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Referat for lokalrådsmøde, 

Onsdag den 20. januar 2022 

Tid og sted: 

Teams, 20.01.2022 kl. 11.00 – 13.00 

 

Deltagere: 

Midt- og Vestsjællands Politi: 

Benjamin Touré 

Helga Snare   

 

Greve Kommune: 

Anne-Sofie Degn 

Peter Rymann 

Gitte Lind 

Klaus Øvre Bendtsen 

Rikke Hvelplund 

Tina Malling Kiær 

Charlotte Lodal 

 

Referent:  

Charlotte Lodal 

 Dagsorden: 
1. Velkommen 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelser af referat fra sidste møde 
4. Præsentation af datamateriale om kriminalitetsudvikling 
5. Orientering fra politiet  
6. Utryghed på Hundige Station og forslag til taskforce mellem DSB, Politi 

og Greve Kommune 
7. Samarbejdsaftale mellem politi, boligorganisationer og kommune om 

Almenboliglovens § 63 d 
8. Samarbejde med det lokale politi om deltagelse i undervisningen på 

mellemtrinnet med et kriminalitetsforebyggende sigte 
9. Identificering af kommende hotspot-områder 
10. Datoer for lokalrådsmøder 2022 
11. Eventuelt 
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1 Velkommen 
 
Velkommen til et nyt år. Det gik fint sidste år med opstart af Lokalrådet, så det 
forventer vi og glæder os til fortsætter.  
 

2 Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3 Godkendelser af referat fra sidste møde 
 
Referat fra seneste Lokalrådsmøde blev godkendt. 
 

4 Præsentation af datamateriale om kriminalitetsudvikling 
 
Kriminalitetsudviklingen er faldende og det er meget tilfredsstillende. Noget 
skyldes corona-situationen, men også en god indsats bl.a. fra Bo Trygt-
programmet, som Faranak Hedayati og Sonja Bünger har arbejdet rigtig godt 
med. Der er fortsat et højt niveau af tyverier i forhold til kredsen generelt, hvilket 
skyldes at storcentre som Waves typisk trækker antallet af tyverier op. Hærværk 
ligger på niveau med gennemsnittet, mens vold-sager ligger lavere end 
gennemsnittet. Vold sker som regel i nære relationer og i mindre omfang på 
gadeplan. Salg af euforiserende stoffer ligger også lavere end gennemsnittet. 
Sager om euforiserende stoffer generes dels af politiets indsats og borgernes 
henvendelser. I 2022 vil der blive gjort en særlig indsats, så det må forventes at 
antallet af sager vedr. salg og besiddelse af euforiserende stoffer vil være 
stigende, på grund af en intensiveret forebyggende indsats. Sager vedr. 
færdselsuheld er højere end gennemsnittet, hvilket navnlig skyldes, at 
motorvejen løber igennem Greve Kommune.   
 
 

5 Orientering fra politiet  
 
Nye nærbetjente i Greve med nye lokalområder: 
Der er tilgået 3 nye nærbetjente til den kommende nærpolitistation. De har titel 
af operative forebyggere, som kommer til udtryk ved at de er mere operative på 
gadeplan og hurtigt kan slå til ved. eks. hotspots. Betjentene har, sammen med 
de nuværende medarbejdere, fået tildelt særskilte boligområder i kommunen.  
 
Status vedr. etablering af ny nærpolitistation i Waves: 
Nærpolitistationen vil stå færdig i løbet af marts, og det forventes at 
nærpolitistationen vil være i fuld funktion 1. april 2022. Placeringen vil være i 
Waves, og lokalerne i Greve Videnscenter fraflyttes.  
 
Politiets forebyggende arbejde og kriminalpræventive indsatser: 
Politiet har indgået et samarbejde med DSB, og der vil blive foretaget en række 
kriminalpræventive indsatser der sikrer trygheden på stationerne. 
 
 

6 Utryghed på Hundige Station og forslag til taskforce mellem DSB, Politi og 
Greve Kommune 
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Der er både et borgerrettet og et politisk stort fokus på tryghed på stationerne. 
Den indsats som Politiet har planlagt jf. foregående punkt, skal koordineres med 
de indsatser ift. vagter og overvågning, som er politisk besluttet i budgetforliget 
for 2022-2025. Der skal sikres koordinering til vagterne i Waves, så 
problemerne ikke blot flytter rundt, men således at der foretages en koordineret 
bred indsats.  
 

7 Samarbejdsaftale mellem politi, boligorganisationer og kommune om 
Almenboliglovens § 63 d 
 
Det er et politisk ønske at indgå en partnerskabsaftale omkring håndtering af 
Almenboliglovens §63 d og e. Udsendte udkast til partnerskabsaftale 
behandles i politi, boligorganisationer og Greve Kommune med henblik på at 
indgå en endelig aftale.  
Det daglige samarbejde omkring mulighederne jf. §63 d og e kan ske i det 
boligsociale samarbejde eller eventuelt på krim-møde, der holdes en gang om 
ugen med kommuner.  
Det boligsociale samarbejdsforum har behov for at blive styrket, hvorfor Greve 
Kommune’s chef for Borgerservice indgår i samarbejdet mhp. at styrke 
sagsbehandlingen omkring boliganvisning. 
 

8 Samarbejde med det lokale politi om deltagelse i undervisningen på 
mellemtrinnet med et kriminalitetsforebyggende sigte 
 
Politiet har tilbud til kriminalitetsforebyggende undervisning på mellemtrinnet. 
Greve Kommune vender tilbage til Politiet med ønsker og plan for undervisning. 
 

9 Identificering af kommende hotspot-områder 
 
Politiet inviterer til, at områder der har behov for en særlig indsats, meldes ind til 
Benjamin Toure. 
 

10 Datoer for lokalrådsmøder 2022 
 
Der er fastlagt mødeplan for Lokalrådsmøder i 2022. I tilknytning til et af disse 
møder, formentlig mødet i oktober, vil der i tilknytning til det ordinære 
lokalrådsmøde efterfølgende blive afholdt et åbent lokalrådsmøde svarende til 
et åbent borgermøde.  Borgerne kan således modtage information omkring 
kriminalitetsudviklingen, stille spørgsmål og lokalrådet vil få mulighed for at 
komme i dialog med borgerne og på den måde møde borgerne i øjenhøjde og 
identificere hvor skoen trykker i forhold til borgernes oplevelse af tryghed. 
Dagsorden til dette møde drøftes på forudgående Lokalrådsmøde i august 
2022. 
 

11 Eventuelt 
 
Invitation til møde i februar mellem Midt- og Vestsjællands politikreds og 
politikredsens boligorganisationer sendes til Charlotte Lodal mhp. 
tilbagemelding om repræsentant fra Greve Kommune. 
 

 


