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Referat af kredsrådsmøde i Københavns Vestegns Politi-
kreds den 23. maj 2019 
  
Torsdag den 23. maj 2019, kl. 08.30 til 10.00  

 
 
Dagsorden  
1. Velkomst  
2. Godkendelse af referat fra seneste kredsrådsmøde d. 31. januar 2019  
3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen  
4. Forslag om tværgående vidensdeling om færdselsuheld /Oplæg om forsøgs-
projekt vedr. samarbejde om mørketal på skadestuer v konsulent Erik Radmer  
5. Orientering om samarbejdet i lokalrådene/ v Politiinspektør Allan Nyring  
6. Orientering om udpegning af SUB-områder for 2019/ v Politiinspektør Allan Ny-
ring  
7. Temadrøftelse: Forebyggelsesenhedens projekter og tiltag/ Oplæg v vicepoliti-
inspektør Søren Rye  
8. Forslag til temadrøftelse på næste kredsrådsmøde  
9. Eventuelt 
 
 
Til stede var:  
Borgmester Steen Christiansen  
Borgmester Jesper Würtzen  
Borgmester Helle Adelborg  
Viceborgmester Merete Scheelsbeck  
Borgmester Kent Max Magelund  
Borgmester Trine Græse  
Viceborgmester Søren Viborg  
Borgmester Erik Nielsen  
Borgmester John Engelhardt  
Politidirektør Kim Christiansen  
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard (første halve time)  
Stabschef Andreas Langsted  
Chefanklager Jens Jacobsen  
Politiinspektør Allan Nyring  
Politiinspektør Mogens Lauridsen  
Politiinspektør Flemming Madsen  
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Sekretariatschef Alessandra Giraldi  
Vicepolitiinspektør Søren Rye  
Politikommissær Anja Høpfner  
Konsulent Erik John Radmer Jensen  
 
Afbud:  
Borgmester Ole Bjørstorp  
Borgmester Thomas Gyldal Petersen  
 

Referent:  
AC-fuldmægtig Fie Vincentz 
 
 
1. Velkomst  
 
Kim Christiansen bød velkommen.  

 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste kredsrådsmøde d. 31. 
januar 2019  
 
Referatet blev godkendt med mindre rettelser ift. deltagerkreds sendt pr. mail in-
den mødet. Ellers ingen bemærkninger.  
 

 
3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminali-
tetsudviklingen  
 
Kim Christiansen orienterede om, at det overordnede billede af kriminalitetsudvik-
lingen for 2019 indtil videre ser positivt ud. Der har været ro ift. bandekonflikter. 
Det betyder blandt andet, at man har kunnet fokusere på en styrkelse af lokalpoli-
tiet. Det, der pt. fylder mest for Københavns Vestegns Politikreds, er folketings-
valget og løbende trusselsvurderinger i henhold hertil.  
 
Knud Stadsgaard orienterede om kriminalitetsstatistikken. Der har i det første 
kvartal af 2019 været en kedelig udvikling omkring indbrud i privat beboelse. Kur-
ven ser dog ud til at være knækket i løbet af de sidste tre uger. Baseret på prog-
nosen for hele året vil der, hvis udviklingen fortsætter, ske en stigning på ca. 13 
procent. Det er værd at bemærke, at tallene varierer meget fra kommune til kom-
mune. Det kan ikke umiddelbart forklares. Politiet er dog ved at undersøge for-
skellene nærmere. Derudover er det generelle billede af kriminalitetsudviklingen 
for 1. kvartal 2019 positivt.  
 
Erik Nielsen spurgte, om politiet kan sige noget om, hvor mange indbrud, der har 
medført vold.  
 
Knud Stadsgaard oplyste, at dette heldigvis kun sker sjældent, og drejer sig om 
få sager i 2019.  
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Trine Græse henledte opmærksomheden på, at der kan være en sammenhæng 
mellem stigningen i indbrud og skrothandlere, som tager ophold omkring afleve-
ringsstedet. Det tog politikredsen til efterretning.  
 
På forespørgsel fra kredsrådet oplyste Kim Christiansen, at Københavns Vest-
egns Politi generelt prioriterer at køre ud til butikstyverier.  

 
4. Forslag om tværgående videndeling om færdselsuheld 
/Oplæg om forsøgsprojekt vedr. samarbejde om mørketal på 
skadestuer v konsulent Erik Radmer  
 
Færdselskonsulent Erik Radmer Jensen orienterede om en indsats, hvor en ar-
bejdsgruppe ser på hospitalsregistrering af trafikuheld på Sjælland. Dette sker i 
forlængelse af pilotprojekter i flere politikredse i Jylland. Projektet skal sikre, at 
politiet får viden om trafikuheld, som de ellers ikke ville høre om. I den forbindelse 
vil arbejdsgruppen henvende sig til kommunerne i Københavns Vestegns politi-
kreds. Glostrup Kommune er sammen med Erik Radmer repræsenteret i arbejds-
gruppen.  
 
Det er meningen, at registreringen skal foretages hos en sekretærfunktion place-
ret på hospitalerne. Politiet bliver dataejer, og projektet vil blive forankret i politi-
kredsene. Rådet for Sikker Trafik og Vejdirektoratet har vist stor interesse for pro-
jektet. De estimerede udgifter pr. år for kommunerne, hvis de går med i en kom-
mende ordning, er foreløbigt estimeret til at være 32 øre pr. indbygger pr. år. På 
sigt vil det kunne give besparelser for kommunerne, idet det gennemsnitligt ko-
ster ca. 700.000 kr. pr. person, der kommer til skade i trafikken. Der vil være in-
formationsmøde d. 6. november 2019 hos Københavns Kommune, hvor målgrup-
pen er relevante medarbejdere i kommunernes forvaltning.  
 
Merete Scheelsbeck spurgte, hvordan man i projektet vil undgå et uhensigts-
mæssigt ressourceforbrug på registrering i yderste led af sundhedspersonalet.  
 
Erik Radmer fortalte, at den nuværende ide om udmøntning af projektet er base-
ret på erfaringerne fra tilsvarende projekter i Aarhus, Syd- og Sønder Jylland. På 
den baggrund er det på nuværende tidspunkt tanken, at den første registrering 
bliver en del af den visitation af patienten, som i forvejen foretages.  
 
På forespørgsel af Trine Grænse oplyste Erik Radmer, at det vurderes, at der fo-
rekommer mørketal på alle former for ulykker.  
 
Generelt tilkendegav kommunerne et behov for mere viden på området og var 
umiddelbart positive over for ideen om at deltage i en ordning som beskrevet af 
Erik Radmer.  
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5. Orientering om samarbejdet i lokalrådene v/politiinspek-
tør Allan Nyring  
Koordinering vedrørende anvisning af placering for demonstrationer: 
 
Trine Græse henstillede til, at politiet ved fremtidige demonstrationer inddrager 
kommunen i overvejelser om den mest hensigtsmæssige placering og eventuelle 
ændringer vedrørende placering.  
 
Mogens Lauridsen forsikrede om, at beredskabet fremadrettet vil være opmærk-
somme på dette.  
 
Ungenævn: Allan Nyring oplyste, at der i 2019 har været hhv. 56 sager for de 10-
14 årige og 32 sager for de 15-17 årige.  
 
Helle Adelborg spurgte til aldersfordelingen, og hvorvidt der er nogle 10-årige, 
som har været igennem Ungenævnet.  
 
Trine Græse spurgte til, om der er mere statistik som politiet kan fremvise mht. 
alder. Politikredsen vil følge op og undersøge, om der kan gives mere detaljerede 
oplysninger til kredsrådet.  
 
Socialsøg: Allan Nyring oplyste, at værktøjet er i brug, og at det er blevet anvendt 
bredt til at beskrive problematikker omkring udsatte familier på tværs af alle kom-
muner. Medarbejdere i de pågældende kommuner har fået besked om relevante 
sager vha. de faste samarbejdsfora.  
 
Allan Nyring oplyste endvidere, at man i et projekt, der kører på tværs af kommu-
negrænser, har fokus på at få flere stofmisbrugere på afvænning.  
 
Trine Græse gjorde opmærksom på, at der er andre utryghedsskabende proble-
matikker og grupperinger i lokalområderne end dem, der er i fokus vha. SUB-om-
råder.  
 
Mogens Lauridsen opfordrede til, at kommunerne orienterer om konkrete tilfælde 
af utryghedsskabende adfærd, så politiet kan handle på dem.  
 
Allan Nyring oplyste, at den nye organisering af lokalpolitiet med flere lokalbe-
tjente synes at bidrage til at løse sådanne problematikker.  
 

 

6. Orientering om udpegning af SUB-områder for 2019/ v Po-
litiinspektør Allan Nyring  
På kredsrådsmødet den 31. januar 2019 blev processen for analysen, der udpe-
ger SUB-områder, gennemgået.  
 
Allan Nyring fortalte, at der nu er blevet udpeget ét SUB-område og fem ”bobler-
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områder” for 2019. SUB-området er Høje Gladsaxe. Udpegning som SUB-om-
råde medfører specifikke krav til politiets indsats i det pågældende område. End-
videre holder politiet særligt øje med udviklingen i de udpegede ”bobler-områder”.  
 
 
Merete Scheelsbeck spurgte, om politikredsen ser et mønster i, at områder bliver 
taget af listen med SUB-områder og senere igen bliver SUB-områder.  
 
Allan Nyring oplyste hertil, at dette umiddelbart ikke er tilfældet baseret på de nu-
værende erfaringer.  
 
Trine Græse bemærkede, at det er dejligt at opleve, at der er flere lokalbetjente 
tilknyttet de enkelte kommuners geografiske områder.  
 
Merete Shceelsbeck spurgte til en strategi for den utryghedsskabende færdsel, 
der opstår i forbindelse med arrangementer i det såkaldte ”Striben”, hvor unge 
mødes om at se på biler.  
 
Mogens Lauridsen fortalte, at politiet blandt andet har etableret et samarbejde 
med lokale ejere af parkeringspladser mv. for at kunne stoppe fartkørslen. . End-
videre er man i tæt dialog med de kommuner, hvor ”Stribe-arrangementerne” af-
holdes.  
 

 

7. Temadrøftelse: Forebyggelsesenhedens projekter og til-
tag. Oplæg v/ vicepolitiinspektør Søren Rye  
 
Vicepolitiinspektør Søren Rye og politikommissær Anja Høpfner holdt oplæg om 
politikredsens arbejde med at sikre borgernes tryghed.  
 
I den forbindelse blev det nævnt, at politikredsen arbejder med at udvikle nye må-
der at møde borgerene på. Kredsen har i den forbindelse fået penge til et projekt, 
hvor 22 betjente bliver uddannet til at møde de unge på en pædagogisk måde ift. 
f.eks. at komme ud af stofmisbrug. I samme forbindelse arbejdes der tæt sam-
men med kommunernes afdelinger for misbrugsbehandling.  
 
Ligeledes arbejdes der med et lommepengeprojekt for unge, der hænger ud på 
gaden i Brøndby Kommune. I Hvidovre Kommune arbejdes der med et lignende 
projekt, hvor unge blandt andet lærer at brygge sodavand.  
 
Søren Wiborg spurgte til, om der sker underretning til boligselskaberne, så fami-
lier kan udsættes der, hvor de pædagogiske indsatser ikke virker.  
 
Anja Høpfner og Allan Nyring oplyste, at man i politiet har fokus på at sikre un-
derretning, hvor dette kan ske. Der kan dog være udfordringer med unge, der 
ikke har tilmeldt sig med fast bopæl på en given adresse.  
 
Søren Rye fortalte herefter om civilsamfundsinddragelse i projektet ”Herlev pas-
ser på Herlev”. I projektet blev borgerne spurgt, hvad de så af problemer i områ-
det. Formålet hermed var at skabe et bedre udgangspunkt for at finde løsninger 
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på de problemer, som borgerne mærker. Inddragelsen af borgerne har medført 
tre forskellige typer af indsatser, borgerdrevne, kommunedrevne og de politi-
drevne.  
 
Søren Rye berettede derefter om en indsats omkring bandepartnerskabet, fore-
byggelse og fællesskab. Dette projekt er støttet af bl.a. socialministeriet og skal 
modvirke rekruttering til bander samt radikalisering. Kredsen har fået én million 
kr. til projektet med Høje Gladsaxe og Mørkhøj som udviklingslaboratorier.  
 
Allan Nyring orienterede om den generelle tilgang til forebyggelsesindsatsen i po-
litikredsen. Tilgangen er, at forebyggende tiltag bliver testet som pilotindsatser i 
en eller flere kommuner og derefter udbredes til politikredsens øvrige kommuner.  

 

 

8. Forslag til temadrøftelse på næste kredsrådsmøde  
 
Ingen forslag. Det blev aftalt, at politikredsen vælger et aktuelt emne.  

 
 
9. Eventuelt  
 

Ingen bemærkninger   
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