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Referat af kredsrådsmøde i Københavns Vestegns Politi-
kreds den 3. oktober 2019 
 

 
 
Dagsorden  
1. Velkomst  
2. Godkendelse af referat fra seneste kredsrådsmøde d. 23. maj 2019  
3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen/ v. poli-
tidirektør Kim Christiansen samt chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard  
4. Orientering om samarbejdet i lokalrådene/ v Politiinspektør Allan Nyring  
5. Orientering om foreløbig status på teledatasagen/ v. chefanklager Jens Henrik 
Jacobsen  
6. Orientering om Justitsministeriets nye mål for behandling af sager om person-
farlig kriminalitet/ v. Kim Christiansen  
7. Forslag til temadrøftelse på næste kredsrådsmøde  
8. Eventuelt 
 
 
Til stede var:  
Borgmester Steen Christiansen  
Borgmester Jesper Würtzen  
Borgmester Helle Adelborg  
Borgmester Ole Bjørstorp  
Borgmester Kent Max Magelund  
Borgmester Trine Græse  
Borgmester John Engelhardt  
Borgmester Henrik Rasmussen  
Borgmester Thomas Gyldal Petersen  
Politidirektør Kim Christiansen  
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard  
Chefanklager Jens Jacobsen  
Politiinspektør Allan Nyring  
Politiinspektør Flemming Madsen  
Sekretariatschef Alessandra Giraldi  
AC-fuldmægtig Fie Vincentz, referent 
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Afbud:  
Borgmester Erik Nielsen  
Borgmester Michael Ziegler  
Stabschef Andreas Langsted  
Politiinspektør Mogens Lauridsen 
 
 
1. Velkomst  
 
Kim Christiansen bød velkommen.  

 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste kredsrådsmøde d. 23. 
maj 2019  
 
Referatet blev godkendt. 
 
 

3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminali-
tetsudviklingen/ v. politidirektør Kim Christiansen samt 
chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard  
 
Kim Christiansen havde inviteret kredsens efterforsknings- og analyseenhed til at 
orientere om den aktuelle situation vedrørende bandegrupperinger med tilknyt-
ning til vestegnen:  
 
Efterforsknings- og Analyseenheden orienterede om, at 2018 generelt var et 
mere roligt år end 2019. Der blev orienteret om den aktuelle situation og bag-
grunden for den visitationszone, som man har oprettet i et område af Ishøj Kom-
mune.  
 
Knud Stadsgaard oplyste, at politikredsen har foretaget en del visitationer og ran-
sagninger for at lægge pres på bandegrupperingerne.  
 
Flemming Madsen orienterede om, at der har været nogenlunde ro de sidste 10 
dage mht. for offentligheden synlige konflikter mellem grupperingerne. 
 
Thomas Gyldal Petersen opfordrede til, at kommunerne så tidligt som muligt får 
oplysninger om unge, som er i risiko for at blive rekrutteret til bandemiljøerne, så 
kommunerne kan sætte ind, inden rekrutteringen er sket.  
 
Henrik Rasmussen henledte opmærksomheden på, at forskellige lokaliteter i 
kommunerne, for eksempel institutioners udearealer, kan blive brugt som gem-
mested for våben mv.  
 
Der var enighed om, at ovenstående problematikker i konkrete tilfælde vil kunne 
håndteres gennem arbejdet i lokalrådene.  
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Knud Stadsgaard fortalte herefter, at kredsen blandt andet har fokus på Kanalens 
Kvarter i Albertslund og Centrumgaden i Ballerup, hvor politikredsen har set et 
behov for en særlig og tryghedsskabende indsats. Derudover har politikredsen 
generelt fokus på efterforskning af en række andre utryghedsskabende hændel-
ser.  
I forhold til kriminalitetsstatistikken orienterede Knud Stadsgaard om, at der er 
sket en stigning af indbrud i privat beboelse i indeværende år, sammenlignet med 
sidste år. Kredsen har noteret sig, at forskellen i antallet af indbrud mellem kom-
munerne er relativt stor. Kredsen håndterer stigningen med igangsættelse af en 
særlig indsats.  
 
Den positive nyhed ift. kriminalitetsstatistikken er, at straffelovovertrædelser ge-
nerelt er faldet med 14 %.  
 
Knud Stadsgaard fortalte derudover, at afspadsering trækker på kredsens res-
sourcer, samtidig med at der er større opgaver, som kræver politiets tilstedevæ-
relse. 
 
I forbindelse med kriminalitetsudviklingen udtrykte enkelte kommuner bekymring 
over historier i lokalsamfundene vedrørende muligheder for at bestille euforise-
rende stoffer gennem slikbutikker og pizzeriaer.  
 
Flemming Mandsen understregede i den forbindelse, at det er vigtigt, at konkrete 
oplysninger om den slags kriminalitet tilgår politikredsen, så man kan gribe ind. 
 

 

4. Orientering om samarbejdet i lokalrådene/ v Politiinspek-
tør Allan Nyring  
 
Allan Nyring takkede indledningsvist for samarbejdet i lokalrådene. Den direkte 
dialog med kommunerne har fået positive tilbagemeldinger hos kollegaerne i lo-
kalpolitiet. Åbne lokalråd kan være et godt redskab, hvis de knyttes op på kon-
krete hændelser. Der har været succes med borgermøder som efterfølgende 
skridt i en tryghedsskabende indsats på baggrund af konkrete hændelser, efter at 
den mobile politistation har været anvendt. 
 
 
5. Orientering om foreløbig status på teledatasagen/ v. chef-
anklager Jens Henrik Jacobsen  
 
Jens Henrik Jacobsen orienterede generelt om teledatasagen og dens betydning 
for Københavns Vestegns Politi.  
 
Mandag den 30. september 2019 afleverede Rigspolitiet og Rigsadvokaten en 
overrodnet redegørelse til justitsministeren om teledatasagen. 
 
Kredsen er pt. I gang med at gennemgå ca. 1.000 sager for at konstatere, om fejl 
i teledata har haft betydning for sagernes behandling. Ca. 5-7 årsværk i kredsen 
er beskæftiget med dette arbejde, der umiddelbart forventes at fortsætte omkring 
et år. 
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6. Orientering om Justitsministeriets nye mål for behandling 
af sager om personfarlig kriminalitet/ v. Kim Christiansen  
 
Kim Christiansen orienterede om, at Justitsministeren på et samråd den 27. au-
gust 2019 præsenterede en handlingsplan for blandt andet nedbringelse af sags-
behandlingstider på området for personfarlig kriminalitet.  
 
Ifølge handlingsplanen skal politikredsene reducere både sagsbeholdning og 
sagsbehandlingstider med 20% frem mod udgangen af 2021.  
 
Handlingsplanen omfatter en bred definition af personfarligkriminalitet, hvor 195 
gerningskoder er omfattet. Sagsbehandlingen af disse sager skal være politikred-
senes førsteprioritet samtidig med, at der ikke sker et skred i behandlingen af an-
dre sager. Derudover indeholder handlingsplanen en underretningsforpligtigelse 
over for forurettede, hvis sag ikke er afgjort seks måneder efter anmeldelse. 
 
 
Københavns Vestegns Politikreds har derfor oprettet en projektgruppe, som skal 
bidrage til opfyldelse af handlingsplanen ved at følge op på status og iværksætte 
indsatser.  
 
Trine Græse var enig i prioriteringen, men gjorde opmærksom på, at andre sager 
om f.eks. økonomisk kriminalitet også bør prioriteres. Chefanklager Jens Jacob-
sen oplyste hertil, at kredsen også har fokus på dette område.  

 
 
7. Forslag til temadrøftelse på næste kredsrådsmøde  
 
Politikredsen foreslog at ungdomskriminalitetsreformen sættes på som tema til 
næste kredsrådsmøde den 28. november, hvilket kommunerne tilsluttede sig.  
 
Thomas Gyldal Petersen foreslog et udvidet kredsrådsmøde vedrørende bande-
konflikt og bandegrupperinger, hvor man kunne udveksle erfaringer og arbejds-
metoder. 
 
Kredsrådet besluttede, at første kredsrådsmøde i 2020 kombineres med et udvi-
det møde med temaet bandekriminalitet. Herlev Kommune tilbød at være vært for 
mødet.  

 
 
8. Eventuelt  
 
Det blev oplyst, at lokalrådene i flere kommuner løbende drøfter unges brug af 
gaspatroner, der lovligt kan købes.  
 
Jesper Würtzen oplyste i den forbindelse, at har kontaktet erhvervsministeren for 
at gøre opmærksom på problemstillingen. 
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