KØBENHAVNS VESTEGNS
POLITI
Ledelsessekretariatet

Referat af kredsrådsmøde i Københavns Vestegns Politikreds
Torsdag den 20. februar 2020 hos Herlev Kommune

Dagsorden
1. Velkomst
2. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen
3. Orientering om samarbejdet i lokalrådene
4. Udpegning af SUB-områder
5. Årsrapport 2019
6. Samarbejdsplan for 2020
7. Forslag til temadrøftelser på kommende kredsrådsmøde
8. Eventuelt

Til stede var:
Borgmester Jesper Würtzen
Borgmester Helle Adelborg
Borgmester Kent Max Magelund
Borgmester Trine Græse
Borgmester John Engelhardt
Borgmester Thomas Gyldal Petersen
Borgmester Ole Bjørstorp
Jeanette Ingemann, byrådsmedlem for Høje Taastrup Kommune
Kasper Fisker, Stabsleder i den kriminalpræventive enhed Albertslund
Politidirektør Kim Christiansen
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard
Chefanklager Jens Henrik Jacobsen
Stabschef Andreas Langsted
Politiinspektør Allan Nyring
Politiinspektør, Mogens Lauridsen
Sekretariatschef Alessandra Giraldi
AC-fuldmægtig Fie Vincentz, referent

Afbud:
Borgmester Steen Christiansen
Borgmester Michael Ziegler
Borgmester Henrik Rasmussen

Telefon: 4386 1448
E-mail: kbhvledelsessekr@politi.dk
Web:
www.politi.dk
Sagsbehandler: FVI
Journalnummer: 0700-102440000-20

Borgmester Erik Nielsen
Politiinspektør Flemming Madsen

1. Velkomst
Politidirektør Kim Christiansen bød velkommen.

2. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen
Den aktuelle situation
Kim Christiansen orienterede om, at der grundet økonomiske udfordringer netop er
gennemført en større afskedigelsesrunde blandt politikredsens civile medarbejdere. Der er
i den forbindelse ikke blevet afskediget polititjenestemænd. I tilrettelæggelsen af, hvordan
kredsens opgaver skal løses fremadrettet, vil man have fokus på, at afskedigelserne får
mindst mulig betydning for kredsens borgere.
Kriminalitetsudviklingen i kredsen
Knud Stadsgaard orienterede om, at der i 2019 generelt sås et fald i kriminaliteten
sammenlignet med 2018.
På landsplan sås der i 2019 et fald i antallet af anmeldte indbrud, men desværre en
stigning på Vestegnen. Derfor vil politikredsen i 2020 have yderligere fokus på indsatsen
mod indbrud i privat beboelse.
På forespørgsel fra Helle Adelborg oplyste Knud Stadsgaard, at stigningen af tilfælde af
blufærdighedskrænkelse i Hvidovre kommune skyldes et enkelt sags-kompleks med flere
forhold.

3. Orientering om samarbejdet i lokalrådene
Allan Nyring fortalte, at han løbende får tilbagemeldinger om et godt samarbejde mellem
politi og kommuner i lokalrådene.
Allan Nyring gennemgik herefter en række konkrete henvendelser og indsatser, som har
været drøftet i lokalrådene.
Herunder oplyste Allan Nyring, at han blandt andet har modtaget positive tilbagemeldinger
på, at borgerne mærker, at politiet er tilstede i Høje Gladsaxe. Der har desuden været
positive tilbagemeldinger på Onsdagsfodbold, hvor politikollegaer spiller fodbold med unge
i lokalområdet. Lokalpolitiet arbejder derfor på at udbrede dette initiativ også til andre
områder.
Allan Nyring orienterede i øvrigt om, at det går godt med projektet ”politikadet junior”. Man
har ændret målgruppen for projektet, så den nu består af en mere blandet gruppe unge.

Det nuværende hold omfatter således både udsatte unge og unge, som på sigt gerne vil
søge ind politiet.
Thomas Gyldal Petersen fortalte om kommunens deltagelse i lokalrådssamarbejdet.
Repræsentanter for boligforeninger deltager lejlighedsvis i det åbne lokalråd, hvor stadigt
flere aktører giver udtryk for gerne at ville deltage. Man vil i kommunen derfor lave
formøder med en udvidet deltagerkreds med henblik på at involvere flere civile aktører i
lokalrådets arbejde.
Kim Christiansen berettede om den kommende Tryghedsundersøgelse, som desværre
viser et fald i den målte tryghed på Vestegnen. Målingen blev foretaget lige efter et skyderi
i Herlev, hvilket kan have påvirket målingen. Af de kvalitative kommentarer til
Tryghedsundersøgelsen fremgår, at de i undersøgelsen adspurgte borgere i høj grad
efterspørger mere synligt politi. Undersøgelsen forventes offentliggjort i midten af marts
måned.
Politikredsen har netop iværksat arbejdet med en kommende tryghedsstrategi for
Vestegnens Politi. I den forbindelse planlægger man i løbet af efteråret at inddrage såvel
kommuner som civile aktører i overvejelserne om, hvordan man på Vestegnen
fremadrettet bedst lykkes med at styrke trygheden og tilliden til politiet.

4. Udpegning af SUB-områder
Kim Christiansen oplyste, at politikredsen i starten af marts måned i lighed med tidligere år
skal indberette særligt udsatte boligområder til Rigspolitiet.
Kredsen skal således indberette boligområder, som kræver en særlig politiindsats.
Udvælgelsen af disse områder sker på baggrund af en række fastsatte kriterier, som er
udmeldt af Rigspolitiet.
Man er derfor i politikredsen ved at vurdere kredsens boligområder ud fra an analyse, der
tager udgangspunkt i kriminalitetsbilledet, resultaterne fra Tryghedsundersøgelsen samt
en kvalitativ vurdering af områderne, herunder eventuelle rocker-bande problematikker.
Kim Christiansen oplyste, at de berørte kommuner vil blive orienteret direkte i forbindelse
med udpegningen af SUB-områderne.

5. Årsrapport 2019
Kim Christiansen præsenterede politikredsens årsrapport for 2019.
6. Samarbejdsplan for 2020
Kim Christiansen præsenterede Samarbejdsplanen for politikredsens samarbejde med
kommuner og andre myndigheder i 2020.

7. Forslag til temadrøftelser på kommende kredsrådsmøde
Der var bred enighed i kredsrådet om at arbejde videre med temaet om bande-kriminalitet
på kommende kredsrådsmøder med fokus på en 360 graders myndighedsvinkel på
problematikkerne, herunder effektiv brug af værktøjerne i bandepakkerne. Herunder kan
udveksling af oplysninger indgå i drøftelserne.
8. Eventuelt
Kim Christiansen oplyste, at der afvikles PSPK-seminar den 6. marts 2020. Kim
Christiansen opfordrede i den forbindelse til, at man så vidt muligt deler information på
tværs af kommuner.
Thomas Gyldal Petersen takkede for, at kredsrådet denne gang var mødtes i Herlev
Kommune og understregede vigtigheden af, at man i kredsrådsregi har foks på at skabe
forandring til gavn for borgerne i området.

