SAMARBEJDSPLAN 2022
KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI
Plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder,
interesseorganisationer, foreninger m.v. i Københavns Vestegns Politikreds i 2022.
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1. SAMARBEJDSPLAN 2022
Samarbejdsplanen 2022 beskriver samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige
myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Københavns Vestegns Politikreds i 2022.
Det følger af retsplejelovens § 113, at politidirektøren hvert år udarbejder en plan for samarbejdet.
Samarbejdsplanen har fokus på, at der i et tæt samspil med kommunerne og andre lokale aktører
arbejdes på, at Vestegnen skal være et trygt og sikkert sted for borgerne.
Samarbejdsplanen skal bidrage til at skabe overblik og synliggøre samarbejdet inden for de enkelte
områder, og til at sikre en fortsat udvikling og styrkelse af det lokale samarbejde i politikredsen.

2. SAMARBEJDET INDEN FOR KREDSRÅDETS RAMMER
Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi består af politidirektøren samt borgmestrene i kredsens 11
kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup,
Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.
Politidirektør Kim Christiansen er formand for kredsrådet og borgmester i Brøndby Kommune, Kent
Max Magelund, er næstformand.
Borgmestrene på Vestegnen mødes med politidirektøren ca. fire gange årligt, hvor de i fællesskab
bl.a. drøfter samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet og holder et vågent øje på
kriminalitetsudviklingen på Vestegnen.
Som led i samarbejdet mellem Kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse
med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet) inviteres en repræsentant for Kriminalforsorgen i Frihed
til et kredsrådsmøde årligt med henblik på koordinering af den samlede myndighedsindsats i forhold
til udslusning fra fængsel mv.

Lokalrådet på Vestegnen
Ledere fra lokalpoliti og kommune tilrettelægger det forebyggende samarbejde i lokalområdet.
Lokalrådene drøfter også lokale problemområder, som berører borgere, erhvervsliv og andre
lokale aktører og lokalrådsarbejdet er med til at sikre, at politi og kommune er på forkant, kan
handle hurtigt og koordinere indsatser.
Der er oprettet lokalråd i hver enkelt kommune med deltagelse af repræsentanter på operativt niveau
fra politi og kommuner. Øvrige interessenter fra lokalområdet udpeges af lokalrådet og de deltager
herefter i lokalrådets arbejde.
Der afholdes møder i lokalrådene fire gange om året. Lokalrådene mødes hyppigere og med kort
varsel, hvis et problem ikke kan afvente et ordinært lokalrådsmøde, ligesom der er mulighed for, at
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lokalrådene kan afholde åbne lokalrådsmøder, hvor borgere og/eller andre lokale aktører kan
deltage.
Lokalrådene er ansvarlige for:


at drøfte lokale rocker/banderelaterede problemfelter og lokale relevante dele af
antiradikaliseringsarbejdet.



at der sker forankring af SSP-samarbejdet i kommunen og herunder at udstikke de aktuelle
mål for samarbejdet.



at bidrage ved udarbejdelse eller igangsættelse af konkrete handleplaner på i forvejen
udpegede relevante problemområder.



at inddrage lokalsamfundet aktivt, f.eks. foreninger, ungdomsklubber, Ældresagen,
erhvervsråd, skoler m.v. i løsningen af det lokale forebyggende arbejde.



at drøfte de lokale forhold i den enkelte kommune, der vil eller kan berøre det daglige og
lokale samarbejde mellem kommune og politikredsens lokalpolitidistrikter, herunder også
forhold der påvirker eller i et vist omfang kan tænkes at indvirke på borgere, det lokale
erhvervsliv, foreningslivet eller andre.



at sikre et samlet overblik over kriminalitetsudviklingen og den forebyggende indsats.



at give politidirektøren og borgmestrene de oplysninger, de har brug for, til møderne i
Kredsrådet.

Samarbejdet mellem politi, kommune og det øvrige lokalsamfund på udførende niveau er beskrevet
i en såkaldt Kommuneplan for hvert enkelt lokalråd.

Exit-enhed
Der er med baggrund i en kredsrådsbeslutning og i samarbejde med politikredsens kommuner og
Kriminalforsorgen i Frihed oprettet en netværksbaseret exit-enhed med det formål at sikre den bedst
mulige anvendelse af de myndighedsmæssige tilbud og ressourcer, der er til rådighed, når et
bandemedlem ønsker at forlade miljøet. Tilsvarende er gældende i forhold til personer, som er på
vej ind i miljøet.

Chefforum
Der er etableret et netværksbaseret samarbejde mellem kommunerne og politikredsen, der danner
overbygning på Infohus-samarbejdet, der bl.a. skal modvirke at personer eller grupper opfordrer,
understøtter eller anvender voldelige eller andre ulovlige midler for at opnå bestemte politiske eller
religiøse mål, ligesom forummet også behandler områder inden for rocker-/bandeområdet, hvor der
er brug for koordination mellem kommunerne. Repræsentanterne i Chefforum er på strategisk
niveau, og det er også i Chefforum, at f.eks. arbejdet med den kommende tryghedskonference er
forankret.
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3. DET GENERELLE LOKALE MYNDIGHEDSSAMARBEJDE UDEN FOR KREDSRÅDETS
RAMMER
Bilaterale møder mellem kommunerne og politiet
Politikredsens kommuner vil også i 2022 modtage en invitation fra politidirektøren til møder med
deltagelse fra kommuner og politiet. Deltagerkredsen vil bestå af kommunens ledelse,
politikredsens øverste ledelse samt lederen af det lokalpolitidistrikt, hvorunder kommunen hører.

Møder med Retten i Glostrup
Den øverste ledelse i Københavns Vestegns Politi afholder møder efter behov med præsidenten for
Retten i Glostrup med henblik på at drøfte aktuelle spørgsmål som led i samarbejdet med retten.
Der er etableret et lean-projekt mellem anklagemyndigheden i Københavns Vestegns Politi og
Retten i Glostrup med henblik på optimering af straffesagsbehandlingen, og der afholdes i den
anledning månedlige møder, hvor forbedringstiltag behandles.

Møder med Kriminalforsorgen i Frihed
Der afholdes årligt et samarbejdsmøde mellem den lokale afdeling af Kriminalforsorgen og
repræsentanter fra anklagemyndighedens ledelse bl.a. om samarbejdet i relation til udarbejdelse af
personundersøgelser og tilsynssager, herunder indberetninger om vilkårsovertrædelser.

4. DEN LOKALE KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATS
Herunder SSP-samarbejdet og den kriminalpræventive indsats over for unge over 18 år (SSP+).
Den kriminalitetsforebyggende indsats herunder SSP-samarbejdet og den kriminalpræventive
indsats over for unge over 18 år (SSP+) er i de enkelte kommuner forankret i lokalrådene. Hvert
lokalråd har udarbejdet en handlingsplan blandt andet for organiseringen af SSP-samarbejdet.
Handlingsplanerne sikrer, at det lokale samarbejde videreføres ved for eksempel inddeling i
lokalgrupper og etablering af samarbejdsnetværk og lokale mødefora på sagsbehandlerniveau.

5. SAMARBEJDET I ØVRIGT MELLEM POLITIET OG DE SOCIALE MYNDIGHEDER
Ungesamråd
Der blev i 2012 etableret et ungesamråd i Københavns Vestegns Politi, bestående af repræsentanter
fra kommunerne beliggende i politikredsen, den sikrede institution Sølager og Kriminalforsorgen i
Frihed samt repræsentanter fra Københavns Vestegns Politi. Ungesamrådets primære opgave er at
afgive udtalelser om egnede sanktioner eller foranstaltninger over for unge under 18 år til brug for
rettens vurdering i straffesager. Der afholdes møder efter behov.
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Konfliktråd
I Københavns Vestegns Politi er der udpeget en konfliktrådskoordinator, og der er ansat
konfliktrådsmæglere. Konfliktrådsordningen bruges i straffesager, hvor gerningsmanden har tilstået
eller i det væsentlige har tilstået og giver parterne mulighed for at møde hinanden sammen med en
neutral mægler. Konfliktrådene er ikke en erstatning for, men et supplement til de strafferetlige følger
af en strafbar handling.

6. UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVN
Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet den 1. januar 2019 med det formål at sikre den
tværmyndighedsmæssige indsats omkring børn og unge, der i særligt grad er i risikozonen for at
indgå i et langvarigt og alvorligt kriminalitetsforløb. Nævnet består af en dommer, en repræsentant
for kommunen og en repræsentant for politiet.
I Københavns Vestegns Politi er nævnsmedlemmerne udtaget blandt politikommissærer og særligt
uddannede og erfarne politifolk fra Lokalpolitiet. Politiet har ansvaret for at identificere og screene
mulige børn og unge, der kunne indgå i et forløb via Ungdomskriminalitetsnævnet. Screeningen
tager udgangspunkt i alder, bopælsforhold, kriminalitetsmønster samt andre risiko- og
sårbarhedskriterier. Ud fra et samlet billede besluttes det, om der skal indstilles til behandling via
Ungdomskriminalitetsnævnet. Indstillinger vedrørende børn på 10-14 år sendes direkte til nævnets
eget sekretariat. Indstillinger vedrørende 15-17-årige sendes til Anklagemyndigheden, der ved en
eventuel domsforhandling kan inddrage indstillingen.
Nævnet mødes med faste mellemrum. Efter nævnets afgørelse ligger opgaverne primært i
kommunerne under tilsyn fra Ungdomskriminalforsorgen. Her vil politiets hovedopgave være
understøttelse af gennemførelsen af de valgte resolutioner og tiltag. Endvidere bistår politiet med
afhentning af den unge ved udeblivelse fra nævnsmøder og sanktionerede tiltag.
Ungdomskriminalitetsnævnet er forankret i Chefforum, hvor der p.t. er en arbejdsgruppe, der
arbejder med metoder og procedurer.

7. SAMARBEJDET OMKRING INDSATSEN OVER FOR VOLDSRAMTE KVINDER OG BØRN
Lokalrådenes samarbejde omfatter også samarbejde med lokale kvindekrisecentre for voldsramte
kvinder og børn. Politiet og kommunerne vil i forhold til voldsramte kvinder og børn yde støtte og
hjælp ved blandt andet at samarbejde med kvindekrisecentrene og ved anvendelse af lov om tilhold,
opholdsforbud og bortvisning.

Netværksmøder for æresrelaterede forbrydelser
Der afholdes i relation til æresrelaterede forbrydelser flere årlige netværksmøder, i hvilke
politikredsen deltager sammen med Etnisk Konsulentteam, RED – safehouse for unge i
æresrelaterede konflikter, Etnisk Ung, Minoritetspsykologerne, Udenrigsministeriet, Børns Vilkår,
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Kringlebakken, samt NFC – Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter. På møderne drøftes bl.a.
aktuelle problemstillinger, lovgivning og nye tiltag.
Politikredsen deltager ligeledes i et netværk for praktikere og forskere om vidensdeling på området
æresrelaterede konflikter. Dette netværk er forankret i Udlændinge- Integrations- og
boligministeriet i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Børnehus København
Børnehus København blev oprettet i forbindelse med ”Overgrebspakken” fra 2013 og benyttes til
sager fra Københavns Politi, Nordsjællands Politi og Københavns Vestegns Politi. Politiet deltager
sammen med retsmedicinere, børnelæger, børnepsykologer, socialrådgivere, personale fra
Børnehuset og interessenter fra de enkelte kommuner i børnehussamrådsmøder, som afholdes en
gang om måneden.

8. PSP-K: SAMARBEJDET MED KOMMUNER, REGIONER OG KRIMINALFORSORGEN
PSPK-samarbejdet er et samarbejde mellem Hovedstadens Psykiatri, Kriminalforsorgen,
Københavns Vestegns Politi og politikredsens 11 kommuner. PSPK-samarbejdet retter sig mod
borgere, der har behov for hjælp/støtte fra minimum tre ud af de fire myndigheder. Altså borgere,
der har eller kan få berøring med samtlige myndigheder, og hvor det er uklart, hvem der har
hovedansvaret og hvor der derfor er behov for koordinering på tværs.
PSP-K-samarbejdet er i politikredsen organiseret med en styregruppe og en sekretariatsgruppe som
stabsfunktion og handlegrupper i samtlige kommuner (dog er Vallensbæk og Ishøj Kommuner slået
sammen som følge af kommunernes forpligtende samarbejde). Herudover indgår Kriminalforsorgen
i samarbejdet. PSP-samarbejdet skal sikre en optimal koordinering af de involverede myndigheders
ressourcer med det sigte at hjælpe de borgere, der på grund af misbrugsproblemer, psykiske lidelser
eller andre former for sociale problemer, befinder sig i en situation, hvor de har behov for støtte.
For understøttelse af det daglige myndigheds- og beredskabssamarbejde er der etableret et
Sundheds- og præhospital-udvalg med deltagelse af Københavns Politi, Nordsjællands Politi,
Bornholms Politi, Københavns Vestegns Politi og redningsberedskaber i hovedstaden.
Et tilsvarende forum er etableret med psykiatrienheden i Region Hovedstaden, hvor mødedeltagerne
er Københavns Vestegns Politi, Københavns Politi og Nordsjællands Politi. Der afholdes møde en
gang årligt. Derudover afholder Københavns Vestegns Politi årlige møder med de psykiatriske
modtagelser i politikredsen.
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9. SAMARBEJDET MED TOLD- OG SKATTEMYNDIGHEDERNE, MILJØMYNDIGHEDERNE
MFL. VEDRØRENDE DEN LOKALE INDSATS OVER FOR SÆRLIGE FORMER FOR
SÆRLOVSKRIMINALITET
Møder med SKAT
Der afholdes efter behov visitationsmøder mellem SKAT og politiet, hvor konkrete sager bliver
visiteret.
Møder med Arbejdstilsynet
Der afholdes jævnlige kontroller med fokus på social dumping, der er et samarbejde mellem politi,
Arbejdstilsynet og SKAT.
Deltagelse i møder med de kommunale tilsynsmyndigheder
Der arrangeres temadage efter behov med deltagelse af repræsentanter for politikredsens
kommuner og politiet, hvor der drøftes emner af fælles interesse.
Møder med Fødevarestyrelsen
Der afholdes årlige møder med deltagelse af repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Københavns
Politi og Københavns Vestegns Politi om aktuelle spørgsmål vedrørende dyreværnssager.

10. SAMARBEJDET MED LOKALE ARBEJDSGIVERE OG
ARBEJDSTAGERREPRÆSENTANTER OM INDSATSEN MOD ILLEGAL ARBEJDSKRAFT
Det regionale netværk vedrørende illegal arbejdskraft
Der er etableret et netværk bestående af repræsentanter for politiet, SKAT, Arbejdstilsynet,
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, faglige organisationer og fagforeninger. Netværket
omfatter en kontaktpersonordning i politikredsen i relation til indsatsen mod illegal arbejdskraft.
Netværket mødes efter behov.

11. SAMARBEJDET VEDRØRENDE TRAFIK OG FÆRDSELSSIKKERHED MV.
Trafiksikkerhedsråd
Der er etableret et trafiksikkerhedsråd bestående af repræsentanter for Københavns Vestegns Politi
og de fleste kommuner i politikredsen. Trafiksikkerhedsrådets opgaver består i deltagelse i
landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, fælles indkøb af vejkantplakater m.m., deltagelse i
lokale kampagner i hele politikredsen og deltagelse i landsdækkende konferencer om
trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsrådet er endvidere ansvarlig for, at der sker videndeling på området.
Trafiksikkerhedsrådet mødes efter behov.
Der afholdes årligt samarbejdsmøde mellem Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands Politi,
Midt- og Vestsjællands Politi, Københavns Politi og Vejcenter Hovedstaden i regi af Vejdirektoratet.
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12. PARTNERSKABSAFTALER OG SAMARBEJDSAFTALER
Forebyggelse af bandekriminalitet
Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune har
indgået et forpligtende partnerskab for forebyggelse af bandekriminalitet og for øget tryghed i Herlev,
Ballerup og Gladsaxes udsatte boligområder. Formålet er at medvirke til en bedre fælles,
tværgående indsats mod bandemiljøet, radikalisering af unge samt at understøtte og styrke det
allerede eksisterende samarbejde mellem kommuner og politi.
Tryghed for passagererne
Københavns Vestegns Politi og DSB indgik i 2014 en aftale om et myndighedsfællesskab om
samarbejde i form af fælles og målrettede indsatser. Indsatserne skal bidrage til at optimere
trygheden for passagerer i togene og på stationerne.
Fairplay – også uden for banen
Københavns Vestegns politi indgik den 26. januar 2015 en partnerskabsaftale med fodboldklubben
Brøndby IF, Brøndby Kommune, Brøndby Support og Alpha Brøndby som repræsentant for de
øvrige aktive fangrupperinger. Partnerskabet går under betegnelsen ”Fairplay - også udenfor banen”
og er det første af sin slags i Danmark. Det har til formål at bygge broer mellem parterne samt
fremme dialogen og den positive fankultur. I partnerskabet er en styregruppe med et medlem fra
hver af partnerne. Fra Københavns Vestegns Politi er det politidirektøren og politiinspektøren for
beredskabet. Derudover udpeges medlemmer til en arbejdsgruppe, der ligesom styregruppen ad
hoc kan udpege medlemmer til særlige indsatsområder.
Strategisk partnerskab i Brøndby Strand
Der er indgået et strategisk partnerskab mellem fem boligorganisationer i Brøndby Strand,
Københavns Vestegns Politi og Brøndby Kommune, som fremover skal mødes regelmæssigt og
dele viden om beboere, der er er dømt for at have begået kriminalitet inden for den dømtes eget
boligområde. De oplysninger, der kan deles, er kun om beboere, der er dømt for at have begået
utryghedsskabende kriminalitet i det område, de selv bor i. Utryghedsskabende kriminalitet kan for
eksempel være vold, narkosalg eller indbrud i området.
Partnerskabsaftale med fokus på den kriminalitetsforebyggende indsats
Den 13. november 2020 indgik Københavns Vestegns Politi en partnerskabsaftale med High:five.
Fokus er på den kriminalitetsforebyggende indsats, bl.a. i forhold til at hjælpe og motivere
kriminalitetstruede og tidligere kriminelle personer til at komme i job eller uddannelsesforløb.
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13. SAMARBEJDET I ØVRIGT MED LOKALSAMFUNDET
Lokalrådene er ansvarlige for aktivt at inddrage lokalsamfundet, f.eks. foreninger, ungdomsklubber,
Ældresagen, erhvervsråd, skoler m.v.

Den lokale beredskabsstab (LBS)
Der er etableret en lokal beredskabsstab under ledelse af politidirektøren til at varetage de
koordinerende opgaver i forbindelse med større varslede eller uvarslede hændelser. I den lokale
beredskabsstab for Københavns Vestegns Politikreds deltager ud over repræsentanter for politiet,
en repræsentant for Beredskabsstyrelsen Sjælland, en repræsentant for Lokalforsvarsregion Øst,
en repræsentant for politikredsens tre redningsberedskaber, en repræsentant for AMK, Region
Hovedstaden samt en repræsentant for Falck. Beredskabsstaben kan efter behov træde sammen
ved større varslede eller uvarslede hændelser, hvor der er behov for tværgående koordination.
Beredskabsstaben mødes efter behov, dog minimum en 1 gang årligt med henblik på at drøfte
generelle beredskabsmæssige problemstillinger.
Operativt samarbejdsforum
Der er endvidere oprettet et operativt samarbejdsforum med deltagelse af Københavns Vestegns
Politi, beredskabschefer og stationsledere i Falck og Vestegnens Brandvæsen. Der afholdes møder
3 – 4 gange årligt.
Hjemmeværnet
Der afholdes jævnligt møder med ledelsen i Hjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn samt
opfølgningsmøder med chefen for Politikompagni Vestegnen i relation til konkrete indsatser.
Offerrådgivningen
Der er etableret en fast kontaktpersonordning mellem foreningen Offerrådgivningen i Københavns
Vestegns Politikreds og Københavns Vestegns Politi, og der holdes et årligt møde mellem
Offerrådgivningen og politidirektøren.
Sikkerhedsbranchen
Der er mellem Rigspolitiet og sikkerhedsbranchen indgået aftale om forsøg med et strategisk
samarbejde gennem etablering af en arbejdsgruppe og et pilotprojekt funderet hos Københavns
Vestegns Politi. Projektet skal bl.a. afdække mulighederne for og i givet fald aftale rammer i forhold
til et praktisk, dagligt samarbejde om emner som f.eks.:




gensidig afgivelse af observationer
gensidige meldeveje
praktiske retningslinjer for indgivelse af oplysninger til politiet.

Projektet blev iværksat den 1. januar 2015 og det kører fortsat. Projektet er i 2017 blevet udvidet
med et projekt, Samfundets Beredskab, hvor sikkerhedsfolk indgår i den initiale fase ved en større
uvarslet hændelse.
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Øvrige samarbejdsfora
Ud over det samarbejde, der er beskrevet i Samarbejdsplanen, deltager politikredsen i samarbejdet
i øvrige lovbundne fora som f.eks. bevillingsnævn, beredskabskommission, samarbejde inden for
færdselsområdet mv. Der arrangeres også løbende borgermøder, foredrag mv.
Samarbejdsplanen vil løbende blive ajourført med oplysninger om f.eks. yderligere samarbejdsfora.

Kim Christiansen
politidirektør
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