
  

 

 
 
 

Referat af ekstraordinært kredsrådsmøde i Københavns  
Vestegns Politikreds  
 
Mandag den 21. september 2020, kl. 14.00 til 15.00 
 

Dagsorden 
1. Velkomst  
2. COVID-19 situationen  
3. Eventuelt 
 

Til stede var:  
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 Steen Christiansen  
Politidirektør Kim Christiansen  
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard  
Chefanklager Jens Henrik Jacobsen  
Stabschef René Holleufer  
Politiinspektør Allan Nyring  
Politiinspektør, Mogens Lauridsen 
 

Afbud:  
Borgmester Jesper Würtzen 
 

Referent:  
Kontorfuldmægtig Simone Perret-Gentil 
 

1. Velkomst  
Kim Christiansen bød velkommen til mødet og oplyste, at baggrunden for indkaldelsen til 
det ekstraordinære kredsrådsmøde er det stigende smittetryk for COVID-19 på 
Københavns Vestegn.  
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Formålet med mødet er at sikre et stærkt strategisk og koordineret samarbejde på tværs af 
kommuner og politi på øverste ledelsesniveau.  
 
Som led i dette samarbejde skal der ske deling af viden om den nuværende indsats, 
herunder hvordan vi på tværs af kommuner og politi kan spille hinanden stærkere i 
bekæmpelsen af COVID-19. 
 
 

2. COVID-19 situationen  
Kim Christiansen oplyste indledningsvist, at politiet generelt ser med stor alvor på 
situationen.  
 
Politiets beredskabsniveau på landsplan er således hævet til trin 3, Den Nationale Operative 
Stab (NOST) er etableret og De Lokale Beredskabsstabe (LBS) er aktiveret i alle 
politikredse. 
 
Efterfølgende gav Mogens Lauridsen en kort status på politiets COVID-19 indsats og 
oplyste i den forbindelse, at Københavns Vestegns Politi de seneste to weekender har kørt 
med et forøget antal patruljer.  
 
Københavns Vestegns Politi har intensiveret kontrolindsatsen for så vidt angår 
politikredsens restauranter, cafeer og værtshuse. Alt er forløbet fornuftigt, og der har kun 
været enkelte tilfælde, hvor politiet har måtte påtale uhensigtsmæssig adfærd. 
 
I forbindelse med derbyopgøret mellem fodboldklubberne FCK og Brøndby søndag den 20. 
september 2020 var der en kortvarig sammenstimlen af for mange mennesker, da Brøndbys 
spillerbus ankom til stadion. Denne adfærd blev påtalt både af politiet og Brøndby IF’s egne 
medarbejdere, hvilket straks fik fansene til at rette ind. 
 
Sammenfattende oplyste Mogens Lauridsen, at politiet langt de fleste steder har mødt 
fornuftig COVID-19 adfærd. 
 
Der var enighed i kredsrådet om, at situationen er meget alvorlig, og at det er vigtigt med et 
stærkt tværgående samarbejde mellem politi og kommuner. Derfor prioriteres de fora, hvor 
politi og kommuner mødes, meget højt. 
 
Allan Nyring redegjorde herefter kort for arbejdet i den Lokale Beredskabsstab (LBS). I hver 
af landets 12 politikredse er der under ledelse af politidirektøren etableret en lokal 
beredskabsstab, der er et tværsektorielt samarbejde, som har til opgave at koordinere 
indsatsen ved større beredskabshændelser. 
 
I LBS indgår – ud over politiet – faste repræsentanter fra Totalforsvarsregionen, 
Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscentre, de kommunale redningsberedskaber 
og regionerne. Derudover kan andre myndigheder eller selskaber tilknyttes LBS’en ad hoc. 
 
 



  

 

 

Herefter drøftede kredsrådet særligt smittekæder i kommunerne, og i den forbindelse også 
selskabslokaler mv., hvor der bliver holdt bryllupper og andre fester med mange deltagere. 
Der blev herunder refereret til en række bryllupsvideoer, der er lagt på Facebook. 
 
Kim Christiansen gennemgik COVID-19 retningslinjerne for de såkaldte ”store forsamlinger”, 
der bl.a. indebærer, at hvis man holder privat fest, som eksempelvis et bryllup, og der er tale 
om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der være op til 500 personer til 
stede samtidig. Det er også tilladt at danse, forudsat man kan sige, at festdeltagerne – set 
over hele festen – i det væsentlige sidder ned. 
 
Der kan således godt være tale om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, 
selv om der bliver danset brudevals eller lign., og selvom der bliver danset sidst på 
aftenen/ud på natten. 
 
Kim Christiansen understregede dog, at Københavns Vestegns Politi – ligesom 
Sundhedsmyndighederne – opfordrer kraftigt til, at man nøje overvejer, om det lige nu er 
det rette tidpunkt at holde en stor fest. 
 
Kommunerne redegjorde dernæst kort for deres respektive COVID-19 indsatser. Der er tale 
om en massiv indsats, der spænder fra informationskampagner over kontakt til imamer, 
boligforeninger, lukning af skoler til rekvirering af mobile testcentre mv. 
 
Generelt var der blandt kommunerne enighed om, at en målretning af COVID-19 indsatsen 
vanskeliggøres af, at der alene er et begrænset datagrundlag at basere indsatserne på. Der 
er således behov for et bedre datagrundlag til at kortlægge smittemønstre, herunder 
etnicitet, alder, lokal geografi og særlige smittekæder i kommunerne. 
 
Ole Bjørstop oplyste, at Ishøj kommune bl.a. har iværksat kontakt til forskellige trosamfund 
for at få kommunikeret vigtigheden af at følge de gældende COVID-19 retningslinjer ud i 
forbindelse med eksempelvis fredagsbønnen, men udfordringen med utilstrækkelig 
information fra sundhedsmyndighederne gør det vanskeligt for alvor at målrette kommunens 
indsats, således at man kan medvirke til at få bremset smittekæderne så snart, de opstår. 
 
Kent Magelund oplyste supplerende, at Brøndby kommune nogle få gange har fået tilsendt 
lidt mere specifikke data fra Styrelsen fra Patientsikkerhed. Dog ikke ned på individniveau, 
da Styrelsen på grund af GDPR reglerne afviser at udlevere det. 
 
Trine Græse og Michael Ziegler var enige i synspunktet om utilstrækkelig information fra 
sundhedsmyndighederne, idet det interessante i denne sammenhæng ikke kun er, hvem 
der er smittet, men også hvor de er blevet smittet, og om et bestemt lokalområde er ramt 
hårdere end andre, så der kan tages kontakt til relevante boligselskaber, fritidstilbud eller 
andet. Der bør kunne ses mere nuanceret på reglerne om persondata, så kommunerne får 
den nødvendige information. 
 
 
 
 



  

 

 
Helle Adelborg og Britt Jensen oplyste, at Hvidovre og Rødovre kommuner har fået tilsendt 
data fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og bl.a. har fået oplysninger om, hvor i kommunen 
der ses smitte, hvilket er en stor hjælp. 
 
Henrik Rasmussen oplyste, at Vallensbæk kommune netop har lukket en hel skole pga. et 
stigende smittetryk i et specifikt geografisk område. Undersøgelser viste imidlertid, at 
smittekæden var på et bestemt klassetrin, og man kunne derfor åbne resten af skolen op 
igen. De mere specifikke data fra Styrelsen for Patientsikkerhed er af stor værdi i forhold til 
at kunne sætte relevant ind for at inddæmme smitten. 
 
Thomas Gyldal Petersen foreslog, at kommunerne på Københavns Vestegn sender en 
fælles anmodning til Styrelsen for Patientsikkerhed om at modtage mere specifikke data. 
Herlev kommune påtog sig i den forbindelse gerne koordinatorrollen. 
 
Der var tilslutning til, at Herlev Kommune påtog sig koordinatorrollen og herunder udarbejder 
et samlet brev til Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af input fra de øvrige 
kommuner. 
 
Thomas Gyldal Petersen spurgte afslutningsvis ind til politiets patruljering ved Herlev 
Gymnasium i forbindelse med en konkret hændelse. 
 
Mogens Lauridsen svarede hertil, at politiet var rykket ud til den konkrete hændelse, men at 
der alene havde være 20 personer forsamlet foran gymnasiet, hvorfor forsamlingsforbuddet 
ikke sås at være overtrådt. 
 
Mere generelt anførte Knud Stadsgaard, at politiet altid gerne står til rådighed med 
rådgivning omkring skiltning, og nævnte i den forbindelse samarbejdet mellem politi og 
kommune om skiltningen ved Bangs Torv. 
 

3. Evt.  
Ingen bemærkninger. 
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