Referat af kredsrådsmøde den 3. december 2020

Tid:
Torsdag den 3. december 2020, kl. 08:30 til kl. 10.00.
Sted:
Virtuelt – via Microsoft Teams
Deltagende:
Borgmester Helle Adelborg
Borgmester Kent Max Magelund
Borgmester Trine Græse
Borgmester John Engelhardt
Borgmester Henrik Rasmussen
Borgmester Thomas Gyldal Petersen
Borgmester Ole Bjørstorp
Borgmester Michael Ziegler
Borgmester Britt Jensen
Borgmester Jesper Würtzen
Politidirektør Kim Christiansen
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard
Chefanklager Jens Henrik Jacobsen
Sekretariatschef Alessandra Giraldi
Politiinspektør Allan Nyring
Politiinspektør, Mogens Lauridsen
Kontorfuldmægtig Simone Perret-Gentil, referent
Afbud:
Borgmester Steen Christiansen
Stabschef René Holleufer
Dagsorden
1. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen v. politidirektør Kim Christiansen
2. Status COVID-19, herunder arbejdet i LBS og Covid-task force
3. Opfølgning på kredsrådsmøde den 22. oktober 2020
4. Orientering om samarbejdet i lokalrådene v. politiinspektør Allan Nyring
5. Årsstatus på sager til Ungdomskriminalitetsnævnet v. politiinspektør Allan Nyring
6. Politikredsens anvendelse af ”Al Capone-metoden” v. politiinspektør Flemming Madsen
7. Datoer for kredsrådsmøder 2021

Torsdag d. 11. marts 2021 kl. 08:30 – 10:00
Torsdag d. 3. juni 2021 kl. 09:00 – 10:30
Torsdag d. 16. september 2021 kl. 08:30 – 10:00
Torsdag d. 9. december 2021 kl. 08:30 – 10:00
8. Orientering om flerårsaftale for politi og anklagemyndighed
9. Eventuelt

Ad 1 – Orientering om status i politikredsen
Politidirektør Kim Christiansen bød velkommen til årets sidste kredsrådsmøde og takkede borgmestrene for
det gode samarbejde i 2020, som grundet situationen omkring COVID-19 har budt på mange uforudsete
udfordringer.
Kim Christiansen informerede om, at politikredsen efter modtagelse af en arv har oprettet Ejner Christian
Christensens Fond, der vil uddele legater til bekæmpelse af narkokriminalitet. Der er netop offentliggjort opslag hvorved man indkalder ansøgninger om legater til uddeling for 2020. Fondens bestyrelse består af politidirektør Kim Christiansen, borgmester Kent Magelund, chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard og stabschef
Rene Holleufer.
Fsva kriminalitetsudviklingen oplyste chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard, at man i 2020 har set et markant
fald i flere kriminalitetstyper. Blandt andet er antal af indbrud i beboelse samlet set faldet hen over året. Dog
har der i 2020 været en stigning i sager vedrørende vold på gadeplan, husspektakler og røverier.
Knud Stadsgaard oplyste, at Rigsrevisionen i december måned forventes at offentliggøre en undersøgelse af
politiets håndtering af indbrud.
Fungerende politiinspektør Peter Malmose orienterede generelt om en drabssag i bandemiljøet i Kalund- borg,
der trækker tråde til både København og til Vestegnen. Der er i den forbindelse oprettet en trygheds- skabende
taskforce mellem flere kommuner og lokalpolitiet for at mindske utrygheden blandt borgerne i de berørte
kommuner.
Ad 2 – Status COVID-19
Kim Christiansen bemærkede indledningsvist, at Vestegnens kommuner fortsat oplever et højt smittetryk,
hvorfor der er oprettet en særlig Vestegns-taskforce med deltagelse af både nationale og kommunale myndigheder, der på strategisk niveau samarbejder og videndeler vedrørende indsatsen mod spredning af COVID-19. Taskforcen ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det fremgår med al tydelighed af dette samarbejde, at samtlige kommuner på Vestegnen yder en stor og
målrettet indsats mod smittespredning.
Politikredsen har siden marts måned 2020 ført ca. 16.000 corona-relaterede tilsyn. Det generelle billede er, at
både erhvervsdrivende og borgere er gode til at overholde de regler og anbefalinger, der er iværksat for at
begrænse smittespredningen.
Borgmester Thomas Gyldal Petersen oplyste, at kommunerne netop har modtaget skærpede regler om unges idrætsudøvelse samt anbefalinger om at lukke fritidsaktiviteter tidligt ned i forbindelse med julen.
Kommunerne udvekslede herefter synspunkter omkring det hensigtsmæssige i på den ene side at holde
fritidsaktiviteter åbne og på den anden side at lukke faciliteter for at mindske risikoen for smittespredning.
Flere kommuner oplyste i den forbindelse, at man har besluttet at jule-lukke visse idrætsfaciliteter tidligt, mens
andre kommuner af hensyn til blandt andet unge, der dyrker idræt på topniveau, eller af hensyn til ældres
mulighed for fortsat at motionere har besluttet at holde idrætsanlæg åbne for op til 10 personer af gangen.

Ad 3 – Opfølgning på kredsrådsmødet den 22. oktober 2020
Politiinspektør Allan Nyring oplyste, at man har haft kontakt til de andre politikredse på Sjælland for at drøfte,
hvorvidt kredsene har forskellig praksis med hensyn til underretning af kommunerne, når unge og børn er
involveret i kriminalitet eller i konfliktscenarier. Kredsene registrerer samtlige sådanne kontakter med unge, og
informationen deles med kommunerne inden for rammerne af SSP-samarbejdet. Det vil være Vestegnens
Politi, der informerer Vestegnens kommuner om unge bosiddende i Vestegnskommunerne, også hvor de unge
har været involveret i kriminalitet eller konfliktscenarier i andre politikredse.
På forespørgsel fra Thomas Dybdal Petersen oplyste Allan Nyring, at man på mødet med de andre sjællandske politikredse har givet hinanden håndslag på et øget fokus på håndteringen af den tryghedsskabende
indsats ved konfliktscenarier mv., der finder sted på grænsen af en anden kommune end den, politikredsen
dækker.
For så vidt angår de af Brøndby Kommune oplevede problemer i forbindelse med hundeskoven i Brøndby,
oplyste politiinspektør Mogens Lauridsen, at man har været ude i hundeskoven på forskellige tidspunkter af
døgnet uden at konstatere problemer med løse hunde. Skiltningen ses også at være passende. Man vil dog
fortsat holde øje med området og hører gerne, hvis der fortsat opleves udfordringer med løse hunde og aggressive ejere.
Med hensyn til brugen af sound anlæg, der spiller musik til ulempe kunne Mogens Lauridsen oplyse, at man
under situationen omkring cororna generelt har prioriteret anmeldelser om musik til ulempe. Når det kommer
til sound anlæg, er disse dog til tider påsat biler, der er kørt væk, når politiet kommer. Man har dog fortsat
fokus på problemet.
For så vidt angår de af borgmester Helle Adelborg rejste spørgsmål omkring hastighedsovertrædelser på
Holbækmotorvejen ved afkørslen mod Hvidovre Hospital, kunne Mogens Lauridsen fortælle, at man har
igangsat fem hastighedsmålinger på strækningen, i hvilken forbindelse der er skrevet omkring 100 hastighedsbøder med en del betingede frakendelser og klip i kørekortet til følge. Det er Færdselsafdelingens
opfattelse, at bilisterne er blevet bedre til at overholde hastighedsbegrænsningen på strækningen.
Borgmester Helle Adelborg rejste spørgsmålet, om i hvilket omfang politiet retter henvendelse til kommunerne omkring sociale bekymringer og ikke bekymringer omkring kriminalitetsforebyggelse. Helle Adelsborg
oplyste, at man internt i kommunen arbejder på at finde en passende indgang til kommunerne og i den forbindelse gerne vil høre, hvordan man håndterer dette i andre kommuner.
Allan Nyring erklærede sig enig i, at det kan være hensigtsmæssigt, såfremt der sker en vis ensretning
kommunerne imellem, da politiet oplever meget forskellige reaktioner fra kommunerne, når de retter henvendelse til en kommune med bekymringer omkring en ung persons eventuelle sociale udsathed.
Der var enighed om, at dette kan være et muligt tema til et kommende kredsrådsmøde.
Ad 4 – Orientering om samarbejdet i lokalrådene
Allan Nyring oplyste, at der i fjerde kvartal gennemføres lokalrådsmøder i alle elleve lokalråd - gennem videomøder.
Allan Nyring fremhævede i den forbindelse en række af lokalrådenes indsatser, herunder en indsats mod sager
hvor unge filmer vold og krænkelser med henblik på at offentliggørelse på de sociale medier samt en sag i
Hvidovre, hvor det er lykkedes at identificere en dreng, der tidligere på året dræbte et antal kaniner på en
institution. En planlagt tryghedsvandring i området omkring Arnold Nielsens Boulevard i Hvidovre er aflyst
grundet corona-situationen.
Derudover nævnte Allan Nyring en særlig indsats mod en konstateret stigning af tyverier af især dyre cykler i
Albertslund. Gennem en målrettet indsats er det lykkedes at identificere fem personer, der nu er sigtet i anledning af sagerne.

For så vidt angår arbejdet omkring Bangs Torv i Herlev oplyste Allan Nyring, at de uroskabende unge på
bagrund af kommunens og politiets fælles indsat er trukket væk fra torvet.
Thomas Gyldal Petersen bemærkede supplerende, at man fra Herlev Kommunes side ser flere effekter af
politiets indsats. De uroskabende unge er væk fra Bangs Torv, men er søgt ud i mindre grupper og opholder
sig nu ofte i kældre mv. De er derved blevet mindre synlige og tiltrækker således ikke i samme omfang som
tidligere nye unge til gruppen, hvilket er meget positivt. Thomas Gyldal Petersen takkede på den baggrund for
det gode samarbejde omkring Bangs Torv.
Ad 5 - Årsstatus på sager til Ungdomskriminalitetsnævnet
Allan Nyring oplyste, at man i politikredsen i 2020 har haft ca. 100 sager gennem Ungdomskriminalitetsnævnet.
De unge kommer fra alle kommuner i politikredsen, undtagen Vallensbæk. Størstedelen af de unge, der i 2020
har haft en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet, er over 15 år.
I ca. 25% af sagerne er den unge af Nævnet blevet pålagt bestemmelser om ophold i ungdomsklub, uddannelsessted eller fritidsaktivitet. I ca. 35% af sagerne er den unge blevet tildelt en kontaktperson. Kun i fem
sager har Nævnet fundet det nødvendigt at pålægge den unge anbringelse uden for hjemmet.
Allan Nyring oplyste afslutningsvist, at samarbejdet mellem kommunerne og politiet fungerer upåklageligt. Der
er endvidere alene positive tilbagemeldinger i forhold til Ungdomskriminalitetsnævnet behandling af sa- gerne
og de foranstaltning, de unge pålægges.
Ad 6 – Politikredsens anvendelse af Al Caponemetoden” Punktet udsat til næste møde i kredsrådet.
Ad 7 – Datoer for kredsrådsmøder i 2021
Borgmestrene anmodede om, at politikredsen frem over kontakter borgmesterkontorene, inden datoerne for
næste års kredsrådsmøder fastlægges.
Mødet den 3. juni 2020 flyttes til en anden dato, da flere borgmestre ikke kan deltage.
Ad 8 – Orientering om kommende flerårsaftale
Kim Christiansen oplyste, at man ikke ved, hvornår forhandlingerne om den kommende flerårsaftale for politi
og anklagemyndigheden afsluttes. Man kender derfor endnu ikke indholdet af aftalen, men vil orientere
kommunerne herom snarest muligt.
Ad 9 – Eventuelt
Flere kommuner oplyste, at man har modtaget en anmodning om at oplyse, hvor mange banderelaterede
borgere, man har boende i kommunerne. Aftalt, at kommunerne retter henvendelse til politikredsen, hvis man
har behov for oplysninger til besvarelse. Herefter vil anmodningen blive vurderet efter de gældende regler om
videregivelse af oplysninger.

