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1. Velkomst
Kim Christiansen bød velkommen.
2. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen/ v.
politidirektør Kim Christiansen samt chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard
Kriminalitetsudviklingen i kredsen
Knud Stadsgaard orienterede om kriminalitetsudviklingen. Overordnet er kriminaliteten i
kredsen indtil videre faldet med 17% i 2019. Dog har der i årets løb været nogle
udfordringer på indbrudsområdet. Det varierer kommunerne imellem, om der er sket et fald
eller en stigning på området. For nogle kommuner er stigningen dog relativ markant.
Kredsen har derfor styrket indsatsen på området og har nu nedsat en gruppe med 8-10
politiansatte og en fagkoordinator, som fokuserer på at opklare og nedbringe antallet af
indbrud.
Kim Christiansen orienterede i den forbindelse om, at Lokalpolitiet havde en
informationsindsats omkring nabohjælp i november måned.
Knud Stadsgaard fortalte endvidere, at et særligt fokusområde for politiets og
anklagemyndighedens arbejde, som har stort politisk fokus, er personfarlig kriminalitet.
Kredsen arbejder med en handlingsplan for at nedbringe sagsbehandlingstid og
sagsbeholdning af sager om personfarligt kriminalitet.
Kim Christiansen tilføjede, at indsatsen prioriteres højt, men selvfølgelig også skal
balanceres med hensynet til andre områder, der ligeledes skal behandles.
Status på situationen vedrørende konflikter i kriminelle miljøer
Kim Christiansen havde inviteret kredsens efterforsknings- og analyseenhed til at orientere
om den aktuelle situation vedrørende kriminelle grupperinger med tilknytning til Vestegnen.
Efterforsknings- og Analyseenheden (EAE) orienterede om, at man i kredsen moniterer
situationen tæt. EAE berettede om to aktuelle sager om hhv. drabsforsøg og drab. Der blev
desuden orienteret om den aktuelle status vedrørende konflikter i kriminelle miljøer.

Knud Stadsgaard understregede, at man derudover arbejder intenst på at opklare andre
alvorlige sager fra tidligere på året.
Thomas Gyldal Petersen spurgte til, om kommunerne bliver orienteret om med-lemmer af
kriminelle grupperinger, som har bopæl i deres kommune. Han spurgte desuden til, om der
er en tæt dialog mellem politi og kommuner, og opfordrede til samarbejde på området.
Allan Nyring fortalte, at man har et tæt samarbejde i regi af Lokalrådene og foreslog, at man
lader eventuelt yderligere samarbejde på området foregå i dette regi.
Helle Adelborg oplyste at have indtryk af, at samarbejdet i Lokalrådene fungerer
tilfredsstillende.
Der var på mødet bred enighed om, at politiet og kommunerne er afhængige af at koordinere
med hinanden for at skabe et retvisende og samlet billede af situationen, således at man
kan sætte ind over for de rette personer og eventuelle konflikter, som kan påvirke borgernes
tryghed.
Kim Christiansen gjorde opmærksom på, at politiets arbejde med at indsamle informationer
foregår løbende i hele politiforretningen. Knud Stadsgaard tilføjede, at det bl.a. foregår i
forbindelse med, at man laver målrettede indsatser i problematiske områder, hvor man er til
stede.
Thomas Gyldal Petersen mente, at råheden i de kriminelle grupperingers handlinger ser ud
til at være blevet forværret over en årrække. Han efterlyser anbefalinger til lovgiver og
politiets input til, hvad kan man gøre, med de redskaber man allerede har som kommune.
Knud Stadsgaard tilsluttede sig, at der er tegn på, at den grovere kriminalitet er blevet
grovere, og bemærkede i den forbindelse, at politiet er meget opmærksomme på at
anvende de værktøjer, der er til rådighed for politiets indsatser.
Kim Christiansen foreslog, at man på det temamøde i februar 2020, som Herlev Kommune
er vært for, kan drøfte eventuelle behov for yderligere værktøjer til bekæmpelse af den
grove, organiserede kriminalitet.

3. Orientering om samarbejdet i lokalrådene/ v Politiinspektør Allan Nyring
Allan Nyring berettede om, at der i den sidste tid har været afholdt fire lokalråd.
Allan Nyring oplyste endvidere, at der er sat videoovervågning op på en række lokationer,
hvilket har bidraget til ro blandt andet i området ved Centrumgaden i Ballerup. Et tilfælde af
grov vold i kredsen er desuden blevet opklaret ved brug af optagelser fra videoovervågning.
Lokalpolitiets indsatser vedrørende hhv. hashsalg i Høje Gladsaxe og utrygheds-skabende
unge i Herlev bymidte har haft en god effekt, hvor utryghedsskabende personer er
fortrukket fra de berørte områder.

Lokalpolitiet har derudover foretaget flere tryghedsskabende indsatser med den mobile
politistation bl.a. i forbindelse med drabet i Sennepshaven og knivstikkeri i Persillehaven.
Lokalpolitiet moniterer kriminelle grupperinger i et specifikt område i Hvidovre Kommune,
hvor der er en del uro, og har desuden opmærksomhed på en del butikstyverier i Rødovre
Kommune.
Generelt er der fokus på at sætte ind med indsatser i de forskellige kommuner over for
utilpassede unges adfærd, der generelt generer borgerne. Lokalpolitiet har bl.a. brugt
zoneforbud er blevet til at afholde enkeltpersoner fra at opholde sig i specifikke områder.

4. Temadrøftelse: Status på det første år med ungdomskriminalitets-reformen/
oplæg v Ungekriminalforsorgen, Rigspolitiets UKN-sekretariat samt Lokalpolitiet
Oplægsholderne orienterede om status på arbejdet med ungdomskriminalitetsreformen
efter ikrafttrædelsen den 1. januar 2019.
Lokalpolitiets oplæg
433 personer er screenet i Københavns Vestegns politikreds, hvilket har ført til indstilling til
Ungdomskriminalitetsnævnet i 99 tilfælde. Heraf var 42 personer under 15, og 57 personer
mellem 15 og 17 år. Lokalpolitiet forventer, at der vil kommer flere sager i 2020.
Lokalpolitiet orienterede også om, at samarbejdet med kommunerne fungerer godt. Der er
en god dialog med den unge om processen for Ungdomskriminalitetsnævnet. Lokalpolitiet
tilbyder derudover kommunerne at komme rundt med et oplæg om processen omkring
forberedelse af sagerne til Nævnet og skal blandt andet besøge Herlev kommune i den
kommende tid.
UKN-sekretariatet (Rigspolitiet)s oplæg
Marianne Schmidt fortalte, at når en sag bliver henvist til Nævnet, skal der være afholdt
nævnsmøde inden fire uger. Generelt har man i det første år med reformen været i stand
til at leve op til denne tidsfrist. Sagerne bliver behandlet ved retterne, der hvor den unge
har bopæl.
Kommunen udfærdiger forinden nævns-mødet en socialfaglig undersøgelse til brug for
nævnsmedlemmerne behandling af sagen.
Med henblik på at skabe et godt samarbejde med kommunerne er der afholdt møder med
alle kommuner i løbet at det første halve år. Sekretariatet arbejder pt. Med at revidere den
skabelon, der er udfærdiget til brug for indstillingerne til Nævnet.
Der har været 640 nye sager på landsplan i år. Der er afgjort 45 sager på Vestegnen.
UKN-sekretariatet regner med, at reformen vil generere ca. 100 nye sager pr. måned på
landsplan i 2020.

Efter en kort drøftelse af enkelte sager om stridigheder i skoleregi oplyste Anja Høpfner, at
man arbejder med en vurdering af en bagatelgrænse, hvorfor det ikke er alle potentielle
sager, som indstilles til nævnsbehandling.
Ungekriminalforsorgen
Tom Pihlmann Christensen fra Ungekriminalforsorgen orienterede om, at
kriminalforsorgen har en tilsynsforpligtelse over for hhv. kommunerne og barnet/den unge.
Tilsynet skal blandt andet understøtte, at samtlige foranstaltninger iværksættes hurtigt og
konsekvent. Tilsynet medfører, at barnet/den unge bliver fuldt tæt og rummer bl.a. seks
samtaler i løbet af de første to måneder. Derudover følger Ungekriminalforsorgen op på
overholdelse af alle foranstaltninger de første to måneder ved opringning til bl.a. forældre
og skoler, samt ved fremmøde mv.
Ca. 20 procent af børnene/de unge får ikke en foranstaltninger ved sagens behandling i
Nævnet. Der er 117 igangværende sager, pt. er 12 sager genindberettet. I Vestegnens
Politi er der 47 igangværende sager (dvs. 40 % af alle sager).
Fokus i det første år med reformen har, pga. det omfattende tilsyn, været at få
driftsstyringen op at køre. Derudover har man fokuseret på samarbejdet med
kommunerne. Der er generelt et godt samarbejde med politi og kommuner på Vestegnen.
Marianne Schmidt afsluttede oplægsrækken med at fortælle, at modellen med
Ungdomskriminalitetsnævnene evalueres af ministeriet i 2020.
5. Samarbejdsplan 2020/ v. sekretariatsleder Alessandra Giraldi
Sekretariatschef Alessandra Giraldi orienterede kort om arbejdet med den kommende
Samarbejdsplan 2020, der vil indeholde en beskrivelse af politikredsens samarbejde med
kommuner og andre myndigheder.
6. Datoer for kredsrådsmøder i 2020 / v. Kim Christiansen
Følende datoer for kredsrådsmøder i 2020 blev oplyst på mødet:


Torsdag d. 20. februar 2020, kl. 8.30-12 (afholdes hos Herlev Kommune)



Torsdag d. 14. maj 2020, kl. 8.30-10



Torsdag d. 22. oktober 2020, kl. 8.30-10



Torsdag d. 3. december 2020, kl. 8.30-10

Datoerne er fastsat, så de ikke ligger samtidig med KL-bestyrelsesmøderne, hvor flere af
kredsrådets borgmestre deltager.
7. Forslag til temadrøftelser på kommende møder/ v Kim Christiansen
Temaet for det første kredsrådsmøde i 2020, der afholdes i Herlev Kommune den 20.
februar 2020, bliver en drøftelse af bandesituationen.

8. Eventuelt
På baggrund af en aktuel sag og et formentligt stigende antal sager om hadforbrydelse
rejste Kim Christiansen spørgsmålet om, hvorvidt man eksempelvis fremover kan drøfte
håndteringen af hadforbrydelser i regi af infohusene.
Der var i kredsrådet enighed om at overveje denne mulighed nærmere.

