
 

 

 

 

 
 

Referat af Kredsrådsmødet KBHV 16. september 2021 
 

 
Tid: 
Torsdag den 16. september 2021 kl. 07:45 til kl. 08.45. 

 

Sted: 
Virtuelt – via Microsoft Teams 

 

Deltagende: 

Borgmester Jesper Würtzen 

Borgmester Helle Adelborg 

Borgmester Trine Græse 

Borgmester John Engelhardt 

Borgmester Henrik Rasmussen 

Borgmester Ole Bjørstorp 

Borgmester Britt Jensen 

Borgmester Steen Christiansen 

Borgmester Michael Ziegler 

Borgmester Thomas Gyldal Petersen 

Fagchef Jens Ansberg 

Politidirektør Kim Christiansen 

Stabschef René Holleufer 

Chefanklager Jens Henrik Jacobsen 

Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard 

Sekretariatschef Alessandra Giraldi 

Politiinspektør Allan Nyring 

Politiinspektør Michael Hellensberg 

Kontorfuldmægtig Simone Perret-Gentil 

 
Afbud: 

Borgmester Kent Max Magelund 

Politiinspektør Mogens Lauridsen 



 

 

Dagsorden 
1. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen og opfølgning på tid- 

ligere drøftelser /v. politidirektør Kim Christiansen 
2. Status COVID-19 
3. Status på gennemførelse af Flerårsaftale for Politi og Anklagemyndighed 
4. Godkendelse af kommissorium for Chefforum v/politiinspektør Allan Nyring 
5. Afholdelse af tryghedskonference v/ politiinspektør Allan Nyring 
6. Orientering om samarbejdet i lokalrådene /v. politiinspektør Allan Nyring 
7. Eventuelt 

 
 

Ad 1 og 2 Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen og 
opfølgning på tidligere drøftelser samt status på Covid 19 

 

Kim Christiansen bød velkommen til kredsrådsmødet og oplyste, at det generelt går godt i politi- 
kredsen, hvor man er ved at vende tilbage til en mere normal hverdag, efter at politiets indsats mod 
spredning af Covid 19-smitte er ved at stilne af. 

 

For så vidt angår udvikling i kriminaliteten i kredsen oplyste Kim Christiansen, at der i første halvår 
af 2021 se et fald på 15,7 % i den borgervente kriminalitet i forhold til 2020. En stigning på sæde- 
lighedsområdet skyldes især en enkelt sag med mange forhold. Der ses nedgang af anmeldelser i 
både indbrud og røverier. 

 
Politikredsen har efter ikrafttrædelse af nye regler på området for vanvidsbilisme indtil videre haft 42 
sager om vanvidsbilisme, hvor man ofte får varetægtsfængslet bilisterne og konfiskeret bilerne. 

 

Trine Græse bemærkede, at man i enkelte bydele ser voksende problemer med bilister, der kører 
over for rødt. Trine Græse nævnte i den forbindelse et iværksat forsøg med opsætning af kamera- 
er til imødegåelse af fremkørsler for rødt og efterspurgte en status på projektet, der forhåbentligt kan 
udbredes til alle kommuner. 

 
Knud Stadsgaard lovede at undersøge nærmere og vende tilbage herom på næste møde. 

 
 
Ad 3 Status på gennemførelse af Flerårsaftale for Politi og Anklagemyndighed 

 

Vedrørende initiativet styrket nærhed og tryghed 

Kim Christiansen oplyste, at arbejdet med etablering af to nye nærpolitienheder i henholdsvis Høje 
Gladsaxe og Ishøj Bycenter forløber planmæssigt. Aftaler om leje at lokalerne er forhandlet på plads, 
og der udestår nu ombygning og klargøring af lokalerne. 

 
Man stiler mod at indvie nærpolitienheden i Ishøj i december måned og enheden i Høje Gladsaxe i 
første kvartal af 2022. 

 
Kim Christiansen oplyste endvidere, at man som led i gennemførelse af flerårsaftalen har gennem- 
ført en lokal analyse af kriminalitet i og omkring S-togene i kredsen. Man vil fremadrettet anvende 
analysens resultater, når man tilrettelægger kredsens patruljering. 

 
Trine Græse fortalte, at man i Gladsaxe Kommune har gennemført en undersøgelse blandt 15.000 
borgere, hvori man spørger til borgernes oplevelse af forskellige former for kriminalitet inden for det 
seneste år, herunder om forholdene er anmeldt til politiet. De adspurgte borgere er beboere i tre 
udsatte boligområder samt en kontrolgruppe. 



 

 

Kim Christiansen oplyste, at detaljerne i initiativet fra flerårsaftalen omkring kommunale trygheds- 
vagter endnu ikke er forhandlet færdigt. Der afholdes inden for de nærmeste uger møde med for- 
ligskredsen, hvor man nærmere skal fastlægge omfanget af vagternes beføjelser og opgaver. 

 
Trine Græse bemærkede, at man i Gladsaxe Kommune allerede har ansat en form for vagter, der i 
lyset af det politiske initiativ må forventes fremadrettet at skulle løse nye opgaver. 

 

Thomas Gyldal oplyste, at man i Herlev har entreret med et eksternt vagtfirma. Man ser for tiden en 
udfordring med hashsælgere, der har bredt sig over større dele af kommunen og fylder meget i 
bybilledet navnlig om aftenen. Utrygheden blandt andre beboere i kommunen anmeldes ikke nød- 
vendigvis til politiet, men man ser desværre, at almindelige borgere begynder at ændre adfærd 
grundet grupperingernes meget asociale adfærd blandt andet i gågaden. 

 

Thomas Gyldal efterspurgte en koordineret myndighedsindsats mod problemet. 
 

Allan Nyring bemærkede, at man er opmærksom på udfordringerne i Herlev, men at man ser mu- 
ligheder for at intensivere indsatsen på tværs af myndighedsområder. 

 

Britt Jensen bemærkede, at man i Rødovre har tilsvarende områder, der plages af asocial adfærd til 
stor gene for beboerne. Også i Rødovre ser man, at beboerne begynder at ændre adfærd. Der er 
en tilbageholdenhed med hensyn til at anmelde sagerne til politiet. Britt Jensen efterspurgte på den 
baggrund en særlig indsats fra politiets side. 

 
Allan Nyring svarede hertil, at det er nødvendigt nærmere at afdække, hvad det er, der gør bebo- 
erne utrygge. Det er blandt andet nogle af de temaer, man i lokalrådene skal drøfte i forbindelse med 
planlægningen af den kommende fælles konference om tryghed. 

 

Michael Ziegler oplyste, at det navnlig er det meget åbenlyse salg af narkotika, der kan påvirke 
borgernes adfærd, herunder deres lyst til at bosætte sig i et specifikt område. 

 
Allan Nyring opfordrede til at bære problemstillingerne ind i lokalrådene, hvor man vil kunne drøfte 
problemernes omfang samt mulige løsningsforslag. 

 
Kim Christiansen opsummerede drøftelsen og understregede, at dette er en problemstilling, som 
man fra politiets side tager meget alvorligt. Politiet vil tage initiativ til at indkalde til bilaterale møder 
til drøftelse af problematikken. 

 

Vedrørende initiativet politigarantier 

Kim Christiansen oplyste, at garantierne på udvalgte kriminalitetsområder fortsat forventes endeligt 
implementeret i løbet af efteråret, og at der i den forbindelse vil blive gennemført en central kom- 
munikationsindsats omkring 1. november 2021 med henblik på at udbrede kendskabet til politiga- 
rantierne. 

 
Politikredsen arbejder dog allerede nu i overensstemmelse med de fastsatte garantier. 

 

Vedrørende initiativet styrket hjælp til ofre for vold i nære relationer og voldtægt m.v. 
Kim Christiansen oplyste, at man i kredsen har etableret en ny enhed til håndtering af sager om vold 
i nære relationer, herunder blandt andet med en mere traumebaseret tilgang til blandt andet afhøring 
af ofrene for vold. 



 

Ad 4 Godkendelse af Kommissorium for Chefforum 
 

Allan Nyring anmodede kredsrådet om at godkende det udsendte udkast til kommissorium for Stra- 
tegisk Chefforum i Københavns Vestegns Politikreds. 

 

Forummet har til formål på strategisk niveau at dele viden om samt drøfte muligheder og udfor- 
dringer på Vestegnen i forbindelse med radikaliseringsproblematikker. Chefforummet har eksiste- 
ret i en årrække og har efter Allan Nyrings opfattelse styrket videndeling mellem kommuner og politi. 
Formålet med det udsendte kommissorium er at formalisere og beskrive forummets mandat. 

 
Kredsrådet havde på den baggrund en drøftelse af formålet med og behovet for det strategiske 
chefforum. 

 

Flere borgmestre så en fordel i et strategisk mødeforum, der kan understøtte kredsrådet og mellem 
kredsrådsmøderne kan arbejde med emner besluttet af kredsrådet, herunder den kommende kon- 
ference om tryghed og borgerinddragelse. Mødeforummet bør dog ikke erstatte andre, velfunge- 
rende samarbejder. 

 
Andre borgmestre var usikre på merværdien af det selvstændige mødeforum og udtrykte bekym- 
ring for, at dette overlapper med andre mødefora, som for eksempel bandepartnerskabet. 

 

Det blev endvidere foreslået, at formandsskabet, der i dag går på skift mellem kommunerne, per- 
manent bør ligge hos politiet. 

 
Endelig drøftede kredsrådet, om man mellem kommunerne kan koordinere, på hvilket niveau man 
giver møde i forummet. 

 
Kim Christiansen rundede punktet af med at foreslå, at man fortsætter drøftelsen på det kommen- 
de kredsrådsmøde i december måned. 

 
 

Ad 5 Afholdelse af tryghedskonference 
 

Kim Christiansen henviste til det udsendte projektgrundlag for afholdelse af tryghedskonference og 
bemærkede indledningsvist, at afsnittet om baggrunden for projektet bør tilpasses, således at man 
ikke refererer til den seneste tryghedsmåling, der på nuværende tidspunktet er mere end to år 
gammel. 

 
Efter en kort drøftelse besluttede Kredsrådet, at der ikke er behov for at iværksætte en lokal tryg- 
hedsmåling på Vestegnen. 

 

Henrik Rasmussen bakkede op om det udsendte kommissorium og bemærkede, at et vigtigt ele- 
ment i konferencen vil være at signalere til borgerne, at man tager deres oplevelse af utryghed 
alvorligt og sætter ind for at løse problemerne. 

 
Michael Ziegler og Thomas Gyldal Petersen rejste herefter spørgsmålet om det overordnede tema 
for og italesættelsen af konferencen. 

 
Thomas Gyldal foreslog i den forbindelse temaet ”Vi Passer på Hinanden”, der kan signalere øn- 
sket om, at kommuner, politi, civilsamfund og borgere aktivt går sammen om at finde løsninger på 
asocial og utryghedsskabende adfærd. Et vigtigt formål med konferencen er netop at få aktiveret 
borgere og civilsamfund i at støtte op om myndighedernes indsats. 



 

 

Der var enighed i kredsrådet om, at inddragelsen af borgere skal være drivkraften planlægningen af 
konferencen. 

 

Jens Ansberg oplyste i den forbindelse, at man i Brøndby Kommune har planlagt at tage dialog med 
borgerne i meget specifikke områder. Den viden, man får indsamlet gennem denne dialog, vil kunne 
indgå i arbejdet med konferencen. 

 
Trine Græse spurgte ind til den forventede deltagerkredse for konferencen, hvortil Kim Christian- 
sen bemærkede, at et vigtigt formål med konferencen er at høre borgernes stemme. Lokalrådene vil 
hver især drøfte, hvem der skal inddrages for at tale på vegne af borgerne i det enkelte område. 

 
Helle Adelborg foreslog, at man i den forbindelse overvejer centrale personer i boligforeninger og 
ejerforeninger samt repræsentanter for indkøbscentre. 

 
Der var herefter enighed om, at Chefforum arbejder videre med planlægning af konferencen og i den 
forbindelse bør overveje, på hvilket tidspunkt af dagen konferencen skal afholdes, så indbudte 
borgere har den bedste mulighed for at deltage 

 

Der var endvidere enighed om, at Chefforum kan tage kontakt til kommunernes kommunikations- 
ansvarlige, der sammen med politiet kan drøfte et passende navn og eventuelle slogans for konfe- 
rencen. 

 
 

Ad 6 Orientering om samarbejdet i lokalrådene 
Af tidsmæssige årsager måtte dette punkt udgå af dagsordenen. 

 
 

Ad 7 Eventuelt 
Trine Græse bemærkede i forhold til de fastsatte datoer for kredsrådsmøder i 2022, at september 
måned grundet kommunernes budgetforhandlinger er et uhensigtsmæssigt tidspunkt til afholdelse 
af et kredsrådsmøde. 

 

Kim Christiansen lovede at undersøge muligheden for at flytte det i september 2022 planlagte mø- 
de. 
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