Referat af kredsrådsmøde i Københavns
Vestegns Politi den 24. maj 2018
Dagsorden
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra seneste kredsrådsmøde (den 22. januar 2018).
3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen.
4. Kort orientering om status på rocker-/bandeområdet.
5. Orientering om lokalrådene.
6. Temadrøftelse: Samarbejdet på radikaliseringsområdet – hvad kan politiet og kommunerne
lære af hinanden?
7. Forslag til temadrøftelse på næste kredsrådsmøde.
8. Forslag til ny dato for næste kredsrådsmøde (pga. borgmestermøde flyttes mødet den 13.
september til den 4. oktober 2018).
9. Eventuelt.

Tilstede
Borgmester Kent Max Magelund
Borgmester Steen Christiansen
Borgmester Jesper Würtzen
Borgmester Helle Adelborg
Borgmester Thomas Gyldal Petersen
Borgmester John Engelhardt
Tom Vang Knudsen (Gladsaxe)
Politidirektør Kim Christiansen
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard
Chefanklager Jens Jacobsen
Stabschef Karen Marie Olesen
Politiinspektør Mogens Lauridsen
Sekretariatschef Helene Schrøder
Juridisk seniorkonsulent Tom L. Pihlmann Christensen (Referent)

Afbud
Borgmester Michael Ziegler
Borgmester Ole Bjørstorp
Borgmester Erik Nielsen
Borgmester Henrik Rasmussen
Borgmester Trine Græse (stedfortræder mødt)

Ad punkt 1)
Kim Christiansen bød velkommen.

Ad punkt 2)
Referat fra seneste kredsrådsmøde den 22. januar 2018 blev godkendt.

Ad punkt 3)
Kim Christiansen oplyste, at det overordnet set går rigtig godt i politikredsen. Der har dog i
nattens løb været tre brande i kredsen, ligesom der er blevet etableret visitationszoner i Ishøj
og Hvidovre. Udviklingen i kriminaliteten ser generelt fin ud. Der har været en meget lille
stigning i antallet af voldssager og økonomisk kriminalitet, mens der har været et stort fald i
antal indbrud i privat beboelse.

Ad punkt 4)
EAE oplyste omkring rocker-/bandesituationen, at der den sidste tid har været forholdsvis stille
omkring de kendte grupperinger i kredsen. Der har dog alligevel været en del skyderier i
kredsen, hvilket formentlig skyldes en konflikt mellem andre grupper eller netværk af personer
i Avedøre og Ishøj omkring bestemte områder. Der er derfor også oprettet visitationszoner de
pågældende steder.
EAE orienterede endvidere om de kendte grupperingers tilholdssteder og indbyrdes relationer.
Endvidere nævnte EAE, at der det seneste døgn har været brande tre steder i kredsen i tre
forskellige kommuner (Værebro, Albertslund og Brøndby Strand). Den umiddelbare opfattelse
er dog, at brandene ikke er forbundet eller har sammenhæng med hinanden.
Der blev stillet spørgsmål omkring status, antal og episoder i relation til bestemte
grupperinger, og spørgsmålene blev drøftet i plenum.
Steen Christiansen nævnte, at alle skyderier skaber utryghed i kredsen, og at borgere ikke kan
skelne mellem, hvem der skyder, herunder om det er personer med et tilhørsforhold til en
bestemt gruppering eller ej.
Kim Christiansen oplyste, at han eller andre fra politiet gerne deltager i møder eller lignende i
kommunerne med henblik på at orientere om, hvad der er politiets opfattelse af skyderierne,
og hvad politiet gør.
Helle Adelborg oplyste, at Kirkegade formentligt er sat til salg, og at der ikke virker til at være
aktivitet på adressen.

Ad punkt 5)
Mogens Lauridsen oplyste, at det ifølge Jørgen Harlev går forrygende i lokalrådene. Der er et
godt samarbejde og en god kommunikation.
Helle Adelborg nævnte, at lokalrådene er sammensat meget forskelligt i hele landet, og at
kommunerne bør have fokus på, hvem der med fordel sidder i lokalrådene, idet arbejdet
kræver et vist kendskab til sagerne.
Kim Christiansen oplyste, at vurderingen er, at der i starten manglede beslutningskompetence
i lokalrådene. Det er dog ændret og erfaringen er, at lokalrådene i dag har den nødvendige
beslutningskompetence, så der kan træffes beslutninger, som kan iværksættes umiddelbart
efter møderne. Det er dog fortsat relevant at have for øje, om lokalrådene er repræsenteret
med de rigtige mennesker, idet lokalrådene arbejder på individniveau, hvorfor kendskab til
personer og sager er afgørende. Derudover er det vigtigt, at der ligger planer og tiltag, som

kan sættes i værk i de enkelte lokalråd.

Ad punkt 6)
Erik Hansen fra Ballerup Kommune (formand for chefforum) oplyste, at man i chefforum
koordinerer arbejdsopgaverne på radikaliseringsområdet, og at der er en rigtig god forbindelse
til arbejdet i lokalrådene. Chefforum er repræsenteret ved alle kommuner. Chefforummet har
bl.a. kigget på journaliseringsområdet, hvor der pt. er nedsat en arbejdsgruppe der kigger på
problematikken, idet kommunerne har oplevet udfordringer i relation til hvad og hvordan, der
skal journaliseres på radikaliseringsområdet. Desuden har forummet haft fokus på rocker/bandeproblematikken, herunder på håndteringen på tværs af kommunerne og i relation til
muligheden for udstedelse af samlingsstedsforbud. Der er endvidere blevet udarbejdet et
vurderingsværktøj af Socialministeriet til brug for radikaliseringsområdet. Forummet samt
infohuset har været med til at teste dette værktøj.
Per Hansen fra Antiradikalisering oplyste, at infohuskonceptet i kredsen er blevet kopieret af
de andre kredser.
Thomas Gyldal spurgte indtil samarbejdet, herunder myndighedernes roller, om politiet får de
underretninger de skal have, og om man har overblik over, hvor mange der er kommet på rette
vej?
Per Hansen oplyste, at der er en særdeles god forståelse mellem myndighederne for at sætte
noget i værk, når det synes nødvendigt. Når der opstår konkrete episoder/situationer rettes der
henvendelse hurtigt og uformelt. Kommunerne er ret skarpe på, hvornår politiet skal
underrettes. Desuden forsøger man at anvende det rette netværk til løsningen af en konkret
sag – fx SSP-samarbejdet. Et lidt sværere område er de psykisk syge, idet det kan være
vanskeligt at udlede, om det er sygdom eller religion, der er problemet i relation til
radikalisering. Der er dog et tæt samarbejde i PSP-samarbejdet herom. Der anvendes bl.a. et
valideringsskema, hvor man forsøger at klarlægge, hvad bekymringen tager afsæt i, og hvad
der er behov for at finde ud af om en bestemt person. Der er ikke et stort problem mellem
bandekriminalitet og radikalisering (crossover). Der er ikke tal på, hvad succesraten er, men
der er overblik over antallet af sager/personer, som der samarbejdes om. Det vurderes, at
udfordringen med radikalisering er status quo og ikke umiddelbart stigende.

Ad punkt 7)
Tom Vang Knudsen foreslog letbanebyggeriet – herunder en drøftelse af trafikafviklingen.
Knud Stadsgaard oplyste, at emnet er særdeles relevant, og at politikredsen har ansat en
person fuld tid på projektet, som kan komme med input på næste møde. Desuden kan
kredsen evt. invitere nogen med fra letbaneprojektet.
Det blev besluttet, at næste temadrøftelse bliver om letbanebyggeriet. Tom Vang Knudsen
foreslog af et andet emne kunne være etableringen af et infohus om radikalisering.

Ad punkt 8)
Det blev besluttet, at næste kredsrådsmøde (pga. borgmestermøde den 13. september 2018)
flyttes til den 4. oktober 2018.

Ad punkt 9)
Mogens Lauridsen oplyste omkring udbrændte biler, som var oppe på sidste kredsrådsmøde,
at det er vanskeligt umiddelbart at lave en aftale omkring fjernelse af udbrændte biler, da
opgaven ikke er snorlige. Politiet skal i hvert enkelt tilfælde vurdere og evt. forespørge andre
kredse, om bilen har været brugt i forbindelse med en kriminel gerning. Såfremt det er tilfældet
skal der foretages efterforskningsmæssige skridt. Hvis bilen ikke skal bruges
efterforskningsmæssigt kontakter politiet ejeren. Hvis politiet ikke kan finde ejeren, da betragtes
bilen som skrot, og så er det kommunens opgave at fjerne bilen.
Thomas Gyldal oplyste, at kommunen har lavet en aftale med politiet om, at kommunen må
flytte bilerne til et andet sted.
Knud Stadsgaard oplyste, at vi sammen må handle hurtigere end tilfældet nogle gange er i dag.
Derfor vil politiet, så vidt muligt inden for 24 timer efter at den udbrændte bil er
fundet/identificeret, få afklaret om bilen skal i politiets varetægt henset til undersøgelse for spor
eller lignende, eller om bilen kan fjernes.
Thomas Gyldal oplyste, at der forbindelse med sommeren kommer mange henvendelser
omkring de unges tilstedeværelse på gaderne – også i forbindelse med salg af euforiserende
stoffer. Der er derfor behov for, at politiet viser sig i gadebilledet i løbet af sommeren.
Mogens Lauridsen nævnte i den forbindelse, at lokalpolitiet har lavet en synlighedsplan for
sommeren, hvor der netop er fokus på dette behov.
Helle Adelborg forslog, at kommunerne inviterer boligorganisationerne med til et møde, hvor
problemet med salg af euforiserende stoffer drøftes, ligesom kommunerne bør nævne behovet
for, at boligorganisationerne anmelder sager – herunder de sælgere – som organisationerne
bliver opmærksomme på.
Tom Vang Knudsen oplyste, at nogle borgere har oplevet, at de er blevet mødt med trusler, hvis
de har bedt sælgere af euforiserende stoffer om at gå et andet sted hen. Knud Stadsgaard
oplyste, at politiet som udgangspunkt vil komme i sådanne tilfælde.
Thomas Gyldal nævnte, at misbrugerne er begyndt at hænge ud på kirkegårdene.
Knud Stadsgaard oplyste, at problemet med kirkegårdene bør tages op i lokalrådene, henset til
en evt. koordineret indsats i tid og rum.

