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Referat af kredsrådsmøde i Københavns Vestegns Politi
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Ledelsessekretariatet
Telefon: 4386 1448
E-mail: kbhvledelsessekr@politi.dk
Web:
www.politi.dk

Tid:
Torsdag den 11. marts 2021 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 Britt Jensen
Borgmester Jesper Würtzen
Borgmester Steen Christiansen
Politidirektør Kim Christiansen
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard
Chefanklager Jens Henrik Jacobsen
Stabschef René Holleufer
Sekretariatschef Alessandra Giraldi
Politiinspektør Allan Nyring
Politiinspektør Mogens Lauridsen
Fg. politiinspektør Peter Malmose
Kontorfuldmægtig Simone Perret-Gentil, referent
Afbud:
Borgmester Michael Ziegler
Dagsorden
1. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen og opfølgning på
tidligere drøftelser
2. Status Covid-19, herunder arbejdet i LBS og Covid-19-task force
3. Orientering om flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed
4. Udpegning af SUB-områder 2021
5. Orientering om samarbejdet i lokalrådene
6. Præsentation af Årsrapport 2020 og Samarbejdsplan 2021

7. Status på Ejnar Christensens Fond
8. Eventuelt

Ad 1 Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen og
opfølgning på tidligere drøftelser
Kim Christiansen bød velkommen til årets første kredsrådsmøde og oplyste, at politiets
arbejde fortsat er meget præget af indsatsen mod spredning af Covid-19-smitte.
Knud Stadsgaard henviste kort til den udsendte kriminalitetsstatistik for 2020 og
bemærkede, at tallene ikke giver anledning til særlige bemærkninger.

Ad 2 Status COVID-19, herunder arbejdet i LBS og Covid-task force
Kim Christiansen oplyste, at man internt i politikredsen har gjort en stor indsats for at
undgå smitte blandt kredsens medarbejdere, herunder forskudt fortjeneste, brug af
mundbind og lignende. Man har i den forbindelse haft held med at undgå et større
smitteudbrud blandt de mange især politi-operative medarbejdere, der grundet deres
opgaver fortsat er mødt fysisk på arbejde.
Politikredsen kører fortsat et meget højt antal corona-tilsyn i kommunerne, der for manges
vedkommende desværre fortsat ligger højt i smitte-statistikken. Det er kredsens opfattelse,
at samarbejdet omkring begrænsning af smittespredning fungerer godt på tværs af
myndighederne.
Allan Nyring redegjorde kort for det formaliserede samarbejde på tværs af myndigheder,
der er iværksat for at hindre smittespredning på Vestegnen, herunder i Ishøj.

Ad 3 Orientering om flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed 2021-2023
Kim Christiansen oplyste, at den vedtagne flerårsaftale indeholder en bred vifte af
initiativer, der har til formål at styrke politiet og anklagemyndigheden og blandt andet sikre
et mere nærværende politi og et politi, der rykker ud, når borgerne har brug for det.
Aftalen indeholder endvidere initiativer om en omstrukturering af Rigspolitiet samt
oprettelse af et nationalt efterforskningscenter, der på en række områder vil få stor
betydning for snitfladerne mellem den centrale og den lokale opgaveløsning.
I Københavns Vestegns Politi er arbejdet med gennemførelse af flerårsaftalen organiseret
i fire hovedspor:
Styrket nærhed og tryghed: Det er politisk besluttet, at der på landsplan skal etableres
20 nye nærpolitienheder. To af disse skal placeres på Vestegnen i henholdsvis Høje

Gladsaxe, Gladsaxe Kommune, og i Ishøj. Den endelige placering af nærpolitienheden i
Ishøj forventes besluttet snarest. Der arbejdes endvidere med en række yderligere tiltag,
der skal styrke det lokale politiarbejde i samtlige kredsens kommuner.
Ole Bjørstop oplyste, at man fra kommunen side gerne ser den nye nærpolitienhed
placeret i Ishøj Bycenter. Borgerne i Ishøj ser frem til etableringen af den nye enhed.
Trine Græse udtrykte stor tilfredshed med, at der kommer en nærpolitienhed i Høje
Gladsaxe. Alle i kommunen glæder sig til, at enheden kan åbne hurtigst muligt.
Politigarantier: Initiativet indebærer, at politiet indfører konkrete garantier for hurtig
udrykning i forbindelse med udvalgte kriminalitetsområder: indbrud i privat beboelse, vold,
voldtægt samt narkotikasalg ved skoler. Navnlig i forbindelse med narkotikasalg ved skoler
forudser kredsen et tæt samarbejde med kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner.
Styrket hjælp til ofre for vold i nære relationer og voldtægt mv.: Initiativet skal
gennem blandt andet etablering af specialiserede teams, uddannelse og øgede
muligheder for videoafhøring styrke politiets og anklagemyndighedens hjælp til forurettede
på en række kriminalitetsområder.
Mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider: I dette initiativ sættes der fokus
på nedbringelse af kredsens beholdning af ubehandlede straffesager samt nedbringelse af
sagsbehandlingstiden.
Drøftelsen af gennemførelsen af initiativerne i flerårsaftalen gav herefter anledning til en
mere generel drøftelse af det tryghedsskabende politiarbejde blandt andet i forbindelse
med bekæmpelse af det åbenlyse narkosalg ved skoler.
Henrik Rasmussen bemærkede i den forbindelse, at skolerne ofte kan ses om arnested for
forskellig uhensigtsmæssig adfærd for eksempel på parkeringspladserne efter skoletid.
Der er risiko for, at dette tiltrækker blandt andet narkosælgere. Henrik Rasmussen spurgte
i den forbindelse til brugen af videoovervågning for eksempel på skoleparkeringspladserne
og efterspurgte erfaringer fra politiet.
Knud Stadsgaard bemærkede hertil, at det er politiets erfaring, at der er god effekt af
opsætning af kameraer, og at man gerne indgår en dialog med kommunerne om
opsætning af kameraer, herunder hvor opsætning vil give den bedst mulige effekt.
Den nærmere anvendelse af videoovervågning er et emne, der egner sig til drøftelse i
lokalrådene. Udfordringerne har det med at flytte rundt, alt efter hvor der opsættes
kameraer, eller hvor politiet iværksætter en særlig indsats, hvorfor der kan være behov for
en brede indsats i forbindelse med opsætning af kameraer.
Allan Nyring oplyste supplerende, at man indtil videre har opsat 22 tryghedsskabende
kameraer i kredsens kommuner. Der er planlagt opsætning af yderligere kameraer i
Albertslund, Avedøre og Ballerup.

Trine Græse bifaldt, at der sættes fokus på den åbenlyse hashhandel ved skoler, men
bemærkede, at den åbenlyse hashhandel også finder sted uden for skoleområderne og
kan virke både stødende og utryghedsskabende.
Thomas Gyldal Petersen oplyste, at der i Herlev er opsat en række kommunalt
finansierede kameraer blandt andet på parkeringspladser, hvor der har foregået synlig
hashhandel. Kameraernes effekt afhænger dog af politiets og kommunens samtidige
indsats i områder, hvor der er opsat kameraer.
Thomas Gyldal Petersen roste i den forbindelse samarbejdet med politiet og indbød andre
kommuner til at drage fordel af Herlevs erfaringer på området.
Helle Adelborg fortalte, at hun har været i dialog med beboerne i kommunens større
boligområder blandt andet med det formål at hindre, at børn rekrutteres til at sælge hash,
men også for at begrænse efterspørgslen på køb af blandt andet hash.
Kent Magelund var enig i, at lokalrådene er egnede til at drøfte brugen af kameraer og
indsatsen mod den åbenlyse narkohandel. Udfordringen kan dog være, at problemerne
ikke afskaffes ved en målrettet indsats, men alene flytter sig i forhold til, hvor der sættes
kameraer op eller laves særlige indsatser.
Henrik Rasmussen bemærkede, at der kan være behov for en mere strategisk drøftelse af
formålet med og effekten af opsætning af kameraer, da problemerne som nævnt af andre
rykker på tværs af kommunegrænserne. Henrik Rasmussen nævnte muligheden for, at
man på tværs af kredsene og i samarbejde med politiet kan lave en samlet indsats eller
kampagne.
Kim Cristiansen bemærkede hertil, at man i politikredsen tidligere har overvejet at holde en
tryghedskonference, hvor man sammen med kommunerne, borgere og boligforeninger kan
drøfte, hvordan man håndterer de nævnte problemstillinger. Sådanne drøftelser forventes
blandt andet at kunne danne grundlag for en tværgående strategi for politikredens
tryghedsskabende indsats.
Kredsrådet havde herefter en længere drøftelse af mulighederne for afholdelse af en
sådan tryghedskonference.
Borgmestrene bakkede i den forbindelse op om forslaget. Der var enighed om, at der på
en sådan konference skal sikres en så bred deltagerkreds som muligt.
Kredsrådet drøftede endvidere mulighederne for at kombinere en tryghedskonference med
en ”trygheds uge”, hvor der kunne planlægges en række aktiviteter i de respektive
kommuner afsluttende med en dagskonference, der kan afvikles både fysisk og virtuelt.
Kredsrådet bemærkede, at et sådant arrangement bør planlægges under hensyntagen til
det kommende kommunalvalg.

Ad 4 Udpegning af SUB-områder 2021
Kim Christiansen redegjorde kort for udpegningen af henholdsvis Høje Gladsaxe og
Vildtbanegård 1 og 2 som SUB-områder i 2021.
Britt Jensen bemærkede, at Kærene, der i 2020 var udpeget som SUB-område, i 2021
alene er udpeget som en såkaldt ”bobler-område”. Britt Jensen understregede i den
forbindelse behovet for, at politiet fortsat har en fokuseret indsats i boligområdet, så den
positive udvikling i området ikke sættes over styr. Beboerne i Kærene har således et stort
ønske om, at politiet fortsat er markant til stede i området.
Allan Nyring oplyste hertil, at man forsat vil prioritere det forebyggende og
tryghedsskabende arbejde i blandt andet Kærene.
Kim Christiansen bemærkede supplerende, at man i kredsen har fokus på det, man kalder
”tryghedsopfølgning” i forhold til borgere, der retter henvendelse til politiet. I de tilfælde,
hvor politiet ikke rykker ud med det samme i anledning af en borgerhenvendelse, følger
Lokalpolitiet efterfølgende op på henvendelsen, så borgeren ikke oplever at henvende sig
forgæves til politiet.

Ad 5 Orientering om samarbejdet i lokalrådene
Kim Christiansen understregede, at lokalrådene er et helt afgørende omdrejningspunkt for
det lokale samarbejde, hvor man sikrer, at konkrete, lokale forhold bliver adresseret. Kim
Christiansen opfordrede til, at lokalrådene kommunikerer mere om deres arbejde, så
borgerne får bedre indblik i det vigtige arbejde, der udføres i lokalrådene.

Ad 6 Præsentation af Årsrapport 2020 og Samarbejdsplan 2021
Kim Christiansen præsenterede kort den udsendte Årsrapport 2020 og Samarbejdsplan
2021.

Ad 7 Status på Ejnar Christensens Fond
Kim Christiansen oplyste, at Ishøjborgeren Ejnar Christensen ved sin død testamenterede
ca. fem millioner kr. til politikredsen til bekæmpelse af narkotikakriminalitet.
Politikreden har i den forbindelse oprettet en fond til administration af uddeling af midler til
projekter mv., der sigter på bekæmpelse af narkotikakriminalitet.

Bestyrelsen for fonden består af politidirektøren, næstformand for kredsrådet Kent
Magelund samt kredsens chefpolitiinspektør og stabschef.
Fonden vil i foråret 2021 uddele midler for første gang, i hvilken forbindelse der er afsat
225.000 kr. til uddeling.
Der er modtaget 15 ansøgninger, der præsenterer en bred vifte af forebyggende og
oplysende projekter med inddragelse af civilsamfundet.
Kent Magelund bekræftede, at der er modtaget en række spændende ansøgninger, der
viser borgernes engagement i det lokale, kriminalpræventive arbejde.

Ad 8 Eventuelt
Trine Græse rejste spørgsmålet om politiets koordinering i tilfælde af hændelser og
indsatser på tvær af kommune- og politikredsgrænser. Trine Græse nævnte i den
forbindelse, at man i Gladsaxe Kommune er i tvivl om, hvorvidt der er i politikredsene er
ledelsesmæssigt fokus på problemstillingen.
Allan Nyring oplyste, at der på ledelsesniveau jævnligt afholdes tværgående møder
mellem de sjællandske politikredse, hvor man blandt andet drøfter den slags hændelser
og indsatser. Allan Nyring inviterede Trine Græse til at tage kontakt, hvis der i konkrete
tilfælde opleves manglende koordinering mellem flere berørte politikredse.

