sat massivt og bredt ind over for de rocker- og bande-

grupperinger, der gennem deres kriminalitet samt indbyrdes kon-

flikter og opgør skaber utryghed i befolkningen. Der er gennemført 

en målrettet indsats i forhold til en konsekvent efterforskning og 

retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. Et af de centrale 

pejlemærker for indsatsen har været, at der til enhver tid skulle væ-

re fængslet i alt 225 af de rockere og bandemedlemmer, der over-

våges af politiet. I efteråret 2015 var der fængslet omkring 300. 

 

Med Task Force Øst, Task Force Vest og Task Force Indbrud er der opnået 

resultater, som de enkelte politikredse ikke ville kunne opnå alene eller 

ved almindeligt samarbejde. Således har task force-enhederne medført en 

fokuseret og målrettet indsats mod kriminelle miljøer, hvor kriminalitets-
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bekæmpelsen er særligt vanskelig og ressourcekrævende. Desuden har de 

dedikerede ressourcer skabt en efterforskningsmæssig tyngde, som de en-

kelte politikredse hver for sig kun vanskeligt kan tilvejebringe. Task force-

enhederne har derudover gennem en målrettet efterretningsindsats opbyg-

get værdifuld viden om bestemte kriminelle miljøer og afdækket mønstre 

og sammenhænge i kriminaliteten og mellem de kriminelle aktører.  

 

Politiet skal fortsætte og løbende videreudvikle indsatserne, der eksempel-

vis er opnået gennem de hidtidige task forces. Samtidig prioriteres inden 

for politiets samlede økonomi en styrket indsats mod indbrudskriminalitet 

svarende til i alt 20 mio. kr. frem mod 2019. 

 

Indsats i særligt udsatte boligområder 

 Den seneste flerårsaftale har muliggjort en styrket kriminalpræven-

tiv indsats, konsekvent patruljering med fokus på en hurtig og ef-

fektiv indsats samt synlig tilstedeværelse i samarbejde med kom-

munerne og tæt kontakt med lokale unge gennem SSP-samarbejdet 

mv. Det har medvirket til, at relativt flere bliver stillet til regnskab 

for den kriminalitet, de begår, ligesom politiets tryghedsindeks vi-

ser, at trygheden i de særligt udsatte boligområder er blevet øget. 

 

Indsats mod social dumping 

 De senere års prioriteringer har muliggjort en styrket politiindsats 

mod social dumping og ulovlig cabotagekørsel, herunder bl.a. ved 

bistand til Arbejdstilsynet og SKAT i forbindelse med kontrolar-

bejdet vedr. social dumping. Politiets indsats mod social dumping 

og ulovlig cabotagekørsel videreføres i aftaleperioden. 

 

 

 

 


