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Tilstede
Borgmester Kent Max Magelund
Borgmester Steen Christiansen
Borgmester Jesper Würtzen
Borgmester Helle Adelborg
Borgmester Ole Bjørstorp
Borgmester Henrik Rasmussen
Borgmester Erik Nielsen
Borgmester Trine Græse
Borgmester Michael Ziegler
Borgmester Thomas Gyldal Petersen
Flemming Ørhem (stedfortræder for John Engelhardt)
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard
Chefanklager Jens Jacobsen
Stabschef Karen Marie Olesen
Politiinspektør Jørgen Harlev
Politiinspektør Mikael Wern
Sekretariatschef Helene Schrøder
Juridisk seniorkonsulent Tom L. Pihlmann Christensen (Referent)

Afbud
Politidirektør Kim Christiansen
Borgmester John Engelhardt

Ad punkt 1)
Knud Stadsgaard bød velkommen og oplyste, at Kim var blevet forhindret i at deltage i mødet.
Derudover blev Mikael Wern præsenteret som ny politiinspektør for Efterforskningen i kredsen.

Ad punkt 2)
Referatet af 10. november 2017 blev godkendt.

Ad punkt 3)
Karen Marie oplyste, at ACØ (Administrativt Center Øst) i forbindelse med regeringens
udflytning af statslige arbejdspladser flyttes fra Taastrup til Holstebro, idet centret skal
sammenlægges med ACV. Der bliver således alene et fælles center i landet, og man
forventer, at de nye lokaler i Holstebro er på plads omkring sommer. Udflytningen berører ca.
120 medarbejdere og medfører desværre, at der er en del medarbejdere, som skal finde nye
jobs, hvorfor kommunerne opfordres til at være opmærksomme på de ledige medarbejdere
samt sprede nyheden herom.
Knud Stadsgaard nævnte, at kredsen mere eller mindre har fået alle politifolk retur til kredsen
fra diverse udlån, herunder bevogtningsopgaver og grænsekontrol. Det medfører, at kredsen
vil sætte nye initiativer i gang i 2018, herunder på det præventive områder. Dog skal den
oparbejdede overarbejdspukkel tilstræbes afholdt sideløbende hermed.
Derudover fastansætter kredsen 80 nye politibetjente i løbet af 2018. Estimatet er, at kredsen
herved får en nettotilgang på ca. 25-30 betjente, idet andre betjente kan vælge at lade sig
pensionere.
Opfyldelsen af politikredsens mål for 2017 har været god på trods af diverse afgivelser. Jens
Jacobsen nævnte, at kredsen har haft den bedste målopfyldelse i landet. Målopfyldelsen har
bl.a. været god på VVV-sagerne (vold, våben og voldtægt), hvor kredsen er kommet i mål på
det hele. Desuden ligger domfældelsesprocenten pænt, og det tyder på, at kredsen hverken
rejser for få eller for mange tiltaler. Endelig er produktiviteten og omkostningerne på den
enkelte sag god på trods af, at kredsen har haft en del større straffesager i 2017.
Knud Stadsgaard oplyste, at kredsen også har haft fokus på sygefraværet i 2017, som er
faldet markant på trods af det store arbejdspres. Faldet tilskrives bl.a., at kredsen har en
trivselskonsulent og en fysioterapeut fast tilknyttet, og kredsen har besluttet at ansætte
yderligere en trivselskonsulent i 2018. Derudover er der blevet foretaget en
trivselsundersøgelse i samtlige landets politikredse, og Københavns Vestegns Politi placerede
sig også her bedst i undersøgelsen. Kredsen er dog opmærksom på, at der bl.a. skal arbejdes
med balancen mellem arbejds- og privatliv samt arbejdsbelastningen.
Omkring kriminalitetsstatistikken er de endelige tal for 2017 endnu ikke offentliggjort. Helt
generelt kan det dog oplyses, at kriminaliteten på flere områder er faldende. Særligt indbrud i
privat beboelse er faldet med ca. 15 %. Der er dog sket en stigning i antallet af tyverier fra
varebiler, hvorfor kredsen vil sætte ind overfor bl.a. dette i 2018.
Mikael Wern orienterede om Umbrella-sagen, som vedrører fildeling af børneporno blandt
unge. I kredsen vil ca. 150 personer blive sigtet og afhørt til sagen. Det er planen, at der skal
køres 5 prøvesager ved retterne. Derefter vil der blive foretaget en juridisk vurdering af,
hvorledes sagerne skal håndteres.

Erik Nielsen spurgte, om kommunerne kunne gøre noget for, at de unge kunne tage ved lære
af sagerne?
Jens Jacobsen oplyste, at der allerede er taget initiativ til oplysning på området. I relation til
Umbrella-sagen virker det som om, at der har været en misforståelse blandt de unge omkring
aldersgrænsen, og sagen er en vigtig læring for de unge, som ikke har set alvoren i at dele de
pågældende videoer.
Thomas Gyldal Petersen nævnte, at det kunne være fint, hvis kommunerne kunne lave noget
på skolerne i samarbejde med politikredsen.
Jørgen Harlev foreslog at tage emnet op på lokalrådsmøderne. Der var enighed om, at det var
en god ide.

Ad punkt 4
Knud Stadsgaard oplyste, at kredsen altid har fokus på bandegrupperingerne i kredsen.
EAE orienterede om status på rocker-/bandeområdet.
Erik Nielsen nævnte, at der har været et rigtig godt samarbejde omkring Egegårdsvej i
Rødovre, og at kommunen følger adressen tæt, idet kommunen skal overveje om
samlingsstedsforbuddet skal forlænges den 1. marts 2018.
Kent Max Magelund spurgte til status på Mexigang.
EAE oplyste, at lokalerne har været tilgængelige for Mexigang siden politiets ophævelse af
opholdsforbuddet den 1. december 2017. Der kører dog en civilretlig tvist omkring lejemålet.
Thomas Gyldal Petersen spurgte, om de initiativer politiet og kommunerne har taget, har
virket.
EAE oplyste, at politiets og kommunernes indsats virker til at have stresset grupperingerne, og
flere af grupperingerne er meget opmærksomme på politiets fokus, hvilket virker til at have
haft en positiv afsmittende effekt på nye tiltag fra grupperingernes side.
Knud Stadsgaard supplerede med, at der i forbindelse med politiets indsats er blevet fundet en
del våben, og at kredsen agter at fortsætte med de nødvendige tiltag på området – herunder i
et fortsat tæt samarbejde med de berørte kommuner.
Helle Adelborg oplyste, at Hvidovre kommune også snart vil overveje, hvorvidt
samlingsstedsforbuddet på Kirkegade skal forlænges. Der har været et godt samarbejde med
politikredsen, og det tætte samarbejde er vigtigt, da kommunerne er afhængige af oplysninger
fra politiet.

Ad punkt 5
Karen Marie oplyste, at samarbejdsplanen og årsrapporten er under udarbejdelse og inden for
kort tid vil blive sendt til kommunerne.

Ad punkt 6
Jørgen Harlev oplyste, at der i lokalrådene i 2018 vil blive set nøje på tryghedsindekset, og de
interview, der i den forbindelse er lavet med borgerne i kommunerne. Desuden kigger

politikredsen pt. på et nyt værktøj kaldet socialsøg. Socialsøg er et værktøj til brug for
vurdering af familiers risikoadfærd, og værktøjet bygger bl.a. på erfaringer fra Rebildsagen og
Tøndersagen. Socialsøg er et redskab som har til formål at sætte hurtigere ind i lignende
sociale sager. Herudover er der fokus på kredsens fire SUB-områder, som følges tæt med
henblik på at vurdere, hvorledes politiet skal sætte ind i områderne.
Jørgen Harlev nævnte også, at der i 2018 skal arbejdes målrettet med et projekt, der har til
formål at inddrage civilsamfundet i visse dele af politiets opgaver, ligesom kredsen i 2018 får
fire nye forbyggelsesmedarbejdere, som skal hjælpe med at lave politifaglig forebyggelse
sammen med kommunerne.
Thomas Gyldal Petersen oplyste, at Herlev kommune har været glade for samarbejdet
omkring Hjortegården, og at det kunne være interessant at bruge erfaringerne fra indsatsen i
Hjortegården på andre steder.
Helle Adelborg oplyste, at der i Avedøre stationsby er mange negative historier om, at det er et
forfærdeligt sted. Det er derfor vigtigt, at politiet og kommunen også fortæller de gode historier.
Desuden er det vigtigt, at politiet er opmærksom på den skjulte kriminalitet.
Thomas Gyldal Petersen spurgte, om politiet kan dele deres viden med kommunerne i sager
om afpresning af erhvervsdrivende (beskyttelsespenge)?
Jørgen Harlev nævnte, at erfaringerne fra samarbejdet omkring SUB-områderne deles i
lokalrådene, og at sager om beskyttelsespenge også vil blive drøftet i lokalsrådsregi. Endelig
nævnte Jørgen Harlev, at Justitsministeriet i øjeblikket kigger på SSP-strukturen, og at der vil
komme forslag til ændringer i 2018.

Ad punkt 7
Karen Marie Olesen oplyste, at der på bordet lå et tillæg til politikredsens strategi for 2016-19.
I tillægget er det nævnt, at der i 2018 bl.a. også er fokus på tidsregistrering og datakvalitet,
udvisningssager samt logistikken omkring beredskabsmateriel. Desuden kommer
straffesagskæden og VVV-sagerne (vold, våben og voldtægt) til at fylde meget, ligesom det vil
være tilfældet med hensyn til en ny driftsstyringsmodel for politiets arbejde.
Mikael Wern gennemgik herefter politiets strategi for 2018 og nævnte, at politiet og
anklagemyndighedens målkrav er indtænkt i ministeriets nye styringskoncept med en øget
koncernfælles fokus. Fra 2018 fastlægges der således ikke individuelle kredsspecifikke
målkrav, men resultatplanen adresserer hele straffesagskæden som helhed, herunder på
tværs af koncernerne.
Udgangspunktet for evalueringen af kredsenes performance vil fremadrettet fokusere på,
hvorvidt kredsene bidrager til opfyldelsen af de landsdækkende mål.
I strategien for 2018 vil kredsenes fokus bl.a. være på følgende:
• Sagsbehandlingstiden
• VVV-sagerne (vold, våben og voldtægt)
• Reducere straffesagsbeholdningen
• Fængsling af bandemedlemmer og efterforskning af nøglepersoner i banderne
• Reducere antallet af indbrud og øge sigtelsesprocenten på området
• Sikkerheden omkring forebyggelse af terror og radikalisering

• En stærk og effektiv grænseindsats • Borgernes møde med politiet • Effektivt og moderne
politi (ny driftsmodel og god adfærd)
Derudover oplyste Mikael Wern, at der som led i bandepakke III skal etableres taskforces (et
såkaldt Al-Capone samarbejde), som hurtigt og effektivt skal kunne håndtere konkrete sager,
hvor myndighederne bliver opmærksomme på rockeres og bandemedlemmers livsstil og
adfærd, som ikke harmonerer med deres indkomstforhold. De pågældende taskforces
udgøres af et samarbejde mellem SKAT, kommunerne og politiet.
Thomas Gyldal Petersen oplyste, at det kunne være fornuftigt, hvis politiet kunne rådgive
lovgiver omkring eventuelle huller i leasingsreglerne og bandernes brug heraf.
Steen Christiansen nævnte, at kommunikationsindsatsen i forhold til borgernes følelse af
utryghed er vigtig, da der opleves at være afstand mellem borgernes følelse og virkeligheden.
Det er derfor vigtigt, at politiets har fokus på at melde de gode historier og tal ud.
Ole Bjørstorp bemærkede, at der i forbindelse med kredsens tilgang af ressourcer, bør være
fokus på politiets synlighed i gadebilledet – særligt blandt de ældre, idet der opleves at være et
betydeligt behov for politiets synlighed, idet det skaber tryghed.
Jesper Würtzen nævnte, at det er dejligt, at det går godt, og at der kommer en tilgang til
kredsen af betjente. I den forbindelse opfordrede han kredsen til at have fokus på den
åbenlyse uorden i gaderne, bl.a. i form af salg af hash, kørsel for rødt samt vanvidskørsel.
Kent Max Magelund oplyste, at der er flere eksempler på, at parkeringsmedarbejdere i
Brøndby kommune har problemer med håndtere bestemte personer i forbindelse med ulovlige
parkeringer i kommunen.
Knud Stadsgaard oplyste, at parkering til fare og væsentlig ulempe er politiets opgave.
Problemet i Brøndby vil derfor blive givet videre til kredsens færdselsafdeling. Endvidere vil
politiet gerne deltage i målrettede parkeringstiltag, hvis kommunerne retter henvendelse
herom.
Helle Adelborg foreslog, at der orienteres i lokalrådene omkring politiets bidrag i forbindelse
med ulovlige parkeringer.
Trine Græse nævnte, at der også har været flere tilfælde, hvor der har været behov for
politiets hjælp i forbindelse med personers ulovlige ophold i parker eller på parkeringspladser.
Knud Stadsgaard oplyste, at behovet for politiets hjælp i forbindelse med ulovligt ophold også
bør drøftes i lokalrådene, så der målrettet kan sættes ind over for dette.

Ad punkt 8
Thomas Gyldal Petersen foreslog, at næste temadrøftelse skulle handle om samarbejdet på
radikaliseringsområdet, herunder hvad politiet og kommunerne kan lære af hinanden.

Ad punkt 9
Der er foreslået følgende datoer til kredsrådsmøderne i 2018; 17. maj, 13. september og 29.
november 2018.

Kent Max Magelund oplyste, at flere borgmestre er forhindret i at deltage den 17. maj. Det blev
derfor besluttet at finde en ny dato (den nye dato er den 24. maj 2018).

Ad punkt 10
Michael Ziegler nævnte, at der for nylig har været en episode, hvor en udbrændt bil ikke er
blevet fjernet af politiet. Det er vigtigt, at der er en fast procedure for fjernelse, da det ikke ser
godt ud, når der i et boligområde henstår en udbrændt bil i længere tid.
Thomas Gyldal Petersen oplyste, at Herlev kommune har lavet en fælles procedure med
politiet for fjernelse af udbrændte biler.
Knud Stadsgaard oplyste, at politiet vil tage initiativ til at lave en fælles aftale med kommunerne
i hele kredsen, så udbrændte biler flyttes hurtigst muligt, hvilket kredsrådet så som en god idé.

