
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Årsrapport 2019 

                                                             Københavns Vestegns Politi 

 
 
 
 
 

 

 Albertslund 

 Ballerup 

 Brøndby 

 Gladsaxe 

 Glostrup 

 Herlev 

 Hvidovre 

 Høje-Taastrup 

 Ishøj 

 Rødovre  

 Vallensbæk 



 

Vi arbejder for din tryghed 
Københavns Vestegns Politi – Årsrapport 2019 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          2 

INDHOLD 

OM ÅRSRAPPORTEN .............................................................................................................................. 3 

FORORD AF POLITIDIREKTØREN.............................................................................................................. 4 

OM KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ...................................................................................................... 5 

KREDSRÅDET PÅ VESTEGNEN ............................................................................................................. 5 

LOKALRÅDET PÅ VESTEGNEN ............................................................................................................. 5 

FØLG VORES ARBEJDE ........................................................................................................................ 6 

 UDVALG AF INDSATSER OG INITIATIVER FRA 2019 ................................................................................. 7 

468 BORGERE HAR I 2019 BESTILT EN BETJENT.................................................................................... 7 

OPERATION MØRKETID – GODE RÅD OM INDBRUDSSIKRING .............................................................. 7 

HUSK LYGTERNE ................................................................................................................................ 8 

TRAFIKDAG – TRAFIK PÅ DE UNGES SKEMA ........................................................................................ 8 

TRYK PÅ TRYGHEDEN I HØJE GLADSAXE.............................................................................................. 9 

UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVN – NY ENHED OPETTET PÅ VESTEGNEN ........................................... 10 

ØGET FOKUS PÅ PSP-K ..................................................................................................................... 10 

FÆRDSELSINDSATSER i 2019 ............................................................................................................. 11 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

file:///D:/Årsrapport%202019/Årsrapport%20%202019%20-%20endelig%20version.docx%23_Toc31194941


 

Vi arbejder for din tryghed 
Københavns Vestegns Politi – Årsrapport 2019 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM ÅRSRAPPORTEN  

 

Årsrapporten ser tilbage på nogle af Københavns Vestegns Politis 

indsatsområder i 2019, særligt i forhold til kredsens trygheds- og 

forebyggelsesarbejde (retsplejelovens § 112, stk. 2).  

 

UDGIVELSE  

Årsrapporten gives til kredsrådet, som består af politidirektøren og 

politikredsens 11 borgmestre, og publiceres på vores hjemmeside 

www.politi.dk. 

 

ANDRE UDGIVELSER 

Årsrapporten suppleres af tidligere årsrapporter, referater fra møder i 

kredsrådet og politikredsens samarbejdsplan, som også udgives på 

politi.dk. 

 

NETDØGNRAPPORT  OG PRESSEMEDDELELSER 

Find omtaler af udvalgte hændelser fra døgnet (netdøgnrapporten) samt 

pressemeddelelser på www.politi.dk/aktuelt. 

 

SOCIALE MEDIER  

Facebook: 

www.facebook.com/VestegnsPoliti 

 

Twitter  

@VestegnsPoliti  

Politidirektøren: @PdVestegn   

Anklagemyndigheden: @Vestegnanklager 

 

FOTO 

Københavns Vestegns Politi medmindre andet er oplyst.  

 

KONTAKT  

Københavns Vestegns Politi, Kommunikation, Birkelundsvej 2, 2620 

Albertslund, pressetelefon:  4026 3704 eller mail: kbhv-presse@politi.dk 

 

 

 

http://www.politi.dk/aktuelt
http://www.facebook.com/VestegnsPoliti
mailto:kbhv-presse@politi.dk
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FORORD AF POLITIDIREKTØREN 

TRYGHED, TILLID OG NÆRHED 

Tryghed, tillid og nærhed i lokalområderne har vores fokus. Døgnet rundt, året rundt arbejder vi for 
et trygt og sikkert Vestegnen. Det er vores fornemmeste opgave at sikre borgenes tryghed, og mødet 
med Københavns Vestegns Politi skal være en god oplevelse. Det skal være trygt og godt at bo, 
leve og færdes på Vestegnen og borgerne skal have tillid til, at vi kan og vil hjælpe, når der er brug 
for det. Kort sagt; Vi er der for borgerne, og det skal de kunne mærke.  
 
FOKUS PÅ DEN PERSONFARLIGE KRIMINALITET 
Personfarlig kriminalitet som bl.a. dækker over vold, overgreb og krænkelser er meget 
utryghedsskabende for borgerne, og personfarlige sager skal derfor have højeste prioritet hos både 
politiet og anklagemyndigheden. I 2019 har vi bl.a. haft fokus på vores sagsbehandlingstider i de 
personfarlige sager og på at sikre, at borgere, der har været udsat for en forbrydelse, informeres om 
status på deres sag. Det vigtige arbejde fortsættes i 2020.  
 

HURTIGERE KONSEKVENS I ALVORLIGE STRAFFESAGER – FRA ANMELDELSE TIL AFSONING 
Der skal være en hurtigere konsekvens i de alvorlige straffesager, som leder til afsoning. En hurtig 
behandling af straffesager er afgørende for, at ofre kan komme videre med deres liv, for muligheden 
for at opklare forbrydelser og for borgernes retsfølelse.  I 2020 sætter vi både fokus på 
straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden og på samarbejdet med øvrige 
myndigheder, da et velfungerende samarbejde er afgørende for en effektiv sagsbehandling i den 
samlede straffesagskæde – fra anmeldelse til afsoning.  
 
DET GODE SAMARBEJDE ER AFGØRENDE 
Jeg tror på, at målrettet og stærkt samarbejde med andre nytter - og vi har et rigtig godt samarbejde 
med vores 11 kommuner.  Vi samarbejder både i Lokalråd og Kredsråd, men også i det daglige, hvor 
det tætte samarbejde mellem lokalpoliti og kommunernes medarbejdere sikrer, at udfordringer 
håndteres hurtigt. Det gode samarbejde er en grundsten. At nedbringe kriminaliteten og skabe 
tryghed er nemlig en opgave, der løses allerbedst, hvis vi arbejder sammen.  
 
Borgerne er grundlaget for hele vores virksomhed og 
vi går til opgaverne og prioriterer dem ud fra et 
borgerperspektiv. Det er en kerneopgave for politiet 
at sikre tryghed for borgerne ved at gennemføre 
tryghedsskabende indsatser på en række forskellige 
områder. I Årsrapport 2019 kigger vi tilbage på et lille 
udvalg af vores mange tryghedsskabende og 
forebyggende indsatser og initiativer i året, der er 
gået.  
 
Jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde og 
samarbejde i 2020.   
 

 

 

Kim Christiansen 
Politidirektør 
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OM KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KREDSRÅDET PÅ VESTEGNEN 

Politidirektøren samarbejder med borgmestrene i politikredsens 11 kommuner om mål for 

politiindsatsen i kredsen. Det sker i Kredsrådet, som er det politiske og strategiske niveau i det 

kriminalitetsforebyggende samarbejde for hele politikredsen.  

 

Borgmestrene på Vestegnen mødes med politidirektøren ca. fire gange årligt, hvor de i fællesskab 

bl.a. drøfter samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet og holder et vågent øje på 

kriminalitetsudviklingen på Vestegnen.  

 

Politidirektør Kim Christiansen er formand for kredsrådet. Hør ham og næstformand, borgmester i 

Brøndby Kommune Kent max Magelund fortælle om, hvordan de i kredsrådet arbejder med 

trygheden for Vestegnens ca. 416.000 borgere i en lille film på politikredsens Facebookside.  

 
 

LOKALRÅDET PÅ VESTEGNEN  

Det er en af politiets kerneopgaver at forebygge kriminalitet hver eneste dag – lige fra patruljer i 

trafikken til undervisning på skoler og lokalbetjente i boligområder. Men også i kulissen arbejder vi 

sammen med andre i samfundet for at skabe tryghed og standse kriminalitet. Her spiller Lokalrådet 

en vigtig rolle, for det er her, at ledere fra lokalpoliti og kommune tilrettelægger det forebyggende 

samarbejde.  

 

Københavns Vestegns Politi 

 
Københavns Vestegns Politi dækker 11 
kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, 
Gladsaxe, Glostrup, 
Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, 
Rødovre og Vallensbæk. 
 
I politikredsens 11 kommuner er der ca. 
416.000 borgere. 

 
Der er omkring 850 ansatte i Københavns 
Vestegns Politi. 

 

https://da-dk.facebook.com/VestegnsPoliti/videos/vb.301207149940917/557116431442702/?type=2&theater
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Lokalrådene drøfter også lokale problemområder, som berører borgere, erhvervsliv og andre 

lokale aktører og lokalrådsarbejdet sikrer, at politi og kommune er på forkant, kan handle hurtigt og 

koordinere indsatser. Det gør, at vi kan sætte samlet ind og løse lokale problemer i fællesskab. 

 

 

Åbne Lokalråd  

Som noget ret nyt er Københavns Vestegns Politi begyndt at holde åbne lokalrådsmøder, hvor 

gode kræfter i et lokalområde inviteres til en udvidet information om et lokalt problem, hører om 

kommunens og politiets syn på sagen og håndteringen af det og selv kan bidrage med 

løsningsforslag - og der er allerede gode erfaringer med de åbne lokalrådsmøder. Intentionen er, 

at kommune og politi inviterer til et åbent lokalrådsmøde, hvis en hændelse eller negativ udvikling 

kræver det. 

 

Se filmen og hør en lokalpolitileder fortælle, hvordan vi arbejder med at hindre kriminalitet i 

Lokalrådet. 

 

 
FØLG VORES ARBEJDE  

Du kan følge vores arbejde på bl.a. Facebook, Twitter og politi.dk.  

Vi bruger de sociale medier som et supplement til den øvrige kommunikation til borgere, 

virksomheder og presse.  Især på Facebook og Twitter fortæller vi om vores arbejde. Vi ønsker på 

Facebook at give borgerne mulighed for at komme med bagom og se og høre, hvad vi går rundt og 

arbejder med. Vi giver gode råd til at forebygge kriminalitet og vi fortæller om særlige indsatser og 

kampagner.  

 

Vi beder også engang imellem om borgenes hjælp i forbindelse med f.eks. savnede personer og 

efterlyste, formodede gerningsmænd.    

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politiet fik ved årsskiftet en ny hjemmeside. På hjemmesiden kan du 
ud over at finde oplysninger, vejledning og borgerbetjening også finde 
efterlysninger, nyheder og døgnrapporter. 

 
 
 
 

DU FINDER OS HER 
politi.dk 

Facebook 
Twitter 

 

https://da-dk.facebook.com/VestegnsPoliti/videos/vb.301207149940917/411708142799132/?type=2&theater
http://www.politi.dk/aktuelt
http://www.facebook.com/VestegnsPoliti
https://twitter.com/VestegnsPoliti?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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 UDVALG AF INDSATSER OG INITIATIVER FRA 2019 

 
 

468 BORGERE HAR I 2019 BESTILT EN BETJENT 

Da vi gik ind i 2019 havde dansk politi netop fået en ny 

hjemmeside, som åbnede for en ny måde at kontakte 

politiet på. Funktionen, der hedder Bestil en betjent, gør 

det muligt at anmode om f.eks. en færdselskontrol eller 

et foredrag.   

 
I 2019 har Københavns Vestegns Politi modtaget i alt 468 bestillinger, hvoraf størsteparten på 444 
handler om færdselskontrol.   
 

Du kan bestille en betjent på www.politi.dk/bestil/bestil-en-betjent. 
 

 

 

 

OPERATION MØRKETID – GODE RÅD OM INDBRUDSSIKRING 

I ugerne 46-49 var politifolk fra Lokalpolitiet rundt i og omkring centre i kredsens 11 kommuner til 
en snak og gode råd om indbrudssikring.  
 
Den mørke tid er desværre også indbrudstid. 
Indbrudstyven arbejder nemlig naturligt nok 
helst uset – og mørket gør det nemmere.  

Hovedbudskabet med kampagnen er, at vi alle 
kan gøre noget ved det: Tænde lys, holde øje 
med sit kvarter og hjælp sine naboer! 

I forbindelse med kampagnen blev der udover 
gode råd om indbrudssikring også udleveret 
tænd/sluk-ure. I Ishøj fik de lokale betjente 
desuden hjælp fra nogle af kredsens Politikadet 
Juniorer.  

 

http://www.politi.dk/bestil/bestil-en-betjent
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HUSK LYGTERNE 
Hvert år kommer for mange cyklister til skade i trafikken. I den mørke 
tid gælder det om at huske lygterne, skrue op for lyset og blive set 
tydeligt af biler, busser og lastvogne i trafikken. Stærke lys og gode 
reflekser kan nemlig være med til at undgå ulykker med cyklister i de 
mørke måneder.  
 
I uge 43 og 44 var vi ude på 27 udvalgte skoler på Vestegnen. Med 
information og uddeling af cykellygter var kampagnens formål at 
bidrage til at forebygge trafikulykker med cyklister i folkeskolealderen.  
 
’Husk lygterne’-kampagnen blev afviklet i et samarbejde mellem 
kommuner og politi i Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. 

 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAFIKDAG – TRAFIK PÅ DE UNGES SKEMA 

Unge mellem 18-24 år fylder desværre for meget i statistikken over trafikulykker i Danmark. Både 

med hensyn til lettere og alvorlige 

tilskadekomne samt dræbte. 

 

Derfor inviterede Københavns Vestegns 

Politi sammen med kommuner og Rådet for 

Sikker Trafik elever fra 8. klasser til 

Vestegnens Trafikdag, fordi de nærmer sig 

den statistikramte aldersgruppe. 

 

Over to dage i april mødte over 300 elever 

fra skoler i Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, 

Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og 

Vallensbæk op til trafikdagen. 

 
Det var en dag for de store børn med trafiksikkerhed på tavlen, og formålet med dagen var at få de 

unge til at tænke over deres adfærd i trafikken og konsekvenserne ved en ulykke. 
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På dagen fortalte en ulykkesramt om konsekvenserne ved livets valg og et øjebliks 

uopmærksomhed, og der var dialog mellem de unge om trafikadfærd. Politifolk fortalte om 

færdselsreglerne, om uheldsstatistik og om, hvordan det er, når politiet skal underrette en familie 

om det værst tænkelige efter en ulykke. 

 

 

TRYK PÅ TRYGHEDEN I HØJE GLADSAXE 

i 2019 iværksatte vi en særlig indsats i Høje Gladsaxe. Formålet var at øge trygheden i området 

bl.a. ved øget synlighed. Der har i løbet af 2019 i Høje Gladsaxe også været målrettede indsatser 

mod synlig narkotikahandel og en særligt indsats omkring misbrugsbehandling. 

 

Lokalbetjentene i Høje Gladsaxe har bl.a. hver onsdag eftermiddag været på klubbesøg og spillet 

fodbold med de unge. Til fodbold har der i gennemsnit deltaget 25-35 unge i alderen 12-14 år. 

Endvidere er der blevet etableret et erhvervsnetværk som bidrager til, at politiet hører, hvad der 

rører sig, og at de erhvervsdrivende ved, hvad politiet laver i området. De erhvervsdrivende ser 

problemerne før de eskalerer, og dermed bidrager netværket til, at politiet kan handle 

forebyggende og forhindre en eventuel utryghed blandt beboerne.  

 

I april 2019 blev der afholdt en større tryghedsvandring, hvor beboere, beboerforening, 

erhvervsdrivende, borgmesteren, boligselskaberne sammen med kommune og de lokale betjente 

gik rundt og diskuterede tryghed i området. Tryghedsvandringen gav flere gode iagttagelser i 

forhold til at skabe et endnu tryggere nærmiljø i området. Der blev efterfølgende etableret 

forskellige arbejdsgrupper, der løb med forskellige opgaver omhandlende tryghed i Høje Gladsaxe. 

På grund af de gode erfaringer planlægges der også for en tryghedsvandring i 2020, hvor vi følger 

op og taler om eventuelle nye problemstillinger. 

 

Vi har som led i indsatsen også haft fokus på vores viden om misbrugsbehandling via et projekt, der 

hedder Fra lommevending til behandling. Projektets formål er at skabe en kulturændring i politiets 

møde med unge stofbrugere. Gennem en opkvalificering af udvalgte betjente og civile forebyggere 

opnås mere forståelse for målgruppen - de unge stofbrugere. Medarbejderne bliver klædt på til i 

endnu højere grad at kunne håndtere målgruppen, mens der samtidig bygges en bedre bro til 

behandlingstilbud.  

 

Projektet bliver evalueret af Center 

for Rusmiddelforskning og den 

endelige evaluering forventes at 

ligge klar i foråret 2020. 

 

Samlet set har de særlige indsatser i 

Høje Gladsaxe resulteret i et tættere 

samarbejde mellem kommune, 

helhedsplan, beboerforeninger, 

erhvervsdrivende og politiet.   

Der udarbejdes en evaluering af 

projektet, som er færdig primo 2020.  
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UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVN – NY ENHED OPETTET PÅ VESTEGNEN 

Den 1. januar 2019 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Formålet med loven 

er at forebygge ungdomskriminalitet ved bl.a. at fastlægge målrettede individuelle forebyggende 

indsatser for børn og unge i alderen 10 – 17 år.  

 

Området medførte oprettelsen af en ny enhed under Forebyggelsessekretariatet i Københavns 

Vestegns Politi. Enheden har til opgave at screene alle de børn og unge, der begår kriminalitet og 

gennem screeningen vurdere, om barnet eller den unge skal i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), 

hvor man på baggrund af indstillinger fra de kommunale myndigheder afgør de forebyggende og 

sociale reaktioner, der skal understøtte barnet eller den unges udvikling væk fra kriminalitet mv.  

 

Derudover har enheden til opgave at sætte fokus på kredsens sagsbehandling og efterforskning i 

sager vedrørende børn og unge for at sikre, at kredsen overholder de målkrav, der blev indført 

som følge af loven. 

 

Enheden har ligeledes et tæt samarbejdet med politikredsens kommuner for bl.a. at sikre en høj 

faglighed i de indstillinger, Nævnet skal arbejde med. 

 

Enheden har screenet 815 unikke sager i 2019, hvilket har ført til indstilling til UKN via 

Anklagemyndigheden af 124 personer over 15 år og 54 børn er direkte af enheden indstillet til 

UKN.  Der er afholdt 61 møder i Nævnet, heraf er enkelte genfremstillinger. 

 
 
ØGET FOKUS PÅ PSP-K  

PSPK-samarbejdet er et samarbejde mellem Hovedstadens psykiatri, Kriminalforsorgen, 

Københavns Vestegns Politi og politikredsens 11 kommuner.  PSPK-samarbejdet retter sig mod 

borgere, der har behov for hjælp/støtte fra minimum tre ud af de fire myndigheder. Altså borgere, 

der har eller kan få berøring med samtlige myndigheder, og hvor det er uklart, hvem der har 

hovedansvaret og hvor der derfor er behov for koordinering på tværs.  

 

I 2018 kom der øget fokus på samarbejdet for at sikre den bedst mulige hjælp til borgerne. Det har 

bl.a. resulteret i, at der afholdes et større kick off-møde om PSPK-samarbejdet i marts 2020, som 

har til formål at klæde myndighedernes medarbejdere og ledelse på til et endnu bedre PSPK-

samarbejde.  
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FÆRDSELSINDSATSER i 2019 

I løbet af 2019 har der på færdselsområdet bl.a. været indsatser vedr. for høj hastighed, 

spiritus/narkokørsel, uopmærksomhed i trafikken, gaderæs på offentlige veje, vanvidsbilisme og 

skolevejene.  

 

Vi standser omkring 300 spiritusbilister og 600 narkobilister om året på Vestegnen i vores indsats 

for at øge trafiksikkerheden og begrænse antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. 

 

Vi har i 2019 haft et særligt fokus på, og en række større koordinerede indsatser rettet mod, 

hastighed, utryghedsskabende adfærd og mod utryghedsskabende knallertkørsel. Den 

utryghedsskabende adfærd har særligt været aktuel i relation til gaderæs. Det har fyldt meget for 

borgerne i de berørte kommuner, hvorfor der har været kørt en fast indsats i weekenderne mod 

gaderæs og vanvidsbilisme i sommerhalvåret fra april til oktober. 
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