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Referat for KBHV kredsrådsmøde den 22. oktober 2020
Tid:
Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 8.30 til kl. 10.00.
Sted:
Virtuelt – via Microsoft Teams
Deltagende:
Borgmester Helle Adelsborg
Borgmester Jesper Würtzen
Borgmester Kent Max Magelund
Borgmester Trine Græse
Borgmester John Engelhardt
Borgmester Henrik Rasmussen
Borgmester Thomas Gyldal Petersen
Borgmester Ole Bjørstorp
Borgmester Britt Jensen
Borgmester Steen Christiansen
Flemming Ørhem, Glostrup
Qasir Mirza, Albertslund
Politidirektør Kim Christiansen
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard
Politiinspektør, Mogens Lauridsen
Politiinspektør Flemming Madsen
Politiinspektør Allan Nyring
Sekretariatschef Alessandra Giraldi
Kontorfuldmægtig Simone Perret-Gentil, referent
Afbud:
Borgmester Michael Ziegler
Borgmester John Engelhardt
Borgmester Steen Christansen
Stabschef René Holleufer
Chefanklager Jens Henrik Jacobsen
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Dagsorden
1. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen
2. Orientering om samarbejdet i lokalrådene
3. Orientering om PSP-K samarbejdet
4. Opsætning af kameraer i boligområder mv.
5. Forslag til temadrøftelser på kommende møder
6. Eventuelt

Ad 1 – Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen
Kim Christiansen bød velkommen til kommunerne på Teams og orienterede kort om ugens fangeflugt fra Herstedvester Fængsel. Heldigvis lykkedes det politiet at anholde pågældende efter få minutter. Justitsministeren
har anmodet Kriminalforsorgen om en redegørelse vedrørende forløbet.
Hverdagen i politikredsen er fortsat præget af situationen omkring Covid-19. Siden marts måned har kredsen
kørt mere end 12.000 corona-tilsyn med testcentre, forretninger, serveringssteder mv. Man har endvidere foretaget tæt på 400 sigtelser for diverse overtrædelser af de restriktioner, der er indført for at begrænse smitterisikoen.
Siden begyndelsen af oktober måned har politikredsen sammen med DSB gennemført flere aktioner i S-togene, hvor DSB har haft fokus på både manglende rejsehjemmel samt manglende overholdelse af kravet om
mundbind. Politiet har under sin deltagelse haft fokus på den generelt tryghedsskabende indsats i S-togene.
Man kører fortsat med uniformeret personale i S-togene og modtager i den forbindelse en meget positiv respons fra borgerne.
Kim Christiansen oplyste herefter, at man i 2019 havde ni færdselsdrab i politikredsen, hvilket var en nedgang
i forhold til 2018. I 2020 har man desværre set en opadgående tendens til flere færdselsdrab, herunder i
forbindelse med en række højresvingsulykker. Det er fortsat lidt ældre, bløde trafikanter, der er mest udsatte i
trafikken.
Knud Stadsgaard gennemgik kort kriminalitetsudviklingen frem til og med tredje kvartal 2020 og bemærkede i
den forbindelse, at berigelseskriminaliteten er faldet markant i årets løb, både tyveri, tricktyveri og indbrud i
privat beboelse. Samlet ser er der siden 2013 sket en halvering af antallet at indbrud, men dog med en opadgående tendens i årets 3. kvartal. Desværre ses der således i tredje kvartal en stigning i privat beboelse navnlig
i Hvidovre og Høje Taastrup.
Kredsen har oprettet en særlig indbrudsgruppe, der blandt andet bruger den mobile politistation og ad den vej
forsøger at få oplysninger fra borgerne, der kan bruges dels til at undgå indbrud dels til at opklare flere af de
begåede indbrud.
Alessandra Giraldi oplyste, at man i politikredsen modtager en del anmodninger fra kommunerne om udlevering af kriminalitetsstatistik. Man vil fra kredsens side gerne sikre, at man i højest muligt omfang kan imødekomme kommunernes behov for kriminalitetstal, samtidig med at politikredsen har begrænsede personaleressourcer til at yde individuel bistand på dette område.
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Derfor vil den kriminalitetsstatistik, der udsendes til kommunerne, fremover være udbygget og indeholde yderligere kriminalitetstyper, ligesom der vil blive medtaget oplysninger om antallet af sigtelser på de enkelte områder.
Politikredsen overvejer endvidere muligheden for at tilbyde kommunerne en målrettet orientering om, hvilke
muligheder der er for selv at trække kriminalitetsstatistik fra henholdsvis Danmarks Statistik og på politi.dk.
Trine Græse oplyste, at der er stor forskel på, hvordan Gladsaxe Kommune samarbejder med og føler sig
holdt orienteret af Københavns Vestegens Politi og de to andre politikredse, som kommunen støder op til.
Endvidere opleves der forskelle dels i politikredsenes tryghedsskabende indsatser for eksempel i forbindelse
med skyderier og andre voldsomme hændelser, dels i underretninger vedrørende sager med børn og unge.
Hun efterlyste i den forbindelse en drøftelse mellem politikredsene med henblik på i højere grad at ensrette
visse indsatser i forhold til kommunerne og borgerne.
Flere andre borgmestre kunne nikke genkendende til denne problematik, herunder Thomas Gyldal Petersen
og Jesper Würtzen.
Kim Christiansen kunne love, at man fra politikredsens side vil tage initiativ til en drøftelse herom med de
øvrige politikredse på Sjælland.
Det kan endvidere oplyses, at når unge træffes under omstændigheder, som giver anledning til bekymring,
opdateres dette i politiets systemer. Systemerne er landsdækkende, og når den enkelte politikreds forbereder
sig til SSP møde med den relevante kommune, trækkes disse informationer og medbringes til SSP – møderne,
hvor de fremgår på de såkaldte ungelister, som er udgangspunktet for blandt andet SSP-samarbejdet samt for
møder, hvor der udveksles oplysninger om børn og unge. §115 møder afholdes mellem politiet, skoler og
socialforvaltning i alle politikredsens kommuner.
Dette medfører, at politiets kontakt med et barn eller en ung kommer på ungelisten ligegyldigt, i hvilken politikreds den unge er blevet antruffet, sigtet, eller på anden måde har været i kontakt med politiet.
Trine Græse nævnte herefter, at hun har modtaget henvendelser fra borgere, der oplever støjgener fra køretøjer, der anvender power sound anlæg om natten.
Mogens Lauridsen oplyste, at man i 2020 generelt har set en stigning i forekomsten af ”musik til ulempe”. Man
er indstillet på at undersøge de specifikke støjgener nærmere, hvis man modtager nærmere oplysninger
herom.

Ad 2 – Orientering om samarbejdet i lokalrådene
Allan Nyring oplyste, at der er afholdt lokalrådsmøder i alle kommuner, men at samarbejdet i lokalrådene i
2020 i øvrigt har været påvirket af Covid-19-situationen.
Allan Nyring nævnte herefter en række konkrete samarbejder, blandt andet at man i samarbejde med Brøndby
Kommune har fokus på at forhindre rekruttering af unge mennesker til blandt andet hooligan-miljøet.
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I Ballerup, Albertslund og Herlev arbejder man målrettet på at få unge uromagere væk fra gaderne og i stedet
at få civilsamfundet til at indtage det offentlige rum. Indsatsen har dog mødt udfordringer under Covid-19, idet
man kun i meget begrænset omfang kan afholde lokale arrangementer.
Allan Nyring understregede mere generelt betydningen af lokalpolitiets kendskab til lokale forhold og beboerne
i et givent område. Som eksempel herpå refererede Allan Nyring til en række sager om alvorlig, personfarlig
kriminalitet, hvor gerningsmændene hurtigt kunne identificeres på baggrund af vidners signalementer, fordi
politiet havde forudgående kendskab til på pågældende.
Kim Christiansen bemærkede supplerende, at det lokale kendskab ofte har en afgørende betydning for at
lykkes med politiopgaverne, særligt i forhold til de mere utilpassede unge.
Thomas Gyldal Petersen takkede politikredsen for samarbejdet omkring Bangs Torv. Herunder takkede han
for Allan Nyrings og Lars Jørgensens bidrag i forbindelse med justitsministerens besøg i Herlev.
Indsatsen omkring Bangs Torv har været vellykket, men har desværre medført at unge uromagere nu i stedet
er søgt ud i et boligområde, hvor de skaber utryghed. Kommune, politi og boligselskab arbejder sammen om
at løse problemet.

Ad 3 – Orientering om PSP-K samarbejdet
Som indledning til orienteringen fortalte Kim Christiansen om en konkret sag, hvor en psykisk syg mand gennem en årrække har skabt problemer for sine naboer. Sagen illustrerer med al tydelighed de udfordringer, man
som både borger og myndighed kan opleve i mødet med psykisk syge borgere. Ofte vil politiets indgriben være
den sidste udvej, og et godt samarbejde mellem kommuner, psykiatri, politi og eventuelt kriminalforsorg bør
kunne føre til bedre løsninger for de berørte borgere.
Allan Nyring orienterede herefter generelt om PSP-K samarbejdet, som involverer Region Hovedstadens Psykiatri, de 11 kommuner, politiet og kriminalforsorgen og har til formål at styrke en koordineret, tværfaglig indsats
overfor socialt udsatte borgere, herunder borgere med psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller andre former
for sociale udfordringer.
I Vestegnens politikreds er samarbejdet organiseret i en styregruppe, en sekretariatsgruppe samt 10 handlegrupper.
I marts 2020 skulle der have været afholdt kick-off-seminar med deltagelse af handlegrupperne og kommunernes strategiske niveau. Hovedformålet hermed var at styrke og ensrette samarbejdet på tværs af myndighederne og herunder nærmere at tydeliggøre henholdsvis pligter og ansvar for de enkelte myndigheder.
På grund af corona-situationen måtte mødet desværre aflyses, men forventes afholdt på et senere tidspunkt.
Med henblik på at sikre en ensrettet tilgang til samarbejdet er der indtil videre udviklet en standard dagsorden
samt en standard referatskabelon til brug for kommende PSP-K møder. I uge 43 samles samtlige direktører
for kommunernes socialområder endvidere til en drøftelse af PSP-K samarbejdet.
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Ad 4 – Opsætning af kameraer i boligområder mv.
Kim Christiansen oplyste, at politikredsene gennem Tryghedspakken har fået økonomisk mulighed for at sætte
tryghedsskabende tv-overvågning op. Det er kredsens opfattelse, at tv-overvågning er et vigtigt redskab i det
tryghedsskabende arbejde.
Alan Nyring orienterede herefter om, hvor i kredsen, der på nuværende tidspunkt er opsat tryghedskameraer.
Der er endvidere flere tryghedskameraer på vej. Politikredsen vil således i 2021 opsætte yderligere 29 kameraer.
Knud Stadsgaard henviste til, at også kommunerne i medfør af tv-overvågningsloven har mulighed for at opsætte tryghedskameraer blandt andet i forbindelse med boligområder og ved restaurationer. Opsætning af
sådan tv-overvågning sker efter dialog med politiet. Knud Stadsgaard opfordrede på den baggrund kommunerne til at indgå i dialog med Lokalpolitiet om mulighederne for øget opsætning af tv-overvågning.

Ad 5 – Forslag til kommende temadrøftelser
Efter forslag fra Kim Christiansen var der enighed om på det kommende kredsrådsmøde at drøfte den kommende flerårsaftale.
Derudover var der enighed om på et senere kredsrådsmøde at følge op på den temadrøftelse om bandekriminalitet, som kredsrådet havde i Herlev i februar måned.

Ad 6 - Eventuelt
Kent Magelund oplyste, at man i Brøndby Kommune oplever problemer med løse hunde uden for en af kommunens hundeskove. Det medfører en del utryghed i området, da hundeejerne ofte bliver aggressive, når de
løse hunde påtales. En indsats fra politiet ville kunne medvirke til at genoprette trygheden i forbindelse med
hundeskoven.
Knud Stadsgaard bekræftelse, at man vil se på problematikken.
Helle Adelsborg oplyste til almindelig orientering, at der er planlagt tryghedsvandring i Hvidovre i et område
med blandt andet daginstitutioner, hvor der har været angreb på en institutions kæledyr. Man overvejer i den
forbindelse muligheden for at øge tv-overvågningen i området.
Helle Adelsborg spurgte til, om politikredsen har været involveret i Vejdirektoratets forsøg med hastighedsregulering på den inderste del af Holbækmotorvejen, hvor en del bilister ikke overholder de nye fartgrænser.
Knud Stadsgaard oplyste hertil, at politiet altid har mulighed for – efter anmodning – at iværksætte fartmålinger
i områder, hvor for høj fart giver særlige problemer, herunder ved skoler og på særlige motorvejsstrækninger.
Kommunerne opfordres på den baggrund til at rette henvendelse til politikredsen, hvis man bliver opmærksom
på særlige udfordringer i den retning.
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Helle Adelsborg bemærkede herudover, at ulovlig og uhensigtsmæssig parkering et stort problem i Hvidovre
Kommune, herunder parkering af varebiler navnlig når ansatte tager varebiler med hjem efter endt arbejde.
Kommunen er selv i gang med at ansætte yderligere parkeringsvagter til at imødegå generne af de parkede
varebiler.
Thomas Gyldal Petersen oplyste supplerende, at man i Herlev Kommune af samme grund overvejer at begrænse parkering på villaveje omkring Herlev Hospital og Herlev Station. Ofte har man i den forbindelse brug
for forholdsvist hurtigt at få godkendt den nødvendige skiltning af politiet.
Mogens Lauridsen oplyste hertil, at politikredsen modtager mange henvendelser om ulovlige parkeringer. Man
er af ressourcemæssige årsager nødt til at prioritere alene at gribe ind over for ulovligt parkerede biler, der
udgør en risiko for færdselssikkerheden.
Man vil i kredsen selvfølgelig være opmærksom på hurtigst muligt at behandle kommunernes anmodninger
om godkendelse af skiltning, således at man bedst muligt understøtter kommunernes egen indsats på området.
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