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OM ÅRSRAPPORTEN  

 

Årsrapporten ser tilbage på nogle af Københavns Vestegns Politis 

indsatsområder i 2020, 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. 

 

FØLG KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI 

Find bl.a. pressemeddelelser og efterlysninger på 

www.politi.dk/aktuelt. Du kan også følge os på både Twitter og 

Facebook. 

 

FACEBOOK 

www.facebook.com/VestegnsPoliti 

 

TWITTER  

@VestegnsPoliti  

@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
mailto:kbhv-presse@politi.dk
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FORORD AF POLITIDIREKTØREN 

Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et udfordrende, ekstraordinært og meget anderledes år. 

Særlige Covid-patruljer med fokus på bl.a. tilsyn og kontroller blev en del af hverdagen for 

Københavns Vestegns Politi. Og det blev til mere end 16.000 tilsyn og kontroller fra marts og frem 

til årets afslutning. Indsatsen fortsætter og situationen er stadig meget alvorlig. Vestegnen har været 

udfordret af meget høje smittetal. Det har krævet en særlig indsats og et meget tæt og tværgående 

samarbejde. Ud over den store opgave med Covid har der også været fokus på rigtig mange andre 

opgaver i et travlt år på den københavnske vestegn.  

 
PERSONFARLIG KRIMINALITET OG HURTIGERE KONSEKVENS I ALVORLIGE STRAFFESAGER 
Også i 2020 har vi haft et særligt fokus på personfarlig kriminalitet, som bl.a. dækker over vold, 

overgreb og krænkelser. Det er kriminalitet, der er meget utryghedsskabende og derfor skal de 

personfarlige sager have højeste prioritet hos både politiet og anklagemyndigheden. Vi har bl.a. haft 

fokus på vores sagsbehandlingstider, på at sikre god information til forurettede og på nedbringelse 

af sagsbunkerne. Dette vigtige arbejde fortsætter i 2021. Vi har også haft fokus på hele 

straffesagskæden – fra anmeldelse til afsoning. Der skal være en hurtigere konsekvens i de alvorlige 

straffesager, som leder til afsoning. Det er helt afgørende for, at ofre kan komme videre med deres 

liv, for muligheden for at opklare forbrydelser og for borgernes retsfølelse. Vi har haft fokus på 

straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden og på samarbejdet med øvrige 

myndigheder. Et velfungerende samarbejde er nemlig afgørende for en effektiv sagsbehandling i 

den samlede straffesagskæde. Det vil vi fortsat have ekstra fokus på i 2021.   

 
TRYGHED, TILLID OG NÆRHED  

Det er en kerneopgave for politiet at sikre tryghed for borgerne. Borgerne er grundlaget for hele 

vores virksomhed, og vi går til opgaverne og prioriterer dem ud fra et borgerperspektiv. Vi har stort 

fokus på tryghed, tillid og nærhed i lokalområderne, og vi arbejder døgnet rundt, året rundt for, at det 

er trygt og godt at bo, leve og færdes på Vestegnen. Det er også afgørende vigtigt, at borgerne på 

Vestegnen har 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.  

 
Den nye flerårsaftale for politi og anklagemyndighed er landet. I 2021 vil vi begynde at arbejde på at 

implementere de forskellige initiativer, som aftalen rummer, til glæde for borgerne på Vestegnen.  

 

I Årsrapport 2020 kigger vi tilbage på en række 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 

2021. Det gode samarbejde er en grundsten - at nedbringe 

kriminaliteten og skabe tryghed er nemlig en opgave, der 

løses allerbedst, hvis vi arbejder sammen.  

 

 

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. I år har der grundet Covid-situationen været afholdt 

ekstraordinære kredsrådsmøder, for at sikre en god og tværgående indsats myndighederne imellem.  

 

Politidirektør Kim Christiansen er formand for kredsrådet og borgmester i Brøndby Kommune, Kent 

Max Magelund, er næstformand. 

 
 

LOKALRÅDET PÅ VESTEGNEN  

En af politiets kerneopgaver er at forebygge kriminalitet. Vi arbejder med forebyggelse hver dag og 

i fællesskab med andre i samfundet arbejder, 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. 
417.000 borgere. 

 
Der er omkring 800 ansatte i Københavns 
Vestegns Politi. 
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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. 

 
 

DU KAN FØLGE VORES ARBEJDE  

Du kan følge os på bl.a. Facebook, Twitter og politi.dk, hvor vi fortæller om vores arbejde og giver 

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, vi fortæller om særlige indsatser og kampagner og vi beder også 

engang imellem om hjælp i forbindelse med f.eks. savnede personer og efterlyste, formodede 

gerningsmænd.    

  

 

 
 

KENDER DU DINE LOKALE BETJENTE? 

Hver kommune på Vestegnen har 

dedikerede lokale betjente. 

Lokalbetjentene har et indgående 

kendskab til lokalområdet og til 

eventuelle lokale udfordringer.  

 

De tilrettelægger indsatser, 

tryghedsskabende patruljering, 

besøg, møder og meget andet i 

lokalområderne.  

 

Du kan på politiets hjemmeside se, 

hvem der er lokalbetjent i dit område: 

www.politi.dk/kbhvlokalpoliti 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politi.dk/kbhvlokalpoliti
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VIDSTE DU DET? OPKALD, KILOMETER OG OPGAVER I 2020  

 
127.624 opkald til Vestegnen i 2020 

I 2020 ringede borgere 127.624 gange til Københavns Vestegns Politis Servicecenter. 

Det svarer til, at næsten hver tredje borger i politikredsen ringede til Servicecentret i 

Københavns Vestegns Politi. 90 procent – eller 115.000 opkald – blev besvaret inden 

for under halvandet minut. Operatørerne i Servicecentret er først på linjen, når man 

ringer til 114 eller 4386 1448. Det er både politifolk og administrative medarbejdere, som i 

hverdage og weekender håndterer de mange indgående opkald om alt fra tyveri, indbrud og 

svindel til knallertræs, mistænkelige personer og trafikuheld. Sidste år var det især spørgsmål om 

corona-restriktioner, forsamlinger, festlarm og butikslukninger, som fyldte meget. Operatørerne 

optog 18.000 politianmeldelser og registrerede over 22.000 borgerhenvendelser om stort og småt.  

 
 
40.000 patruljer til opgaver og hurtig responstid 
I 2020 sendte Københavns Vestegns Politi knap 40.000 

patruljer til opgaver for borgerne i vores 11 kommuner. Det 

kan handle om alt fra at opretholde tryghed til kriminalitet 

mod ting, dyr eller miljø, men oftest står der en borger med 

behov for hjælp i den anden ende. For eksempel en ulykke, 

kriminalitet eller noget mistænkeligt i kvarteret. Ofte kan 

opgaven løses af én patrulje, andre gange kræver det mere mandskab eller specielle kompetencer, 

som f.eks. tjenestehunde, betjente med lokalt kendskab, efterforskere, færdselsbetjente eller en 

indsatsleder til at koordinere en større indsats med brand- og redningsvæsen. Der sendes typisk 

flest patruljer ud om eftermiddagen på hverdage og om eftermiddagen og sen aften i weekender. 

Derfor har vi også flest folk på arbejde i der. Vores vagtcentral og patruljer er altid på arbejde for din 

tryghed, hele døgnet og hele året – parate til at rykke ud til nye opgaver nær dig.  

 

Når borgerne har brug for vores akuthjælp og ringer 112, er vi der hurtigt. I 2020 havde vi en 

gennemsnitlig responstid på omkring 7 minutter og 42 sekunder, som er den hurtigste i landet. 

 

 
1,5 millioner kilometer i byer, boligområder og Vestegnens veje 

1,5 millioner kilometer svarer til jorden rundt 37 gange eller månen tur/retur næsten to 

gange. Det er også kilometertallet, politiet på Vestegnen kørte i 2020. Det svarer til et 

snit på 4.100 km hver dag. Det er især døgnberedskabets patruljer inklusiv hunde- og 

færdselsafdelinger og ikke mindst lokalpolitiets køretøjer, der har patruljeret meget i 

byer, boligområder og Vestegnens veje.  
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 UDVALG AF INDSATSER OG INITIATIVER FRA 2020 

 

COVID-INDSATSEN PÅ VESTEGNEN – MERE END 16.000 TILSYN OG KONTROLLER 

Der har på Vestegnen siden marts måned været en målrettet Covid-politiindsats med dedikerede 

patruljer, der har ført tilsyn og kontrol mere end 16.000 gange fra marts og frem til årets slutning. 

Der har været fokus på, at restriktionerne blev overholdt bl.a.  i centre, butikker, 

uddannelsesinstitutioner, fitnesscentre - og at der generelt ikke var for mange, der forsamlede sig. 

Det generelle billede har været, at langt størstedelen har overholdt de gældende restriktioner. 

 

Vestegnen har været meget hårdt ramt med høje smittetal, hvilket har krævet en særlig målrettet 

og intensiv indsats samt et tæt og tværgående samarbejde mellem bl.a. politi og kommuner.  
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NY FOND TIL BEKÆMPELSE AF NARKOHANDEL 

Københavns Vestegns Politi har oprettet en helt ny fond til at bekæmpe narkohandel, og i 2020 

blev der åbnet for ansøgninger til legatmidlerne for første gang. Fonden hedder Ejner Christian 

Christensens fond. Ejner Christian Christensen, der boede i Ishøj, testamenterede nemlig omkring 

4,7 mio. kr.  til Københavns Vestegns Politi til bekæmpelse af narkohandel. Derfor har 

politikredsen efter en længere etableringsproces oprettet en fond til uddeling af legater i 

overensstemmelse med hans ønske. Der vil frem til 2037 være en ny ansøgningsrunde hvert år.   

 

Fondens bestyrelse består af Københavns Vestegns Politis politidirektør, chefpolitiinspektør, 

stabschef samt næstformanden i kredsrådet (borgmester). 

 

Du kan læse mere på www.politi.dk/kbhvfond.  

 

 

 

377 BORGERE HAR I 2020 BESTILT EN 

BETJENT 

På hjemmesiden www.politi.dk er der en 

funktion, der hedder Bestil en betjent, hvor 

det er muligt at anmode om f.eks. en 

færdselskontrol eller et foredrag.   

 

I 2020 har Københavns Vestegns Politi 

modtaget i alt 377 bestillinger, hvoraf 

størsteparten på 371 handler om 

færdselskontrol.   

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.politi.dk/kbhvfond
http://www.politi.dk/bestil/bestil-en-betjent
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HUSK LYGTERNE – FOKUS PÅ DE UNGES TRAFIKSIKKERHED 

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 i trafikken. Stærke lys og gode reflekser kan nemlig 

være med til at undgå ulykker med cyklister i de mørke måneder.  

 

I uge 48 og 49 var vi fra morgenstunde ude på 30 udvalgte skoler 

på Vestegnen, for at sætte fokus på lys på cyklen. Med information 

og uddeling af cykellygter var kampagnens formål at bidrage til at 

forebygge trafikulykker med cyklister i folkeskolealderen. 

 

Derudover blev der også uddelt sjove cykelhjelmsovertræk hvert 

sted til de fem bedste cyklister.   

 

Kampagnen blev afviklet i et samarbejde mellem kommuner og politi 

i Vestegnens Trafiksikkerhedsråd 
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FRA LOMMEVENDING TIL BEHANDLING – NOMINERET TIL DEN KRIMINALPRÆVENTIVE PRIS  

Projektet Fra lommevending til behandling blev i 2020 nomineret til Den Kriminalpræventive Pris. 

Projektet handler om at motivere unge stofbrugere til et liv uden rusmidler, og derigennem mindske 

risikoen for en kriminel løbebane. Betjente og civile forebyggere er med en uddannelse i rusmidler 

blevet bedre rustet til at snakke med unge om narkotikas virkning og mulighederne for at få hjælp. 

Derudover er samarbejdet med rusmiddelcentrene blevet udvidet, så vi i fællesskab har fået et 

større fokus på at finde og hjælpe unge stofbrugere i behandling. Navnet ’Fra lommevending til 

behandling’ dækker over, at en ung stofbruger skal hjælpes ud af stofmiljøet og væk fra at blive 

visiteret for narkotika af politiet til at komme behandling.  

 

 

CROSSFIT – SOM FOREBYGGELSE 

I 2020 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Brøndby kommune, Trinity 

Training og Københavns Vestegns Politi omkring Crossfit som forebyggelse. 

Indsatsen har fokus på personlig udvikling hos en gruppe unge fra Brøndby. De unge 

er alle udvalgt til projektet på baggrund af evaluering og vurdering i SSP-samarbejdet, 

og de har siden projektets opstart mødt målrettede op til træning i centeret, hvor de 

møder instruktører fra såvel træningscentret, Brøndby kommune, Lokalpolitiet og 

Forebyggelsessekretariatet ved Københavns Vestegns Politi. Projektet fortsætter i 2021.  

 

 

POLITIKADET JUNIOR – I EN ANDERLEDES TID 

Igen i år har Københavns Vestegns Politi gennemført Politikadet Junior, bl.a.  i Brøndby Kommune. 

Forløbet blev i marts afbrudt, da landet lukkede ned grundet Covid-19, men blev heldigvis 

genoptaget og færdiggjort i efteråret, til stor glæde for alle deltagerne. Politikadet Junior er et 

forebyggende projekt, der bl.a. skal hjælpe de unge med bedre trivsel, styrke deres selvværd og øge 

deres tillid til myndighederne. 

 

 

2020: LAVESTE ANTAL INDBRUD I KREDSENS HISTORIE 

2020 blev året med det laveste antal indbrud i Københavns Vestegns 

Politis historie – dvs. siden kredsen blev etableret i 2007.  2020 tegnede 

sig for omkring 2.043 indbrud i politikredsen - det laveste tal i 14 år.  

Corona-restriktioner med hjemmearbejde og begrænset socialt liv væk 

fra hjemmet skal have en god del af æren for de lave indbrudstal i 2020. 

Men også før pandemien lå indbrud i forstadskommunerne lavere end i 

2007. Den lange, positive udvikling kan også tilskrives opmærksomme borgere, som sikrer sig og 

gør indbrud svært og hurtigt kontakter politiet, når de oplever mistænksomme personer og køretøjer, 

men også et stærkt politifokus i døgnberedskab, efterforskning, en særlig indbrudsgruppe og 

forebyggelse har haft betydning. 

 

Set i forhold til 2019 varierer 2020-tallene noget i de enkelte kommuner. Her oplevede syv af 

politikredsens 11 kommuner et fald, nemlig i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, 

Herlev og Vallensbæk. På trods af en lille stigning er niveauet i Høje-Taastrup stort set uændret. 
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Ishøj oplever færrest indbrud i hele politikredsen. I 2020 faldt indbruddene i Gladsaxe markant – 

blandt andet efter en lang, sej og vedholdende politiindsats. Aktuelt er Rødovre og Hvidovre under 

indbrudsgruppens lup med ekstra fokus, for her havde tyvene alt for travlt i 2020 på trods af årets 

ellers udbredte fald. 

 

Vi følger udviklingen tæt og vi kanaliserer vores fokus og indsats hen, hvor tyvene er mest aktive, 

så de får så svære forhold som muligt. Vi kommer som altid ud til alle indbrud i privat beboelse og 

tilbyder også genbesøg til de borgere, der har været udsat for indbrud flere gange. 
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