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Årets første udgave af Pippet byder på en populær ballontur over Albertslund, interesse for Albertslund i Ungarn og imple-
mentering af nye affaldsordninger for kommunens institutioner. Og så er Vikingelandsbyen på auktion og meget mere...

I luftballon over Albertsund

Mere end 5400 gange er videoen om ballonskipper 
Christoffer fra Albertslund Ungdomsskole blevet set 
på Facebook. Her i Pippet får du mulighed for at se 
eller gense videoen, der sætter spot på et af 
Albertslund Kommunes helt unikke fritidstilbud - 
nemlig ballonflyvning. 

Filmen er den sidste i rækken af seks, der har givet 
et billede af Albertslunds brede tilbud af fritidsakti-
viter og service under hashtagget #Voresalberts-
lund

Se filmen ved at følge dette link goo.gl/5mBMo1

Alle borgere i Albertslund har siden efteråret 2016 sorteret affald efter de nye affaldsordninger. Nu er tiden 

kommet til kommunens medarbejdere. I løbet af foråret 2017 går vi også i gang med at sortere affald. 

Som et led i Kommunens fælles miljøindsats for 2016-2017 bliver de nye affaldsordninger nu implementeret i alle 

kommunens institutioner. Det er de samme ordninger, 

som allerede er ved at blive implementeret hos alle 

borgerne i Albertslund. I Albertslund har vi i mange 

år været gode til at sortere papir, glas og pap fra til 

genanvendelse. Nu skal alle i Albertslund også sortere madaffald, plast- og metalemballage fra til genanvendelse. 

Når du sorterer madaffald bliver det til lys, varme og kompost. Du bidrager dermed til, at værdifulde ressourcer 

ikke går op i røg. F.eks. kan 500 metaldåser blive til et cykelstel, og 30 plastflasker kan blive til en fleecetrøje. Når 

du sorterer, bidrager du til at nå vores mål om at sende 60 % af affaldet til genanvendelse i 2020. 

Miljø & Teknik er tovholder på processen, der er igangsat i 2016, og vi forventer, at ordningen når at blive indført 

alle steder før skolernes sommerferie. Der er mange aktører der skal koordinere, når affaldet skal sorteres i 

nye fraktioner bl.a. indkøb af beholdere, indretning af affaldsgårde og aftaler med vognmanden. Vi ruller derfor 

ud i tre etaper, hvor de første affaldsgårde er klar i februar, og de øvrige kommer med i enten april eller juni. 

På medarbejdersiden kan du se, hvornår vi forventer at være klar med affaldsgården i din institution, så du kan 

komme i gang med sorteringen. Tag godt i mod de nye affaldsordninger, også selv om du skal gå lidt længere med 

affaldet. Hvert kilo tæller! 

Læs om det på medarbejdersiden

F.eks. kan 500 metaldåser blive 
til et cykelstel, og 30 plastflasker 
kan blive tilen fleecetrøje

 Hvis borgerne kan sortere affald, kan vi også...
Af; Merete Winter og Birte Kwamm, miljømedarbejdere
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Albertslund inspirerer Europa...

Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund Kommune er den eneste af sin slags i Danmark. 
Nu efterspørges enhedens succesfulde arbejdsmetoder i udlandet. 

 
Det er ikke en nyhed længere, at vores europæiske naboer henter inspiration i Albertslund Kommune, når det han-
dler om grønne løsninger. Men nu har Albertslund på ny g jort sig bemærket i Europa. Denne gang på det kriminal-
præventive område. 
På en konference om antiradikalisering i den ungarske hovedstad Budapest var Albertslund Kommune repræsen-
teret i skikkelse af Kasper Fisker, der er leder af Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i kommunen. 
Med baggrund i Politiets Efterretningstjeneste har han en særlig indsigt i, hvordan man kan organisere kriminal-
præventive indsatser på kommunalt plan, så de får størst effekt. Og det er altså noget de efterspørger viden om 
i Europa, og særligt i Ungarn hvor presset fra flygtningestrømmene har givet akut behov for nye indsatser inden 
for f.eks. antiradikalisering. 
”I et land som Ungarn er de simpelthen nået til et punkt, hvor de ikke ved, hvor de skal sætte ind. I Danmark er vi gået 
forrest ud i det kriminalpræventive arbejde, og det er de interesserede i at lære af,” siger Kasper Fisker.

Alle sager går gennem DKE 
Når de interesserer sig for Albertslunds model i udlandet, handler det om, hvordan enheden organisatorisk er 
skruet sammen, forklarer han.  

”Vi arbejder efter et enkeltsagskoncept, hvor alle kriminalsager kommer forbi DKE. Derfor er vi koordinatorpunktet 
for den kriminalpræventive indsats for hele kommunen. Det betyder dels, at sager ikke falder mellem to stole, dels 
at man ikke kan ”vokse ud af” det kriminalpræventive system i Albertslund,” siger han og fortsætter:

Af Sine Neuchs Thomsen, kommunikationskonsulent

ALBERTSLUND ER KOMMET PÅ VERDENS-

KORTET FOR KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS



”Forebyggelse er ikke bare forebyggelse. Mange landes 
kommuner er selvbestemmende instanser, og det giver 
dem metodefrihed i det forebyggende arbejde, men det 
betyder også, at der ikke er en fast arbejdsgang for de 
enkelte sager,” siger Kasper Fisker. 

Konkret handleplan for antiradikalisering
På konferencen i Ungarn var det derfor især DKEs særlige ”modtagerapparat” der vakte stor interesse, og som 
flere andre europæiske lande fandt ”vanvittig interessant”, fordi det giver et konkret redskab til at vide hvad det 
næste skridt er i en hvilken som helst sag, forklarer Kasper Fisker.  

Modtagerapparatet skal forstås som den procedure, der igangsættes i det øjeblik DKE modtager en sag om en per-
son eller gruppe, som kræver handling fra kommunen. Sagen vurderes af DKEs faglige medarbejdere, der placerer 
den i en af tre passende kategorier.  
”I praksis bliver hver enkelt sag behandlet, så den lander på den rigtige sagsbehandlers bord. En simpel metode, som 
gør det videre forløb mere håndgribeligt,” siger Kasper Fisker. 
 
Inddelingen i de tre niveauer sikrer, at indsatsen får størst mulig effekt. De tre niveauer har hver deres ”alvorsgrad”, 
hvor 1: kræver indblanding fra f.eks. en lærer eller pædagog, 2: kræver en sagsbehandler i form af en socialrådgiver 
og 3: kræver et lederforum på tværs af politi og øvrige instanser. 
”Problemet opstår, hvis der går kludder i niveauerne. Så risikerer man en såkaldt kontraproduktiv effekt, hvor fore-
byggelsesindsatsen ender med at have en negativ effekt,” siger Kasper Fisker. 
Det kunne f.eks. være i en sag, hvor en ung dreng er begyndt at ryge lidt hash. Hvis hans sag bliver behandlet på et 
højere niveau, risikerer man at give ham en oplevelse af at være mere kriminel end han er, og det kan betyde, at han 
udvikler sig mere i den retning, forklarer han. 
Konferencen var arrangeret af Institut for National Sikkerhed på det ungarske University of Public Service. 
 
SSP er et hjemmelsgrundlag 
Når DKEs model er unik, er det ifølge Kasper Fisker også et udtryk for, at der er ”blevet revet forvaltningsmæssige mure 
ned”. Det har betydet, at DKE kan udnytte de muligheder, der er i de tre tværfaglige samarbejder; PSP (Psykiatri, So-
cial myndighed og Politi), KSP (Kriminalforsorgen, Social Myndighed og Politi) og SSP (Skole, Social myndighed og Politi). 
 
Samtidig forholder det sig sådan, at SSP, der i mange kommuner spiller en central rolle i det forebyggende arbejde, 
i højere grad udnyttes som det hjemmelsgrundlag det er, forklarer Kasper Fisker.
”SSP er ikke en organisation med en adgang til at dele information mellem tre myndigheder, hvor visse kriterier er 
opfyldt. Det samme gør sig i øvrigt gældende for PSP og KSP,” siger han og tilføjer: 
”Vores model i Albertslund Kommune har fået en afgørende betydning for de borgere, der kommer i berøring med 
DKE. For det første øges borgernes retssikkerhed betydeligt, og for det andet bliver de mødt af én sikker og varm 
hånd, der hjælper dem trygt videre gennem, det der kan være deres livs krise.”

I Danmark er vi gået forrest ud i 
det kriminalpræventive arbejde, 
og det er de interesserede i at 
lære af i Ungarn

FAKTA
Forvaltningsmæssigt er DKE placeret 
højt i den kommunale organisations-
struktur. Enheden ligger udenfor for-
valtningerne og refererer direkte til 
områdedirektør for Børn, Sundhed og 
Velfærd, Kristina Koch Sloth. Det be-
tyder, at DKE kan inddrage, den af de 
øvrige forvaltninger, der er relevant i 
de enkelte sager. Som tak for oplægget ved konferencen modtog Kasper 

Fisker et diplom, der nu pryder hylden på hans kontor. 



Info

 

I anledning af personaleforeningens 5 års fødselsdag inviteres til åbent hus 
med boller og lagkage onsdag d. 1. februar kl. 15-17 i kantinen på rådhuset. 
Alle er velkomne!

PAK FYLDER FEM ÅR 

VI STØTTER DANMARKS INDSAMLING  

Næste “pip” udkommer i februar

Følg kommunen på de sociale medier - facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund

Albertslund Kommune støtter Danmarks Indsamling 2017 for
verdens fattigste 
I forbindelse med Danmarks Indsamling 2017 har Albertslund Kom-
mune sat et teambuildingskursus i Vikingelandsbyen på højkant. 
Kurset er for op til 20 personer, og auktionen foregår gennem Lau-
ritz.com. Vi håber at kunne donere det størstmulige beløb til verdens 
fattigste, så hjælp os med at dele budskabet på  
kommunens Facebook-side. 
På linket kan du se, hvor meget der er blevet budt -og så kan du jo 
også selv byde:
http://www.lauritz.com/da/auktion/albertslund-kommune-bliv-viking-
for-en-dag-med-kollegerne/i4535901/

PÆDAGOGER LANCERER NY APP 
De to pædagoger Jonas Andersen og Dannie Markussen, der til dagligt arbejder på Herstedøster Skole, 
lancerer mandag den 30. januar en app til brug i undervisningen for folkeskolens mindste. 
"Konceptet med læring gennem apps eksisterer i bedste velgående i folkeskolen og er meget populært blandt 
brugerne, men vores koncept tager skridtet videre og flytter læringsformen væk fra tabletten ved at aktivere 
brugerne og gøre læringen til en leg,” siger Jonas Andersen. 
 
Albertslund Kommune hat støttet udviklingen af appen. Appen lanceres ved et arrangement på Herstedøster 
Skole mandag den 30. januar. Læs mere om appen på www.lolapp.dk

http://danmarksindsamling.dk/om-danmarks-indsamling/
https://www.facebook.com/albertslundkommune
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https://www.facebook.com/albertslundkommune/photos/a.178713628851084.51417.134551146600666/1180185768703860/?type=3&theater
http://www.lauritz.com/da/auktion/albertslund-kommune-bliv-viking-for-en-dag-med-kollegerne/i4535901/
http://www.lauritz.com/da/auktion/albertslund-kommune-bliv-viking-for-en-dag-med-kollegerne/i4535901/
http://www.lolapp.dk
http://forbraendingen.dk/events/banko-og-big-band/

