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Velkommen
Benjamin understreger, at det er positivt, at der er mange beslutningstagere fra Greve
Kommune med i lokalrådet. Hensigten med lokalrådet er også, at der skal sidde
ressourcepersoner med fra civilsamfundet. Ved dagens lokalrådsmøde og fremadrettet, vil
der derfor inviteres repræsentanter fra civilsamfundet med til møderne, som udvælges ud fra
de problematikker der er i kommunen og de temaer, der er på dagsordenen. De civile
deltagere er ikke faste medlemmer af lokalrådet, men deltager ad hoc. De civile deltagere vil
oftest bestå af politiets tryghedsambassadører, men kan også udpeges i samarbejde med
kommunen.
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Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden indvendinger.
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste lokalrådsmøde godkendes uden indvendinger.
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Orientering fra politiet
Kriminalitetsudviklingen:
Benjamin orientere om kriminalitetsudviklingen på baggrund af politiets data fra første halvår
2021, som er sendt ud forud for mødet. Greve Kommune ligger gennemsnitligt ift. den
begåede kriminalitet sammenlignet med de andre kommuner i politikredsen. Antallet af
sigtelser af unge under 18 år er faldet siden 2020, hvor flere unge blev sigtet for deling af
seksuelt materiale som en del af den landsdækkende umbrella sag. Der er dog set en
stigning af voldsanmelder omkring unge i kommunen, som hænger sammen med at sager
omkring skolegårdsvold i højere grad oprettes som voldssager end praksis har været i
foregående år. Herudover er der sket et fald i sager omkring køb og salg af euforiserende
stoffer til trods for at politiet er bekendt med, at dette stadigvæk foregår. Ift. antallet af
færdselsuheld er der set en stigning i 2021 og tallet ligger over gennemsnittet for
politikredsen. Benjamin vil afsøge årsagen hertil.
Politiets kriminalpræventive og forebyggende indsats:
Benjamin fortæller, at politiets forebyggelse har lavet en målrettet indsats vedr. salg af
euforiserende stoffer ved Ølby Centeret/Ølby Station og Solrød Station, som har haft stor
succes. Politiet har brugt overvågning til at monitere omkring stationerne på
utryghedsskabende unge, som var mistænkt for salg af euforiserende stoffer. Indsatsen har
fokus på at identificere og udstede zoneforbud til sælgerne samt at identificere alle de
købere, der er under 18 år med formålet om at registrere de unge, bryde fødekæden til det
kriminelle miljø og gøre det mindre attraktivt at have en utryghedsskabende adfærd ved
stationerne. Politiets forebyggelse tager kontakt til de unge under 18 år, som er blevet set i
noget der kunne ligne en handel og afholder bekymringssamtaler. Indsatsen har haft en god
præventiv effekt og i både Ølby og Solrød har der ikke været anmeldelser om
utryghedsskabende unge efter indsatserne. Det kan ikke udelukkes at problemerne flytter sig
rundt, men det har stor effekt på borgernes tryghed at de utryghedsskabende unge fjernes fra
stationerne og togsnettet, hvor de er til stor gene og utryghed for borgerne.
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Ved Hundige station var det planlagt at politiet ville køre en lignende indsats, men efter at
der blev åbnet et corona testcenter har behovet været mindsket grundet tilstedeværelse af
andre capable vogtere. Politiet moniterer stadigvæk på situationen omkring Greve og
Hundige station og alt efter tendensen i områderne kan stationerne i Greve blive kommende
indsatsområder. Politiet behøver ikke forudgående tilladelser til opsætning af kameraudstyr,
da indsatsen er led i en fremadrettet efterforskning.
Benjamin orienterer om at der generelt er et stærkt narrativt omkring unge, der er
utryghedsskabende og sælger narko uden at det altid er funderet i den aktuelle situation.
Politiet vil forsøge at lave nogle kommunikationsmæssige tiltag, hvor politiet også i højere
grad kommer ud med de gode historier.
Status vedr. placering af ny nærpolitistation:
Anne Sofie fortæller, at kommunen meget gerne vil samarbejde omkring den nye
nærpolitistation og at der har været dialog med politiet, som er vejledt om procedure for
ansøgning og formel godkendelse i byrådet. Politiets ansøgning afventes i kommunen.
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Orientering fra kommunen, herunder
Koordineret indsats vedr. ulovlig beboelse:
Rikke fortæller om en koordineret indsats vedrørende ulovlig beboelse mellem kommunen,
politiet, brandfolk, bygningsmyndigheder og låsesmed. Der var tale om kælderrum, der blev
brugt til ulovlig beboelse af udenlandske arbejdstagere. Låsene blev skiftet de steder hvor
det var relevant og ved fælles hjælp blev der sat en stopper for udfordringen. Det var en rigtig
god oplevelse og procedure, der med fordel kan anvendes fremadrettet, da kommunen får
mange anmeldelser om vandrende arbejdskraft, hvor flere beboere flytter ind på en adresse
uden lovligt grundlag. Kommunen har lange sagsbehandlingstider på disse sager, som er
komplekse, men man vil involvere politiet, når det er aktuelt. Benjamin oplyser, at kommunen
altid kan tage kontakt til ham i lignende sager.
Orientering af lokalrådsarbejdet til politisk niveau:
Peter fortæller, at der er politisk ønske om at blive orienteret om lokalrådsarbejdet.
Det aftales at referaterne fra lokalrådsmøderne fremadrettet gøres offentligt tilgængelige
efter intern godkendelse i både politiet og kommunen af repræsentanter i lokalrådet.
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Bo Trygt, status på projektet
Sonja fortæller, at antallet af indbrud i Greve Kommune er lavt sammenlignet med tidligere år
og at der ikke har været set den forventede stigning i antallet af indbrud i takt med at landet
er genåbnet efter corona. Vi har endnu ikke nået julen, som er højsæson for indbrud, men ift.
projektets målsætning om at der skal være mindre end 171 indbrud i Greve Kommune inden
udgangen af år 2025 er vi godt påvej i en positiv retning. I Bo Trygt projektet arbejdes der
også målrettet med at styrke nabofællesskaberne ved at øge antallet af nabohjælpere. Siden
januar 2021 har der været set en stødt stigning i antallet af nabohjælpere med en månedlig
stigning på lige knap 15% sammenholdt med tidligere år, som er inden for det ønskede
niveau.
Faranak orienterer om afholdte indsatser og præsenterer planen for forestående indsatser i
Bo trygt samarbejdet. Fremadrettet vil indsatserne have et mere kvalitativt fokus. Aktuelt
arbejdes der på at udarbejde et koncept for tryghedsvandringer, som vil blive bredt ud til
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andre indbrudsramte områder i kommunen. Herudover vil der i december måned køre en
indsats med den mobile politistation, som vil stille op ved Greve Idrætscenter samt i Waves,
samt afholdes en facebook-kampagne, der skal sætte fokus på nabohjælp. Der planlægges
desuden et dialogmøde med erhvervslivet.
I februar 2022 forventes der at være en politisk afrapportering/årsstatus på projektet.
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Ordenreglement og skiltning
Rikke fortæller, at hvis der skal skiltes, så skal der besluttes et ordensreglement for områder,
hvor det er særligt relevant. Dette er langvarig proces og kommunen har brug for sparring
med politiet for at blive bedre bekendt med erfaringer og områder, hvor det vil være relevant
med brug af skiltning.
Benjamin oplyser, at det fra politiets perspektiv er positivt med skiltning, da det giver
betjentene noget at henvise til. Det understreges dog, at skiltning ikke er afgørende for, at
politiet kan gribe ind. Skiltning i Lovparken ved Køge, hvor ordenreglementerne håndhæves
ved indgangen, har haft en mærkbar effekt og lignende gode erfaringer har været set i
Roskilde. Lovparken er dog også et område, der har været brugt året rundt af både unge fra
Køge og de omkringliggende kommuner og hvor der har været store problemer.
Der er enighed om, at det i fællesskab mellem kommune og politi skal besluttes om
problemernes omfang i Greve er store nok til at processen om ordensreglementer og
skiltning skal iværksættes. Det drøftes, at der primært ses problematikker med musik til
ulempe mv. omkring Mosede Fort, hvor der i sommers var store udfordringer efter kl. 22.00
på et niveau, hvor det også var ukontrollabelt. Problemerne omhandlede dog også, at de
unge var meget påvirkede og havde en ikke uvæsentlig risikoadfærd, som skiltning ikke
forventes at have en effekt på. Omkring Mosede Fort er problemerne afgrænset til få
måneder henover sommeren og eskaleringen i sommers hang sandsynligvis sammen med,
at de unge endelig kunne forsamles igen efter en lang periode med corona-restriktioner.
Det aftales, at der på nuværende tidspunkt ikke vil arbejdes videre med processen omkring
skiltning og ordenreglementer. I stedet vil man til sommer i højere grad have fokus på at
oplyse forældrene om reglerne og situationen omkring Mosede Fort eksempelvis via fælles
skrivelse på Aula, så de kan gå i dialog med deres børn. Herudover vil politiet kontinuerligt
have Mosede Fort som hotspot område på patruljeoplæggende, hvis det er relevant, så
politiet lægger øget fokus i området. Herefter vil lokalrådet afsøge effekterne og gøre fælles
status.
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Status og fælles drøftelse af problematikker vedr. utryghed og salg af euforiserende
stoffer ved Hundige Station og Waves
Benjamin oplyser, at det forventes, at Waves og Hundige Station vil blive brugt som
varmestue af utryghedsskabende unge henover vinteren. Politiet ønsker en fælles præventiv
indsats, så vi er på forkant med problemerne.
Pia oplyser, at der er vedtaget ordenreglementer om, at man ikke må være maskeret og skal
opføre sig ordentligt i centeret. Centeret har lagt en plan som bl.a. medvirker, at
tagparkeringen og kælderparkeringen lukkes om natten. Herudover er man igang med at
afsøge mulighederne for at bruge overvågningen mere optimalt. Der har været en lang rolig
periode, som ønskes at fortsætte. Centeret vil ikke finde sig i problemer igen og der ønskes
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en større konsekvens overfor de unge. Alle hændelser som skal anmeldes til politiet, vil blive
anmeldt til politiet.
Benjamin oplyser at overvågning virker og skal suppleres med kraftig bekendtgørelse af at
området overvåges. Politiet vil desuden i højere grad tage fat i de unges forældre, når det er
muligt at få dem identificeret.
Situationen omkring Hundige Station drøftes og der er på tværs af kommunen og politiet
enighed om, at der aktuelt ikke er problemer med unge der tager ophold. Pia fortæller, at
butiksbestyrerne i Waves taler om store problemer ved Hundige station, men at oplevelsen
af problemerne ved Hundige station er større end de reelt er. Der er bred enighed om at der
lægger en opgave I at fortælle om den reelle situation og på den måde mindske utrygheden.
Det foreslås, at man kunne samle alle butiksejere til et møde, hvor de får fælles fakta fra
politiet. Politiet deltager gerne på møder og udbreder information og reel fakta.
Benjamin bekræfter, at det generelt er en stor udfordring for politiet at komme narrativerne
om unges utryghedsskabende adfærd til livs. Politiet vil fremadrettet have mere fokus på en
kommunikationsmæssig indsats, der kan være med til at skabe øget tryghed ved i højere
grad at fortælle om de gode historier, men at det er langvarig proces.
Det aftales at DSB og Bane Danmark inviteres til kommende lokalrådsmøde, så relevante
parter involveres i en drøftelse af, om der er behov for øget overvågning i trekantsområdet
mellem Hundige Station, Waves og Greve Station.
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Samarbejdsaftalen mellem politi, boligorganisationer og kommune, herunder
Dataudvekslingsaftale (Almenboliglovens § 63D)
Bo oplyser, at man i Greve Nord Projektet arbejder på at implementere almenboligloven § 63
D til fulde for områderne Gersagerparken, Askerød og Gudekvarterne. Udfordringen har indtil
nu været at boligselskabet selv har skulle gennemgå domme, hvilket har besværliggjort
processen. Der ønskes derfor en formaliseret aftale, hvor politiet i højere grad udleverer
oplysninger.
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Benjamin oplyser at politiet har udarbejdet retningslinjer for hvordan Almenboliglovens § 63
D kan implementeres, herunder hvilke oplysninger der kan udveksles og kriterierne herfor. En
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Greve Nord, Boligselskab Sjælland og
Lejerbo, samt Roskilde kommune og politiet har udarbejdet procedurer og en
oplysningsfolder med informationer og procedure for arbejdet med § 63 D. Det bekræftes, at
der er et potentiale i at vi i højere grad styrker det boligsociale samarbejde og at
boligselskabet får oplysninger omkring domme på politiets initiativ. Der opfordres til at
samarbejdet om § 63D forankres i det boligsociale samarbejdsforum, som allerede
eksisterer.
Eventuelt
Peter orienterer om, at der er politisk ønske om en tryghedsundersøgelse som forventes at
bliver stemt igennem af Plan- og Udviklingsudvalget. Hundige området vil være målgruppen.
Politiet vil blive inviteret med i undersøgelsens udformning og involveres i resultaterne.
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