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Kæe Nick Hækkerup 

Jeg skriver dette brev, fordi vi deler en ambition om at sikre trygge byer, hvor borgerne kan 
færdes uden bekymring for kriminalitet. 

I den forbindelse har vi i kommunerne et tæt samarbejde med politiet, herunder i forhold til 
det forebyggende arbejde. 

Af og til er politiet nødt til at tage skrappere midler i brug og udstede zoneforbud. I Ballerup 
Kommune har det været nødvendigt i forbindelse med grupper af unge, der havde en helt uac-
ceptabel voldelig og truende adfærd i gågaden og på Biblioteket. 

Vi er imidlertid stødt ind i det problem, at når zoneforbuddet overtrædes, er der ikke tid i rets-
systemet til at behandle sagerne. Der kan gå helt op til et halvt år, før sagen kommer for ret-
ten. Det vil sige, at lovovertræderen oplever, at man kan overtræde zoneforbuddet uden no-
gen umiddelbar sanktion. 

Det sender et skidt signal til lovovertrædere om, at deres handler ingen konsekvens har, og det 
hæmmer politiets arbejde med at dæmme op for kriminel adfærd. Samtidig er det ikke godt 
for borgernes retsfølelse at kunne konstatere, at der ingenting sker.  

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til, at der sikres et tilstrækkeligt ressourceniveau i rets-
systemet til at sagerne kan behandles. Indtil ressourcesituationen i retssystemet er bedre, bør 
der findes andre metoder til at sanktionere dem, der overtræder deres zoneforbud. Det kunne 
eksempelvis være gennem en form for strakssanktion, beslaglæggelse af køretøjer eller andet. 
Fravær af sanktioner går i hvert fald ikke. 
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