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Referat af mødet i Kredsrådet for Københavns Vestegns Po-
liti den 31. januar 2019 
 

Torsdag den 31. januar 2019, kl. 08.30 – Politigården, Birkelundsvej 2,  
2620 Albertslund  
 
 
Dagsorden  
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat fra seneste kredsrådsmøde (29. november 2018)  

3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen  

4. Orientering om samarbejdet i lokalrådene  

5. Orientering om årsberetning for 2018 og samarbejdsplan for 2019  

6. Udpegning af SUB-områder  

7. Temadrøftelse: Politiets behandling af sager til Ungdomskriminalitetsnævnet 
v/pk. Anja Høpfner og pa. Poul Jacobsen  

8. Forslag til temadrøftelse på næste kredsrådsmøde  

9. Eventuelt  
 
 

Til stede var:  
Leder af DKE Kasper Fisker  
Borgmester Jesper Würtzen  
Borgmester Helle Adelborg  
Borgmester Michael Ziegler  
Borgmester Ole Bjørstorp  
Borgmester Kent M. Magelund  
Byrådsmedlem Tom Vang Knudsen  
Viceborgmester Søren Wiborg  
Viceborgmester Flemming Ørhem  
Viceborgmester Lars Mann Pedersen  
Borgmester Erik Nielsen  
Politidirektør Kim Christiansen  
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard  
Stabschef Karen Marie Olesen  
Chefanklager Jens Jacobsen  
Politiinspektør Mogens Lauridsen  
Politiinspektør Flemming Madsen  
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Vicepolitiinspektør Søren Uhre  
Sekretariatschef Alessandra Giraldi  
 
 

Afbud:  
Politiinspektør Allan Nyring  
Borgmester Steen Christiansen  
Borgmester Thomas Gyldal Petersen  
Borgmester Henrik Rasmussen  
Borgmester John Engelhardt  
 

 
Referent:  
Juridisk seniorkonsulent Sanne Pedersen  
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  
 
Kim Christiansen bød velkommen til mødet.  
Den udsendte dagsorden blev godkendt.  
 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste kredsrådsmøde (29. 
november 2018)  
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminali-
tetsudviklingen  
 
Kim Christiansen orienterede om politikredsens mål- og resultatopfyldelse for 
2018. Københavns Vestegns Politi har leveret rigtig godt i det forgangne år, og er 
placeret som den næstbedste kreds i landet målt på forskellige parametre som 
effektivitet, hastighed i straffesagsbehandlingen mv.  
 
Samtidig viser Politiets tryghedsmåling 2018, at tilliden til politiet blandt borgerne 
på Københavns Vestegn er steget markant, ligesom trygheden – trods 35 skyde-
rier i årets løb – også er øget. Det er politikredsens opfattelse, at dette kan tilskri-
ves flere faktorer, blandt andet kan et rigtig godt og smidigt samarbejde med 
kommunerne fremhæves, mens også en effektiv pressestrategi, hvor kredsen 
lægger vægt på hurtigt at informere borgerne via medierne, herunder sociale me-
dier, i forbindelse med kriminalitet eller andre væsentlige hændelser i det offent-
lige rum, spiller ind. Hertil kommer de mobile politistationer og et opsøgende, 
tryghedsskabende arbejde fra lokalpolitiets og forebyggelsesenhedens side.  
 
Knud Stadsgaard orienterede om kriminalitetsudviklingen, og fremhævede i den 
forbindelse et generelt fald på næsten 10 % for straffelovsovertrædelser. Særligt  
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indbrud, herunder i privat beboelse, tegner sig for et fald, ligesom røverier, brugs-
tyverier af biler og andelen af spiritusbilister ses at være faldende. Til gengæld 
ses der en stigning på sædelighedsområdet, hvilket bl.a. kan tilskrives nogle 
større sagskomplekser i kredsen, ligesom også et større fokus gennem de sene-
ste år dels i pressen på sagerne, men også fra politiets side på målrettet uddan-
nelse og generelt bedre håndtering af bl.a. voldtægtssager har ført til flere anmel-
delser og mere retvisende journalisering af sagerne. Endvidere ses der en mar-
kant stigning i andelen af anmeldte voldssager. Det er kredsens opfattelse, at 
ændrede regler for udbetaling af erstatning gennem Erstatningsnævnet, hvor an-
meldelse til politiet af voldelige episoder – som ikke tidligere blev anmeldt i særlig 
vidt omfang – på institutioner, skoler mv. er blevet et krav, er medvirkende årsag 
til den konstaterede stigning.  
 
Søren Wiborg spurgte til den kritik, der havde været fremme i pressen af politiets 
håndtering af butikstyverier.  
 
Knud Stadsgaard oplyste, at der må skelnes mellem de ”almindelige” mindre 
butikstyverier, og de mere organiserede, hvor der rykkes ind og hele hylder med 
dyre varer ryddes, som de eksempler der har været fremme i TV. Politikredsens 
politik er så vidt muligt at rykke ud i alle sager, der involverer ikke herboende ud-
lændinge, børn, kendte gengangere, eller hvor der er tumult. Andre sager klares 
af butikken med udfyldelse af en blanket, der sendes til politiet.  
 
Knud Stadsgaard understregede, at alle anmeldelser optages og får et efterspil.  
 
Søren Uhre bemærkede, at lokalpolitiet gennem arbejdet i lokalrådene, herunder 
Åbent lokalråd, også arbejder forebyggende med problemstillingen. Blandt andet 
er der i Ishøj Centeret igangsat et arbejde med tryghedsambassadører, mere vej-
ledning mv.  
 
Jens Henrik Jacobsen oplyste supplerende, at der i en konkret sag på Køben-
havns Vestegn skete varetægtsfængsling af tyvene, og at der generelt i anklage-
myndigheden er et højt fokus på de mere organiserede butikstyverier.  
 
Knud Stadsgaard oplyste videre, at andelen af sager med overtrædelse af lov-
givningen om euforiserende stoffer ligeledes er steget. Denne stigning skal ses i 
sammenhæng med politikredsens massive indsats overfor den utryghedsska-
bende hashhandel, ligesom også de oprettede visitationszoner i 2018, hvor der 
er ”vendt en del lommer” afspejles i tallet.  
 
Erik Nielsen spurgte til strategien i forhold til den utryghedsskabende hashhan-
del, idet der formentlig i flere kommuner var bestemte steder og butikker, hvor 
handlen synes at foregå mere eller mindre åbenlyst.  
 
Søren Uhre oplyste, at der arbejdes på flere fronter. Dels er der et samarbejde 
på tværs af lokalpoliti, beredskab, efterforskning samt Efterretnings- og Analyse 
Enheden, hvor der fokuseres på både købs- og salgsled og ikke kun de enkelte 
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handler. Dels er der fokus på øget tilstedeværelse og synlighed i problemområ-
derne, ligesom også forebyggende pilotprojekter med inddragelse af civilsamfun-
det i arbejdet med de unge er iværksat.  
 
Flemming Madsen oplyste supplerende, at det er et meget lukrativt marked, hvil-
ket gør, at nye aktører hurtigt kommer i spil, hver gang politiet fjerner nogen fra 
gaden. Politiet er derfor glade for alle henvendelser, store som små, fra borgere 
og kommuner i kampen. 
 
Kim Christiansen bemærkede i den forbindelse, at der samles op på alle anmel-
delser og tips, blandt andet med opfølgende samtaler med anmeldere, hvor dette 
er muligt.  
 
Knud Stadsgaard orienterede videre om, at der på våbenområdet er flere sager 
med knive og skydevåben, hvilket dels skyldes kredsens egen indsats på områ-
det, men også flere anmeldelser fra Told og Skat, hvor også ”helt almindelige” 
borgere søger at skaffe sig våben ved at bestille dem fra udlandet over internet-
tet. Andelen af trafikdræbte er heldigvis faldende, men stadig for høj, hvorfor der 
er et vedvarende og højt fokus på trafiksikkerhed bl.a. i samarbejde med kommu-
nerne og Rådet for Sikker Trafik.  
 
Endelig fremhævede Knud Stadsgaard en kraftig stigning i antallet af sager med 
varetægtsfængslede personer, hvilket giver et billede af den store travlhed, der 
har været og stadig er hos både politi og anklagemyndighed i politikredsen.  
 
 

4. Orientering om samarbejdet i lokalrådene  
 
Søren Uhre oplyste, at der fortsat er et tæt og godt samarbejde i lokalrådene om 
lokal kriminalitetsforebyggelse og –bekæmpelse. Herigennem – og gennem 
Åbent lokalråd – er der blandt andet fokus på dialogen med borgerne om tryghed 
og fælles engagement i lokale forhold og problemområder.  
 
 

5. Orientering om årsberetning for 2018 og samarbejdsplan 
for 2019  
 
Kim Christiansen orienterede kort om årsrapporten 2018 og samarbejdsplanen 
for 2019. Begge dele udsendes elektronisk sammen med referatet.  
6. Udpegning af SUB-områder  
 
Søren Uhre redegjorde for arbejdet med udpegning af SUB-områder i kredsen. 
Udpegning sker på baggrund af en analyse, der tager udgangspunkt i en liste 
over 25 potentielt udsatte boligområder, der indgår i en indledende kvantitativ 
screening. Her beregnes en kriminalitetsscore for hvert område, hvilket gør det 
muligt at sammenligne kriminalitetsbelastningen på tværs af boligområderne. Li-
sten over de 25 boligområder er lokalt udarbejdet i Københavns Vestegns Politi i 
2012 i samarbejde med lokalrådene, mens retningslinjerne for beregningen af kri-
minalitetsscoren er fastsat i en vejledning fra Rigspolitiet. I analysen inddrages ud 
over kriminalitetsscoren en række andre parametre bl.a. tryghedsmålinger, evt.  
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negativ udvikling eller væsentlige bekymringspunkter i et givent område, special-
viden eller efterretninger i forhold til rocker-/bandesituationen i boligområderne 
mv.  
 
Der skal være møde om udpegningen med Efterretnings- og Analyse Enheden i 
uge 6, og selve analysen forventes tilendebragt med udgangen af februar 2019. 
 
Kim Christiansen bemærkede supplerende, at hvis der i kommunerne var bud 
på potentielle SUB-områder, ville disse bud blive holdt op mod kredsens data og 
analyser.  
 
 

7. Temadrøftelse: Politiets behandling af sager til Ungdoms-
kriminalitetsnævnet v/pk. Anja Høpfner og pa. Poul Jacob-
sen  
 
Som opfølgning på efterårets orientering om lovgivningen om de nye Ungdoms-
kriminalitetsnævn, der trådte i kraft 1. januar 2019, orienterede pk. Anja Høpfner, 
pa. Poul Jacobsen og civil forebygger (socialrådgiver) Michelle Lind om det ar-
bejde, der udføres i Københavns Vestegns Politi med de ungesager, der skal fo-
relægges Nævnet.  
 
Sagerne med de unge deles i to kategorier, dels de unge mellem 10 og 14 år, der 
er under den kriminelle lavalder og derfor ikke skal igennem det strafferetlige sy-
stem, men sendes direkte af politiets screeningsenhed til Nævnet, og dels de 
unge mellem 15 og 17 år, hvis sager skal igennem det strafferetlige system inde 
forelæggelse for Nævnet.  
 
De sager, der forelægges Nævnet, er de personfarlige sager og sager med an-
den alvorlig kriminalitet, der vurderes at ville føre til frihedsstraf.  
 
Screeningen af sagerne foregår i godt samarbejde med kommunerne, hvor poli-
tiet indhenter oplysninger til belysning af den unges forhold, herunder familie-
mæssige forhold. De tidsmæssige krav til screeningsprocessen er meget 
stramme fra lovgivers side, og politiet er godt klar over, at det lægger pres på 
kommunerne.  
 
Poul Jacobsen oplyste afslutningsvist, at der ved Københavns Vestegns Politi 
pr. 30. januar 2019 er screenet 35 sager. Heraf er alene en enkelt sag om vold 
indstillet til Nævnsbehandling.  
 
 

8. Forslag til temadrøftelse på næste kredsrådsmøde  
 
Der var enighed om, at næste temadrøftelse bliver en præsentation fra forebyg-
gelsesenheden af de projekter og tiltag, der arbejdes med i politikredsen.  
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9. Eventuelt  
 
I.A.B.  

 

Næste møde i Kredsrådet er den 23. maj 2019 kl. 08.30 på Politigården i Alberts-

lund. 
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