Referat af Kredsrådsmødet KBHV

Tid:
Torsdag den 23. juni 2022 kl. 08:30 til kl. 10:00.
Sted:
Københavns Vestegns Politi, Politigården
Deltagende:
Borgmester Jesper Würtzen
Borgmester Anders Wolf Andersen
Borgmester Trine Græse
Borgmester Kasper Damsgaard
Borgmester Henrik Rasmussen
Borgmester Merete Amdisen
Borgmester Britt Jensen
Borgmester Michael Ziegler
Borgmester Kent Max Magelund
Politidirektør Kim Christiansen
Stabschef René Holleufer
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard
Sekretariatschef Alessandra Giraldi
Politiinspektør Michael Hellensberg
Politiinspektør Allan Nyring
Politiinspektør Mogens Lauridsen
Juridisk konsulent Helle Vibeke Severini, referent
Til stede via Teams
Borgmester Steen Christiansen
Afbud:
Borgmester Thomas Gyldal Petersen
Chefanklager Jens Henrik Jacobsen

Dagsorden

1. Velkomst til nye medlemmer af Kredsrådet /v. pd Kim Christiansen
2. Tema vedr. arbejdet i Kredsråd & Lokalråd
Præsentation af arbejdet i Kredsråd /v. sekretariatschef Alessandra Giraldi
Præsentation af arbejdet i Lokalråd /v. pi Allan Nyring
Herunder drøftelse/godkendelse af revideret version af kommissorium for Strategisk Chefforum.
3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen og opfølgning på
tidligere drøftelser /v. pd Kim Christiansen
4. Opfølgning på tryghedskonferencen mandag den 20. juni 2022 /v. pd. Kim Christiansen
5. Præsentation af Årsrapport 2021 og samarbejdsaftale 2022 /v. pd Kim Christiansen
6. Eventuelt
Ad 1 Velkomst til nye medlemmer af Kredsrådet /v. pd Kim Christiansen
Kim Christiansen bød velkommen til kredsrådsmødet; herunder særligt til de nyvalgte borgmestre
og orienterede om dagsordenens punkter.
Ad 2 Tema vedr. arbejdet i Kredsråd & Lokalråd
Præsentation af arbejdet i Kredsråd /v. sekretariatschef Alessandra Giraldi
Præsentation af arbejdet i Lokalråd /v. pi Allan Nyring
Herunder drøftelse/godkendelse af revideret version af kommissorium for Strategisk Chefforum.


Præsentation af arbejdet i Kredsråd /v. sekretariatschef Alessandra Giraldi

Alessandra Giraldi orienterede om baggrunden for oprettelsen af og om arbejdet i kredsrådene,
som blev etableret i 2007 i forbindelse med etableringen af politikredsreformen.
Kredsrådet består af Politidirektøren som formand og politikredsens 11 borgmestre. For tiden bestrides næstformandsposten af borgmeter Kent Magelund.
Herudover deltager politikredsens øverste ledelse, politikredsens tre politiinspektører og kredsens
sekretariatschef i de fire årlige kredsrådsmøder.
Kredsrådet er et strategisk mødeforum på bl.a. kriminalitetsområdet og drøfter i øvrigt emner af
betydning for lokalsamfundene på foranledning af både politikredsen og kommunerne.
Politidirektøren afgiver hvert år en skriftlig redegørelse til kredsrådet om politiets virksomhed det
forgangne år – Årsrapporten. Herudover udarbejder politikredsen årligt en samarbejdsplan for politiets samarbejde med kommunerne, andre offentlige myndigheder og foreninger med flere.
Som et led i regeringens udspil ”Nærhed og Tryghed” i 2018 gennemførte Justitsministeriet en
evaluering af kredsrådenes arbejde, som konkluderede, at samarbejdet grundlæggende fungerer
godt.

I forlængelse af denne evaluering foreslår politikredsen en lokal evaluering af arbejdet i slutningen
af året, når nye medlemmer af kredsrådet har opnået et nærmere indblik i rådets arbejde.
Som supplement til kredsrådsmøderne afholdes årligt bilaterale møder mellem politiet og kommunerne med deltagelse af politiets øverste ledelse samt borgmester og kommunaldirektør.



Præsentation af arbejdet i Lokalråd /v. pi Allan Nyring

Allan Nyring orienterede om arbejdet i politikredsens lokalråd, som afholder kvartalsvise møder i
hver enkelt kommune.
Lokalrådene blev ligeledes etableret i forbindelse med politikredsreformen og tager udgangspunkt i
den enkelte kommune. I lokalrådene kan konkrete indsatser med fordel bringes op, ligesom kriminalitetsudviklingen og gensidig orientering er på dagsordenen.
Herudover er arbejdet mellem møderne også en meget vigtig faktor – der er således ofte dialog
mellem formand (udpeget af politiet) og næstformanden (udpeget af kommunen) f.eks. i forbindelse med større begivenheder.
Politidirektøren understregede, at samarbejdet i alle lokalråd er yderst velfungerende – særligt vigtigt er det, at der deltager medarbejdere fra kommunerne, som har kompetence til at træffe nødvendige beslutninger.



Drøftelse/godkendelse af revideret version af kommissorium for Strategisk Chefforum.

I forlængelse af drøftelsen på kredsrådsmødet i september 2021 drøftede Kredsrådet på ny og det
foreslåede reviderede mandat for det allerede eksisterende Chefforum.
Chefforummet skal ses i sammenhæng med de 11 kommuners øvrige indsatser og understøtte det
allerede eksisterende samarbejde mellem kommunerne, politiet og evt. øvrige eksterne samarbejdspartnere. Formandsskabet skal forsat ligge hos kommunerne på skift og skal have en tæt
kobling til såvel Kredsråd som Lokalråd.
Kim Christiansen orienterede kort om baggrunden for etableringen af chefforummet, som bl.a. har
baggrund i en oprindelig tildeling af mentorer til kommunerne efter bl.a. terrorsagen ved Krudttønden i København.
Kredsrådet drøftede herefter på ny formålet med og behovet for et strategisk chefforum.
Flere borgmestre så fortsat en fordel i så tæt et samarbejde som muligt mellem kommunerne og
politiet.
Enkelte borgmestre var fortsat usikre på merværdien af endnu et selvstændigt mødeforum og var af
den opfattelse, at arbejdet muligt ville overlappe med andre mødefora; herunder særligt arbejdet i
lokalrådene.
Kim Christiansen foreslog herefter, at det eksisterende chefforum til næste møde i Kredsrådet orienterer om, hvorvidt man ønsker at videreføre det eksisterende chefforum; evt. med det foreslåede
kommissorium og mandat.

Kent Magelund udtrykte afslutningsvis stor ros til afviklingen af såvel Fodboldcup som Tryghedskonference, hvilket alle tilsluttede sig.

Ad 3 Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen og opfølgning på
tidligere drøftelser /v. pd Kim Christiansen
Kim Christiansen indledte med at oplyse, at Københavns Vestegns Politi overholder politigarantierne på de udvalgte kriminalitetsområder.
I politikredsen ydes en meget stor indsats for at nedbringe sagsbeholdning og sagsbehandlingstider i straffesager. Københavns Vestegns Politi har således pt. landets næstlaveste tider for sagsbehandling på de områder, politikredsen selv kan styre.
Kim Christiansen oplyste endvidere, at der kan konstateres et støt fald i den borgervendte kriminalitet; herunder indbrud. I modsætning hertil ses et stigning i den it-relaterede kriminalitet på
landsplan, ligesom der ses en stigning i antallet af sager særligt vedrørende it-relaterede overgreb
på børn og i sager vedrørende psykisk vold.
Herudover fylder store enkeltsager meget i politikredsen.
Trine Græse kvitterede for det gode samarbejde, men udtrykte samtidig bekymring i relation til
politikredsens nødvendige udlån af polititjenestemænd til Københavns Politi. Disse udlån begrænser lokalpolitiets kapacitet.
Merete Amdisen bemærkede, at hun bl.a. fra kommunens boligselskaber var orienteret om, at
borgerne efterlyste mere lokalpoliti på gaden.
Kim Christiansen understregede, at udlånene ikke vil begrænse åbningstiderene i nærpolitienheden i Ishøj og den kommende nærpolitienhed i Høje Gladsaxe. Men generelt er Lokalpolitiet belastet af bistand til andre dele af politiarbejdet, herunder bistand til Københavns Politi i anledning af
situationen i Ukraine samt bistand til nedbringelse af sagsbehandlingstider mv. i straffesager.
Afslutningsvis bemærkede Kim Christiansen, at politikredsens opgaver i relation til rocker/bandeproblematikken vil blive sat på dagsordenen til næste møde.
Ad 4 Opfølgning på tryghedskonferencen mandag den 20. juni 2022 /v. pd. Kim Christiansen
Kim Christiansen orienterede om indholdet på den netop afholdte tryghedskonference og oplyste
bl.a., at der blev arbejdet i fire workshops med følgende overskrifter:


Narrativer på nettet – tryghedshandlinger på sociale medier

Generel kommunikation på sociale medier og bl.a. drøftelse af forslag og idéer til at holde den
gode tone.



Utryghedsskabende unge i det offentlige rum

Drøftelse af nødvendigheden af indsamling og deling af viden fra alle relevante myndigheder, når
problemerne opstår.
Drøftelse af muligheder for herudover at inddrage civilsamfundet i opgaveløsninger.


Mødet med borgerne - om styrkelse af borgermøder og samarbejde med civilsamfund

Drøftelse af forslag til afholdelse af såvel fysiske som digitale møder med borgerne, når dette anses for formålstjenligt, samt muligheden for indsamling af spørgsmål fra borgerne forud for møderne.
Nødvendigt at have fokus på også at komme ud i særlige miljøer, som ikke sædvanligvis deltager i
”almindelige” borgermøder.


Mødet med professionelle – Forebyggelse i Fællesskab

Forventningsafstemning er væsentligt for en god opgaveløsning.
Opmærksomheden bør altid rettes mod bl.a. forskellige opfattelser af problemets kerne og kulturelle forskelle, hvilket kan bidrage til bedre løsninger.

Ad 5 Præsentation af Årsrapport 2021 og samarbejdsaftale 2022 /v. pd Kim Christiansen
Kim Christiansen henviste til politikredsens forud for mødet udleverede Årsrapport 2021 vedrørende politiets virksomhed i politikredsen i det forløbne år; herunder om det kriminalitetsforebyggende arbejde mellem politiet, kommunerne og kriminalforsorgen.
Kim Christiansen henviste endvidere til den ligeledes forud for mødet fremsendte plan for samarbejdet i 2022 mellem Københavns Vestegns Politi, kommunerne og andre offentlige myndigheder
m.fl.
Såvel Årsrapport 2021 som Samarbejdsaftale 2022 offentliggøres på www.politi.dk
Ad 6 Eventuelt
Kim Christiansen redegjorde kort for reglerne om kommunernes opsætning af videoovervågning
samt kravet om registrering af opsatte kameraer i det offentlige rum. Der vil blive udsendt yderligere skriftlig orientering til kredsrådet.
Kredsrådet drøftede formålet med og anvendelsen af kameraerne, og hvorledes borgerne bedst
gøres opmærksom på opsætningen.

Trine Græse forespurgte til status på det på seneste møde nævnte forsøg med opsætning af kameraer til imødegåelse af fremkørsler for rødt lys.
Kim Christiansen bemærkede, at der forud for eventuel beslutning om etablering af en sådan generel overvågning er mange tekniske, herunder registermæssige udfordringer, der skal løses. Han
forventede derfor ikke en snarlig etablering af et sådan system på trods af, at viljen givetvis er til
stede.
Kim Christiansen afsluttede mødet med at ønske alle en god sommer.

