
 

 
 

Referat af Kredsrådsmødet KBHV 15. juni 2021 
 

 

 
Tid: 
Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 09:00 til kl. 10.30. 

 

Sted: 
Virtuelt – via Microsoft Teams 

 

Deltagende: 

Borgmester Helle Adelborg 

Borgmester Trine Græse 

Borgmester John Engelhardt 

Borgmester Henrik Rasmussen 

Borgmester Ole Bjørstorp 

Borgmester Britt Jensen 

Borgmester Steen Christiansen 

Borgmester Michael Ziegler 

Politidirektør Kim Christiansen 

Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard 

Chefanklager Jens Henrik Jacobsen 

Stabschef René Holleufer 

Politiinspektør Allan Nyring 

Politiinspektør Mogens Lauridsen 

Fg. politiinspektør Peter Malmose 

Kontorfuldmægtig Simone Perret-Gentil 

 
Juridisk konsulent Helle Severini, referent 

 

Afbud: 

Sekretariatschef Alessandra Giraldi 

Borgmester Jesper Würtzen 

Borgmester Kent Max Magelund 

Borgmester Thomas Gyldal Petersen 



 

 

 

Dagsorden 

1. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen og opfølgning på 
tidligere drøftelser /v. politidirektør Kim Christiansen 

2. Status COVID-19 
3. Status på gennemførelse af Flerårsaftalen for Politi og Anklagemyndighed 
4. Samarbejde til imødegåelse af genopdragelsesrejser 
5. Afholdelse af tryghedskonference 
6. Orientering om tildeling af legater fra Ejnar Christensens Fond 
7. Orientering om samarbejdet i lokalrådene /v. politiinspektør Allan Nyring 
8. Eventuelt 

 

Ad 1 Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen og opfølgning på tidli- 
gere drøftelser 

 

Kim Christiansen bød velkommen til kredsrådsmødet og udtrykte håb om, at næste møde igen kan 
afvikles med alle deltagerne fysisk tilstede på politigården. 

 
Kim Christiansen gav herefter indledningsvist ordet til kriminalassistent Dorte Kliver ad pkt. 4 – 
genopdragelsesrejser. 

 

Kim Christiansen orienterede herefter kort om status i politikredsen og bemærkede, at der for 1. 
kvartal i år ses et fald på ca. 25 % på den borgervendte kriminalitet, hvilket formentlig særligt skal 
ses i lyset af coronasituationen. 

 
Der ses desværre igen en stigning på området ”musik til ulempe”, hvilket politiet fortsat er meget 
opmærksomme på. 

 

Kim Christiansen orienterede endvidere kort om de nye regler vedr. politiets mulighed for beslag- 
læggelse af køretøjer anvendt til ”vanvidskørsel” og oplyste, at Vestegnens Politi siden bestem- 
melsens ikrafttræden den 31. marts i år har beslaglagt 17 køretøjer; heraf 12 køretøjer, som ikke 
tilhørte den registrerede ejer. 

 
I relation til kriminalitetsudviklingen for 1. kvartal 2021 bemærkede Helle Adelborg, at hun var gjort 
opmærksom på en stigning i antallet af røverier i Hvidovre på trods af, at antallet af røverier gene- 
relt er faldet markant. 

 
Knud Stadsgaard vil undersøge forholdet nærmere og meddele svar via lokalrådet. Allan Nyring 
oplyste supplerende, at lokalrådet allerede har fokus på området. 

 

Kim Christiansen oplyste i øvrigt, at der på langt de fleste områder ses et fald i kriminaliteten i 1. 
kvartal. Dog ses bl.a. en stigning på området for kørsel i påvirket tilstand – særligt påvirkning af 
andet end alkohol. 

 
 

Ad 2 Status Covid-19 
 

Kim Christiansen oplyste, at man internt i politikredsen ikke har haft smittede de sidste 14 dage og 
glædede sig også over, at smittetallet er faldende i kommunerne på Vestegnen. 



 

 

 

Ad 3 Status på gennemførelse af Flerårsaftale for Politi og Anklagemyndighed 
 

Kim Christiansen oplyste, at implementeringen af flerårsaftalen fortsat fylder meget og bemærkede 
særligt følgende i forlængelse af orienteringen på sidste møde: 

 
 

Styrket nærhed og tryghed 
De to nye nærpolitistationer i henholdsvis Ishøj og Høje Gladsaxe vil forhåbentlig kunne åbne i 
løbet af oktober i år. Man afventer dog fortsat Bygningsstyrelsens indgåelse af lejeaftaler m.v., før 
nødvendig ombygning m.v. kan igangsættes. 

 

Politigarantier – garantierne på udvalgte kriminalitetsområder forventes endeligt implementeret til 
efteråret, og der vil i den forbindelse blive gennemført en særlig kommunikationsindsats med hen- 
blik på at udbrede kendskabet til politigarantierne. Politikredsen arbejder dog allerede nu i over- 
ensstemmelse med de fastsatte garantier. 

 
Styrket hjælp til ofre for vold i nære relationer og voldtægt m.v. 
Kim Christiansen understregede, at politiet fremover skal iværksætte en mere traumebaseret til- 
gang til ofrene, hvilket forstærkes med oprettelsen af specialiserede teams og yderligere uddan- 
nelse af politiansatte. 

 

Mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider 

Kim Christiansen oplyste, at sagsbehandlingstiderne generelt er tilfredsstillende hos Vestegnens 
Politi, og at der fortsat er fokus på dette område. Retten i Glostrup har for tiden et større efterslæb, 
som de forsøger at afvikle. 

 

Endelig oplyste Kim Christiansen, at politikredsen sammen med Fyns Politi og Nordjyllands Politi 
deltager i et projekt vedr. behandlingen af sager om socialt bedrageri; herunder hvorledes behand- 
lingen af sagerne kan optimeres. Projektet udføres endvidere i samarbejde med kommunerne i 
Herlev og Rødovre. 

 
 

Ad 4 Samarbejde til imødegåelse af genopdragelsesrejser 
 

Kriminalassistent Dorte Kliver orienterede om bestemmelsen i straffelovens § 215a, som trådte i 
kraft den 1. januar 2019, og gennemgik den forud for mødet udsendte power point-præsentation. 

 
Dorte Kliver pointerede under gennemgangen, at der i forbindelse med politiets efterforskning af 
denne type sager ofte vil være brug for oplysninger fra kommunerne som hjælp til dokumentation 
af, at barnets sundhed og udvikling er bragt eller vil blive bragt i alvorlig fare. 

 

Dorte Kliver oplyste i øvrigt, at politiets samarbejde med kommunerne også på dette område fun- 
gerer godt og oplyste, at det gør en stor forskel, at kommunerne, som ofte er i kontakt med famili- 
erne i forvejen, søger at opnå så mange oplysninger som muligt, hvilket kan betyde en stor forskel 
for sagernes behandling hos politiet. 

 
Endelig opfordrede Dorte Kliver kommunerne til bredt at videreformidle hendes kontaktoplysninger, 
idet mange interessenter er involveret og nødvendige for indsatsen på dette område. 



 

Knud Stadsgaard understregede også vigtigheden af, at politiet i samarbejde med kommunerne får 
fokus på de sager, der kan være relevante, og gentog opfordringen til at formidle de direkte kon- 
taktoplysninger til Dorte Kliver. 

 
 

Ad 5 Afholdelse af tryghedskonference 
 

I forlængelse af Kim Christiansens bemærkninger på sidste møde vedrørende afholdelse af en 
tryghedskonference, som vil kunne danne grundlag for en tværgående strategi for politikredsens 
tryghedsskabende indsats, foreslog Kim Christiansen konferencen afholdt i marts måned 2022. 
Han efterlyste i den forbindelse idéer til, hvordan der kan etableres en proces, der kan understøtte 
indsamlingen af input fra borgerne til brug for konferencen. 

 

Baggrunden for afholdelsen af konferencen er bl.a. et ønske om at få mere viden om borgernes 
ønsker og behov for tryghedsskabende indsatser, og Kim Christiansen foreslog i den forbindelse 
etableringen af en form for borgerråd med lokalrådene som indgangsnøgle – og med deltagelse af 
f.eks. repræsentanter for grundejerforeninger, beboerforeninger med flere. Lokalrådene kan heref- 
ter videreformidle indhentede oplysninger med henblik på endelig beslutning i Kredsrådet om kon- 
ferencen indhold. 

 
Herefter anførte Kim Christiansen, at det er tanken, at chef-forum efter konferencen kan udarbejde 
et oplæg til kredsrådet om en fælles tryghedsindsats på Vestegnen. 

 
Steen Christiansen oplyste, at man i Albertslund kommune har etableret en tænketank vedr. fore- 
byggende løsninger i kommunen. Der har vist sig stor interesse fra såvel enkelte borgere som bor- 
gerupper for deltagelse. 

 
Henrik Rasmussen erklærede sig enig i det fremkomne og foreslog afholdelse af egentlige bor- 
germøder med deltagelse af såvel kommune som politi, idet borgermøder afholdt i kommunen ale- 
ne med deltagelse af f.eks. beboerformænd og repræsentanter for grundejerne ofte resulterede i 
manglende tilbagemeldinger til disses bagland. 

 
Kim Christiansen understregede, at politiet gerne deltager i et borgermøde lokalt ved behov, men 
ser en kommende tryghedskonference som mere end det. 

 

Steen Christiansen erklærede sig enig i strategien omkring konferencen og bemærkede hertil, at 
borgerne efter hans opfattelse skal aktiveres i byrummene, idet en tryghedskonference i sig selv 
ikke er tilstrækkeligt. Det er det lange, seje træk, der er vigtigt, Der består også en stor kommuni- 
kationsopgave i den forbindelse. 

 
Kim Christiansen bemærkede vedrørende økonomien omkring afholdelsen af konferencen, at der 
ikke er tildelt en særskilt bevilling til dette. Såvel politi som kommuner må derfor bidrage. 

 

Helle Adelborg oplyste på forespørgsel, at Hvidovre kommune gerne lægger lokaler til afholdelse 
af konferencen og bidrager med ressourcer til den praktiske planlægning. 

 
Sammenfattende anførte Kim Christiansen, at man bør se konferencen som en proces, der skal 
sættes i gang, hvor man i højere grad hvert år gennem åbne lokalrådsmøder indhenter inspiration 
fra borgerne til politiets tryghedsarbejde. 

 

Kim Christiansen oplyste, at politikredsen snarest vil fremsende forslag til kommunerne med muli- 
ge datoer for konferencens afholdelse og bemærkede i øvrigt, at konferencen efter hans opfattelse 



 

skal ske med deltagelse af repræsentanter, der dækker borgerne så bredt som muligt, således at 
antallet af deltagere ikke bliver for omfangsrigt. 

 

Ad 6 Orientering om tildeling af legater fra Ejnar Christensens Fond 
 

Kim Christiansen oplyste, at der ved første uddeling er uddelt 5 legater til projekter m.v., der sigter 
på bekæmpelse af narkokriminalitet. Der er i alt uddelt legater til en samlet beløb af 310.000 kr. 

 

Ad 7 Orientering om samarbejdet i lokalrådene 
 

Allan Nyring oplyste i relation til flerårsaftalen, at der lokalt er en stor interesse for åbne lokalråd. 
 

Ved seneste lokalrådsmøde i Ishøj deltog formanden for beboerforeningen Vildtbanegård med 
henblik på drøftelsen af, hvorledes trygheden i området kan højnes. 

 
I Hvidovre har man i lokalrådet haft et godt samarbejde vedrørende bandesituationen i kommune. 

 
Som eksempel nævnte Allen Nyring endvidere, at man i Gladsaxe har afholdt virtuelle møder med 
borgerne i et boligområde i håbet om at øge trygheden på stedet. 

 

Der er generelt mange ildsjæle i lokalområderne, der gerne i deltager i drøftelsen af fremtidige til- 
tag, der kan styrke trygheden i nærområderne. 

 

Allan Nyring understregede, at det er nødvendigt med samarbejdet med borgerne og kommunika- 
tionen til borgerne herom. 

 
 

Ad 8 Eventuelt 
 

Intet. 
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