Referat fra kredsrådsmøde den 29. november 2018
* Forud for kredsrådsmødet var der orienteringsmøde om ungdomskriminalitetsreformen — se
særskilt referat

Dagsorden til kredsrådsmøde
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra seneste kredsrådsmøde (4. oktober 2018)
3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen
4. Orientering om samarbejdet i lokalrådene
5. Temadrøftelse: Politiets indsats mod den utryghedsskabende handel med euforiserende
stoffer i gadebilledet og de nye lokale netværk af kriminelle ved politiinspektør Allan
Nyring.
6. Forslag til temadrøftelse på næste kredsrådsmøde
7. Forslag til kredsmøder i 2019
Torsdag den 31.januar
Torsdag den 23. maj
Torsdag den 3. oktober
Torsdag den 28. november - alle dage her kl. 8.30 til Ca. 10.00
8. Eventuelt

Tilstede
Borgmester Steen Christiansen
Borgmester Jesper Würtzen
Borgmester Ole Bjørstorp
Borgmester Kent M. Magelund
Borgmester Trine Græse
Borgmester John Engelhardt
Borgmester Henrik Rasmussen
Viceborgmester Lars Mann Pedersen
Borgmester Erik Nielsen
Politidirektør Kim Christiansen
Chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard
Stabschef Karen Marie Olsen
Chefanklager Jens Jacobsen
Politiinspektør Mogens Lauridsen
Politiinspektør Allan Nyring
Politiinspektør Mikael Wern
Juridisk konsulent Jannik Rasmussen (referent)

Ikke tilstede
Borgmester Mikael Ziegler
Borgmester Helle Adelborg
Sekretariatschef Helene Vosgerau Schrøder

Ad punkt 1)
Kim Christiansen bød velkommen, og foreslog at der blev ændret i programmet, således at mødet
fokuserede på punkt 5. Der var ikke nogen indvendinger.

Ad punkt 2)
Der var ikke bemærkninger til referat fra seneste kredsrådsmøde den. 4. oktober 2018.

Ad punkt 3)
%

Ad punkt 4)
%

Ad punkt 5)
Allan Nyring redegjorde for politiets analyse af den utryghedsskabende handel med euforiserende
stoffer i gadebilledet på Københavns Vestegn. Endvidere blev der redegjort for, hvilke områder
politiet mener er særligt udsatte. En del af analysen baserer sig på tal (køb- og salgssager). Disse
tal kan imidlertid ikke stå alene, idet tallene afhænger meget af politiets konkrete indsats i de
forskellige områder. Der har i løbet af året været flere målrettede aktioner og visitationszoner,
hvilket kan have påvirket tallene. Derfor er tallene suppleret med vurderinger fra lokalpolitiet, og på
den baggrund er der fundet frem til de områder, der vurderes at have en særlig høj risiko.
Steen Christiansen oplyste, at han havde haft møde med bestyrelsen i Morbærhaven. der
oplevede handlen med euforiserende stoffer i området som et stort problem.
Allan Nvring oplyste, at politiets opgørelse af disse områder ikke skal betragtes som en
udtømmende liste, men som områder man har valgt af fremhæve, idet de er særligt udsatte.
Erik Nielsen gjorde opmærksom på, at kommunerne ikke accepterer handel med narkotika nogen
steder.
Allan Nyring og Knud Stadsgaard præciserede, at selve analysen var til intern brug, og at den
skulle anvendes af politiet til at målrette indsatsen bedst muligt. Analysen er ikke et udtryk for, at
politiet accepterer handel med narkotika nogen steder.
Trine Græse oplyste, at der er borgere, der ikke nødvendigvis føler sig utrygge, men alligevel
undgår bestemte områder, for netop ikke at føle sig utryg.
Allan Nvring redegjorde for de andre målrettede indsatser, politiet har for at skabe tryghed, ud over
indsatsen mod den utryghedsskabende handel med euforiserende stoffer.
Kim Christiansen fremhævede, at borgerens anmeldelser af utryghedsskabende handel med
euforiserende stoffer indgår i kredsens løbende arbejde, specielt igennem lokalpolitiet i de
forskellige områder.

Trine Græse fremhævede, at politiets tilgang til borgeren ved deres henvendelse er vigtig, specielt
i de situationer der ikke kan reageres på med det samme. Nogen borgere er nemlig holdt op med
at ringe til politiet, fordi de ikke mener det hjælper.
Knud Stadsgaard oplyste, at politiet i stigende grad har fokus på tilbagemelding til borgere, der har
anmeldt noget til politiet.
Henrik Rasmussen forslog en form for automatisk tilbagemelding til borgere, der har anmeldt noget
til politiet.
Allan Nyring oplyste, at politiet foretager en screening af anmeldelserne fra borgerne og vurderer,
hvordan det er mest hensigtsmæssigt at vende tilbage, eks. telefonisk eller ved fysisk
tilstedeværelse.
Forsamlingen drøftede politiets app til anmeldelse. Det blev aftalt at information om app’en blev
sendt ud med referatet.
*Politiets app har tidligere været tilgængelig til både los og Android, men er nu bl.a. pga. GDPR,
kun tilgængelig til Android. Politiets nye hjemmeside på www.politi.dk er gået i luften, og
hjemmesiden er sit nye format opdateret, så den også er tilgængelig via en browser på en
mobiltelefon elle tablet. Næsten alle de funktioner, der er i appen er også på hjemmesiden, og når
tie sidste funktioner kommer på hjemmesiden (forventet i Q1 af 2019), vil appen også blive lukket
ned til Android.

Kent Magelund fremhævede, at temamøder lokalt med borgerne er vigtige, da de skaber tryghed
for borgerne, ved at politiet fortæller om deres indsats.
Knud Stadsgaard oplyste, at politiet ønsker at signalere en mere langsigtet indsats på området,
men at kredsen — også i år — jævnligt oplever episoder, der nødvendiggør en ændring i
indsatsen, eks. skudepisoder.
Erik Nielsen spurgte til, om kredsen ved noget om, hvorvidt indsatsen i et område medfører, at
salget skubbes til et andet område.
Allan Nyring. Mogens Lauridsen og Mikael Wern forklarede, at i forhold til den utryghedsskabende
handel med narkotika, så er det politiets opfattelse, at det mobile salg — hvor eks. kørende
sælgere flytter sig til der, hvor kunderne er — fylder mere end tidligere. På den måde bliver
handlen mere spredt ud og mindre synlig de enkelte steder. I den forbindelse har politiet et øget
fokus på at få fat i bagmændene til den mobile handel.
Erik Nielsen gjorde opmærksom på, at den mobile handel også kan opleves som
utryghedsskabende, bl.a. ved den måde sælgerne kommer kørende i deres biler.
Knud Stadsgaard supplerede Allan, Mogens og Mikael med, at antallet af sager med handel af
narkotika har været nogenlunde stabilt i de seneste fem år, bortset fra i år hvor der er en lille
stigning, men at der ikke kan peges entydigt på en løsning på problemet.
Al Capone metoden blev drøftet af forsamlingen, og det blev aftalt at politiets assistance, ifm. eks.
møder i kommunen kan drøftes og aftales i lokalrådene.

Ad punkt 6)
Det blev foreslået at drøfte lokalpolitiets indsats ved næste kredsrådsmøde.

Ad punkt 7)
Gladsaxe foreslår ny dato i stedet for den i januar, mens der ikke var bemærkninger til de øvrige
datoer.

Ad punkt 8)
Kim Christiansen orienterede om, at der snart kommer en ny tryghedsmåling, som er noget af det,
politiet vil arbejde med næste år. Vedr. mandskabssituationen for Københavns Vestegns Politi ser
det fornuftigt ud hen mod 2020. I 2022 har kredsen et normativ på 637 polititjenestemænd. som er
Ca. 100 mere end ved reformen i 2007.
Knud Stadsgaard supplerede med, at kredsen ikke har en større afspadseringspukkel end andre
kredse.
Kim Christiansen orienterede kort om kredsenes praksis i forhold til, hvilke former for
butikstyverier der bliver sendt patruljer til. I sager hvor der ikke er hjemmel eller grundlag til
anholdelse, sender politiet som udgangspunkt ikke patruljer. I de situationer kan anmeldelse klares
via blanketter, hvilket efter politiets opfattelse fungerer fint.

