
Arbejdet med tryghed i Midt- og Vestsjællands Politikreds

Midt- og Vestsjællands Politi har det overordnede mål at skabe tryghed og sikkerhed for alle borgere, og 
fremstå som et nærværende politi, der møder borgerne i øjenhøjde, hvor de bor. 

Det er også et mål i sig selv at fremstå som et politi, der arbejder målrettet og effektivt med alle tænkelige 
problemstillinger i samarbejde med kommunerne og lokalrådene i politikredsen.

Det skal ikke mindst ske gennem dialog og samarbejde mellem politiet, kommunerne, samarbejdspartnere 
og borgere om lokale forhold, der kan understøtte og skabe tryghed blandt borgerne og belyse de faktorer, 
der påvirker borgernes oplevelse af tryghed.

Det udfordrer politiet til at arbejde samfundsorienteret og forebyggende i samarbejde med alle tænkelige 
interessenter om forhold, der styrker trygheden, så borgerne oplever tryghed og sikkerhed i hverdagen.

Politiet, kommunerne og lokalrådene bærer samarbejdet, og det udfordrer alle muligheder for at arbejde 
forebyggende og tryghedsskabende i bredt samarbejde med borgerne ved oprettelse af partnerskaber 
og samarbejder under paraplyen ”TRYGHED”. Trygheden skal helt ud i hjørnerne og boligområderne i de 
enkelte kommuner under medvirken af særligt udvalgte borgere under betegnelsen områdeformænd eller 
tryghedsambassadør1.

Områdeformand og tryghedsambassadør
En tryghedsambassadør er en borger, der enten har eller kan udvikle et lokalt netværk og gennem dette 
netværk som områdeformand eller områdeambassadør videreformidle informationer fra politiet, kommuner 
og samarbejdspartneres om tryghedsskabende arbejde, kriminalitetsudviklingen, kampagner samt deltage i 
præventive samarbejder med borgerne og kampagner.

Den enkelte ambassadør tilknyttes lokalrådet som fast medlem eller ad hoc-medlem. Områdeformanden 
eller tryghedsambassadøren arbejder i hverdagen tæt sammen med områdebetjenten, kommunens repræ-
sentant og andre interessenter fra området med dialog om problemstillinger og etablering af tiltag af fore-
byggende karakter for at styrke borgeres tryghed.

Områdeformanden eller tryghedsambassadørens handle- eller anmeldelsespligt er begrænset til afklarende 
samfundsfaglige forhold og information om forhold, der kan have betydning for kriminalitetsudviklingen eller 
dialog med områdebetjenten for at sikre trygheden for borgerne i lokalområdet.

Politiets sædvanlige praksis for anmeldelser eller behov for akut hjælp går altid forud for en aftale indgået 
mellem en områdeformanden eller tryghedsambassadøren og politiet. 

Det betyder, at borgere, der har akut behov for hjælp, altid skal ringe 112 eller 114, hvis der er behov for 
politiet i relation til en generel anmeldelse. 
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1Områdeformand eller tryghedsambassadør er en fællesbetegnelse for den samme ting. 
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