
 

Referat fra kredsrådsmøde den 4. oktober 2018 

 

Dagsorden 
 
1. Velkomst 
2. Godkendelse af referat fra seneste kredsrådsmode (den 24. maj 2018) 
3. Orientering om status i politikredsen, herunder kriminalitetsudviklingen 
4. Orientering om samarbejdet i lokalrådene 
5. Orientering om ungdomskriminalitetsnævn (vicepolitiinspektor Søren Rye) 
6. Temadrøftelse: Letbanebvggeriet, herunder trafikafviklingen (konsulent Erik Radmer) 
7. Forslag til temadrøftelse på næste kredsrådsmode 
8. Næste kredsrådsmode afholdes den 29. november2018 
9. Eventuelt 

 
Tilstede 
Borgmester Kent Max Magelund 
Borgmester Steen Christiansen 
Borgmester Jesper Würtzen 
Borgmester Helle Adelborg 
Borgmester Thomas Gyldal Petersen 
Borgmester John Engelhardt 
Borgmester Michael Ziegler 
Borgmester Ole Bjørstorp 
Borgmester Henrik Rasmussen 
Lokalpolitiker Tom Vang Knudsen 
Politidirektør Kim Christiansen 
Chefpolitiinspektor Knud Stadsgaard 
Chefanklager Jens Jacobsen 
Politiinspektor Mogens Lauridsen 
Politiinspektor Allan Nyring 
Sekretariatschef Helene Schrøder 
Juridisk seniorkonsulent Tom Christensen (Referent) 

 
Afbud 
Borgmester Erik Nielsen 
Stabschef Karen Marie Olesen 
 

Ad punkt 1) 
Kim Christiansen bød velkommen. 
 

Ad punkt 2) 
Referat fra seneste kredsrådsmøde den 24. maj 2018 blev godkendt. 
 



 

Ad punkt 3) 
Kim Christiansen orienterede om status i kredsen, herunder om: 
 
• Bandesituationen, som de seneste 4 dage har fyldt en del, hvorfor der også er tilføjet et 
punkt 3a til dagsordenen, hvor EAE vil redegøre for status på den igangværende konflikt. 
 
• Drabssagen i Elmerparken i Hvidovre for snart 2 år siden, hvor nye efterforskere er blevet 
sat til at gennemgå og efterforske sagen med nye øjne. 
 
• Pladsproblemer i kredsen, idet kredsen har fået en del politifolk tilbage fra udlån, ligesom 
der har været en tilgang af nye betjente. 
 
• At landets politidirektører har været til mode i departementet, idet der bl.a. på baggrund af 
Tibet-sagen er et særligt fokus på politiets arbejde fra politisk hold, ligesom der er et ønske 
om, at politiet skal have borgerne mere i centrum. 
 
• Justitsministerens fremlagte nærheds- og tryghedsudspil. hvor borgerne er i centrum. I 
udspillet er der bl.a. fokus på politikredsenes lokale tilstedeværelse, og der vil fra centralt 
hold blive fastsat krav om, hvor meget politiet skal levere lokalpolitimæssigt i hver enkelt 
politikreds. 
 
• Politikredsens strategi for 2019, som er i tråd med ministerens udspil vil have fokus på 
borgeren i centrum. 
 
• Administrativt Center øst, som er under udfasning, idet opgaverne samles i et center i 
Holstebro, som skal dække hele landet. Udfasningen vil være endeligt på plads med 
udgangen af april 2019. 
 
Thomas Gvldal Petersen nævnte, at kommunerne oplever et synligt salg af euforiserende stoffer i 
bybilledet — også i dagstimerne, hvilket skaber utryghed hos borgerne. Der har endda været 
forslag om, at kommunen skulle opstille private vagtværn bestemte steder i byen. Der ønskes 
derfor en større synlighed af politi på de pågældende steder. Endvidere er det vigtig, at politiets og 
kommunernes indsatser kommunikeres ud til borgerne med oplysning om, hvad politiet og 
kommunerne gør, samt hvor mange personer politiet fx har anholdt ved konkrete aktioner. 
 
Knud Stadsgaard oplyste, at kommunernes oplevelse er korrekt, idet kredsen den seneste tid har 
haft en stigning i antallet af sager om salg af euforiserende stoffer. En del af årsagen til de mange 
sager skyldes kredsens etablering af visitationszoner i forbindelse med skyderierne og politiets 
tilstedeværelse. I den forbindelse bliver der visiteret flere personer og dermed fundet flere 
euforiserende stoffer. 
 
Henrik Rasmussen nævnte, at de kriminelles synlighed og åbenhed i bybilledet også er et problem 
i forhold til rekruttering af unge til miljøet. 
 
Der var enighed om, at lokalrådene er omdrejningspunktet for varetagelsen af opgaven, og at 
lokalrådenes varetagelse at’ opgaven har Kredsrådets fulde støtte. 
 

Ad punkt 3a) 
EAE oplyste omkring rocker-/bandesituationen, at der pt. verserer to større konflikter i landet. Den 
ene verserer i Esbjerg og den anden i Storkøbenhavn. 



 

Konflikten i Storkøbenhavn vedrører alene grupperingen Brothas, idet medlemmer at’ 
grupperingen er blevet internt uenige og er begyndt at bekrige hinanden. 
 
EAE orienterede endvidere om de tilstedeværende grupperinger i kredsen, herunder om 
Tilhørsforhold, opholdssteder og antal. EAE vurderer, at der samlet set har været en nedgang i 
antallet af grupperinger og bandemedlemmer i kredsen. 
 
Der har i september måned været fire skyderier i kredsen, men der har været stille omkring 
skyderierne siden den 25. september2018. hvilket formentlig skyldes, at der pt. er fængslet en del 
medlemmer af Brothas i København. 
 
Endvidere har en del bandemedlemmer i forbindelse med konkrete straffesager fået opholdsforbud 
mod af færdes på bestemte steder den seneste tid. I denne uge blev bl.a. to bandemedlemmer 
idømt 12 års fængsel for opbevaring af våben, og i den forbindelse blev de endvidere idømt 
opholdsforbud. 
 
Ud over kredsens fokus på bandegrupperingerne arbejder EAE også med at identificere og 
monitere lokale netværk, hvor salg af euforiserende stoffer og anden kriminalitet fylder meget. 
 
Ole Bjørstorp oplyste, at politiet har leveret en stor indsats i Ishøj i forbindelse med skyderierne og 
oprettelsen af visitationszonen, hvor mange personer er blevet stoppet og visiteret af politiet. Han 
ønskede oplyst. om det er politiets indtryk, at man kan holde skyderierne nede ved hjælp af 
visitationszoner og politiet tilstedeværelse. 
 
Knud Stadsgaard oplyste, at visitationszonerne og politiets tilstedeværelse formentlig har en 
indvirkning, men at det også har stor betydning, at sagerne efterforskes og at flere 
varetægtsfængsles og dermed fjernes fra gaderne. 
 
Kim Christiansen oplyste, at visitationszonerne alene opretholdes så længe det vurderes, at der er 
et behov. Hvis konflikten vurderes at være nedadgående eller helt væk i området, har kredsen en 
pligt til at ophæve en etableret visitationszone. 
 
Thomas Gyldal Petersen påpegede, at skyderierne desværre også foregår i dagtimerne, og at 
bandemedlemmerne virker mere upåvirket og kyniske end tidligere. Han ønskede derfor oplyst, om 
politiet ikke har mulighed for at sætte ind med yderligere virkemidler, fx beslaglæggelse af 
bandemedlemmernes biler og værdier, 
 
Knud Stadsgaard oplyste, at der arbejdes med en model kaldet Al Capone metoden, hvor politiet 
samarbejder med andre myndigheder. herunder SKAT, omkring eksempelvis 
bandemedlemmernes leasingbiler. Der er imidlertid tale om et meget kompleks område. 
 
Henrik Rasmussen nævnte, at kommunerne oplever, at de kriminelle rykker rundt på tværs af 
områder og kommuner, når politiet opretter en visitationszone. Han vil derfor gerne vide, hvordan 
politiet håndterer det. 
 
Knud Stadsgaard oplyste, at politiet er opmærksomme på udfordringer, hvorfor der også 
samarbejdes tæt og på tværs af kredsene. Det gælder også i relation til tryghedsindsatsen. 
 
Helle Adelborg nævnte, at borgmestrene i forbindelse med behovet for nye tiltag på eksempelvis 
leasingområdet. må huske at nævne behovet over for landspolitikerne på Christiansborg. 
 



 

Ad punkt 4) 
Ny politiinspektør Allan Nvring præsenterede sig selv og nævnte, at han efter flere besøg i 
lokalpolitiet oplever, at betjentene har et meget stort ønske samt fokus på at håndtere de 
udfordringer, der allerede er nævnt på modet og på at skabe tryghed for kredsens borgere. 
 

Ad punkt 5) 
Vicepolitiinspektør Søren Rve orienterede om de nye ungdomskriminalitetsnævn, som træder i 
kraft den 1.januar 2019. Han gjorde rede for processen og nævnte, at alene sager om personfarlig 
kriminalitet kan havne i nævnet. Der er desuden forskel på. hvordan sager med 10-14 årige børn 
skal behandles i forhold til sager med 15-17 årige unge, idet de unge forsat skal i 
retten og have en dom før sagen kan komme i nævnet, hvorimod sager mod de 10-14 årige børn 
alene skal behandles i nævnet på baggrund af en screening foretaget af politiet. Der er tale om en 
proces, der skal gå meget hurtig, og der er sat meget specifikke tidsfristerne til sagernes 
behandling i lovforslaget. I nævnet kan barnet eller den unge få tildelt en straksreaktion og et 
forbedringsforløb i op til 2 år. 
 
Thomas Gvldal Petersen oplyste, at lovforslaget kan give nogle udfordringer i 
forhold til det system som allerede kører i kommunerne omkring de unge. Der er derfor behov for 
en tæt kommunikation mellem de enkelte myndigheder. Lovforslaget medfører også, at 
ungdomskriminalitetsnævnet kan beslutte sanktioner for børnene og de unge, som kommunerne 
kan være uenige i, og som kan være omkostningsfulde for kommunerne. 
 
Kim Christiansen oplyste, at der allerede er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med 
kommunerne i chefforum, således at vi kan være på forkant med lovens ikrafttrædelse den 1. 
januar 2019. 
 

Ad punkt 6) 
Konsulent Erik Radmer orienterede om letbaneprojektet, herunder status på projektet og 
udfordringerne omkring trafikafviklingen. Erik Radmers oplæg er vedhæftet referatet. 
 
Kent Max Magelund oplyste, at der er et stort behov for, at der sendes information ud til borgerne 
omkring letbaneprojektet og til de bilister, som bliver berørt af projektet. 
 
Erik Radmer nævnte, at der i projektet er et stort fokus på information og kommunikation, og at der 
også vil blive sendt information ud til de husejere, som bliver berørt. 
 

Ad punkt 7) 
Thomas Gvldal Petersen foreslog, at temaet til næste møde bliver politiets indsats mod den 
utryghedsskabende handel med euforiserende stoffer i gadebilledet og de nye lokale netværk af 
kriminelle. 
 

Ad punkt 8) 
Næste kredsrådsmøde afholdes den 29. november 2018. 
 



 

Ad punkt 9) 
Tom Vang Knudsen oplyste, at Gladsaxe kommune har været meget tilfredse med den fokus og 
indsats politiet har udvist i forbindelse med den utryghedsskabende adfærd på Mørkhøj Bygade. 
Det kan dog konstateres, at utrygheden hos borgerne i området desværre er vendt tilbage efter at 
politiets indsats har været nedadgående. 
 
Kent Max Magelund oplyste, at parkeringsforholdene omkring politigården er meget dårlige, og at 
det nærmest er umuligt at finde pladser i forbindelse med kredsrådsmøderne. 
 
Kim Christiansen oplyste, at man vil prøve at finde en løsning til næste kredsrådsmøde. 
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