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Høring vedrørendekriminalitets-og tryghedssituationeni KøbenhavnsKommune

Ved e-mail af 29. april 2022 har Københavns Kommune,økonomiforvaltningen,Center

for Byudvikling, anmodetKøbenhavnsPoliti om at oplyse, hvordankriminalitets-og tryg

hedssituationenhar udviklet sig i KøbenhavnsKommunei det senesteår.

KøbenhavnsKommunehar oplyst, at baggrunden foranmodningener, at politikredsens

vurderingskal indgå i en afrapporteringvedrørendemålopfyldelsei relation til Sikker By

strategien,der skal forelæggesfor Københavns Kommunesøkonorniudvalgden 16. august

2022.

KøbenhavnsPoliti skal i den anledningbemærkefølgende:

Indledningsvisskal KøbenhavnsPoliti bemærke,at politikredseni 2018,2019og 2020har

besvaretKøbenhavnsKommuneshøringerom kriminalitets-og tryghedssituationeni Kø

benhavnsKommunetil brug for afrapporteringvedrørendemålopfyldelsei forhold til Sik

ker By-strategienpå baggrundaf blandt andetpolitiets tryghedsundersøgelse.Politiet har

ikke udarbejdettryghedsundersøgelserfor 2020og 2021,hvorfor nærværendehøringssvar

ligesomhøringssvareti 2021 ikke indeholderde sammeoplysningersom politikredsens

høringssvarfra 2018,2019 og 2020. Høringssvaretfra 2021 var primærtbaseretpå oplys

ninger fra KøbenhavnsPolitis virksomhedsberetningfra 2020, mensnedenståendeoplys

ningerom antal anmeldelseri KøbenhavnsKommuneer trukket fra politiets sagsstyrings

system,POLSAS,til brug besvarelsen af nærværendehøring.
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KøbenhavnsPoliti skal for en god ordensskyld bemærke,at nedenståendeoplysningerom Side 2

antallet af anmeldelserer opgjort pr. gerningsdato’og ikke pr. anrneldelsesdatosåledes

somde oplysningerom antalletaf anmeldelser,der fremgåraf KøbenhavnsPolitis hørings

svar fra forrige år var.

Om antallet af anmeldelserom strafbareforhold begåeti KøbenhavnsKommune i 2021

kan KøbenhavnsPoliti oplyse,at der er foretaget36.999anmeldelserom overtrædelseaf

straffeloven,herafhenholdsvis297 og 7.987 anmeldelserom røveri og tyveri samt hen

holdsvis 1.891 og 203 anmeldelserom vold og voldtægt.

Med henblik på at øgetryghedeni nattelivettog KøbenhavnsPoliti i september2021 et nyt

redskabi brug, da politikredsenetableredenattelivszoneri områderneomkring Gothers

gade, Vestergade,Vesterbrogadeog Kødbyen i København,hvor mangepersonergår i

byen.Personer,derer idømt et nattelivsforbud— hvilket for eksempelkan ske i tillæg til en

dorn for vold begåeti nattelivet— har forbud mod at opholdesig på barer, restaurationer,

diskoteker,m.v. over hele landet i tidsrnmmetfra kl. 24 til kl. 05, og de pågældendemå i

sammetidsrumikke opholdesig inden for nattelivszonerne.

I slutningenaf 2021 styrkedeKøbenhavnsPoliti endviderepolitikredsensindsats“Trygt

Natteliv” og politikredsenstilstedeværelseved togstationer,metrostationer,mm. i aften-

og nattetimernemed henblik på at læggeen dæmperpå konfliktsøgendeog utryghedsska

bendeadfærd.

Som i åreneforinden havdeKøbenhavnsPoliti ogsåi 2021 et stort fokus på indsatsenmod

rocker- og bandekriminalitet,herunderpå bekæmpelseaf voldelige konflikter mellem

rocker- og bandegrupperinger.Da der i foråret 2021 opstoden konflikt mellemto bande

grupperingerindførteKøbenhavnsPoliti blandtandetet midlertidigt adgangsforbudtil den

enegrupperingstilholdsstedi Sydhavnenog undgik dermedvoldeligeepisoderdet pågæl

dendested. Da der i slutningenaf 2021 igen opstodkonflikt i rocker- og bandemiljøet,
etableredeKøbenhavnsPoliti ad to omgangevisitationszoner,ligesompolitikredseni en
periodeindførte skærpedestrafzoner.

Det betyder,at antalletaf anmeldelserdækkerover anmeldelser,hvor gerningsdatoener i 2021,
mensanmeldelsenikke nødvendigviser foretageti 2021.
2 Det betyder. at antallet af anmeldelserdækkerover anmeldelser,der er foretaget i et givent år,
mensgerningsdatoenikke nødvendigviser i det sammeår somdet år, hvori anmeldelsener foretaget.
Der kan såledesi 2021 væreforetageten anmeldelseaf en gerningmed gerningsdatoi 2020.
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Side 3

Den 1 juni 2021 etableredeKøbenhavnsPoliti et digitalt borgerråd,der skal give borgerne

en stærkerestemmeog mulighed for at komme med ideer og holdningertil Københavns

Politi, hvis opgavei den sammenhænger at lytte og stille spørgsmål.Afholdelseaf fysiske

borgerrådsmøderer en mulighed,hvis borgerneskulle vise interesseherfor.

KøbenhavnsPoliti har i juni 2022 lanceretet temai det digitale borgerrådvedrørendecy

kelkulturen i Københavnspolitikreds. Formåletmed temaeter at gøreKøbenhavnspoliti

kreds til en endnubedre“cykelby” for så vidt angårblandt andet borgernestryghed og

sikkerhed.KøbenhavnsPoliti vil i den forbindelseværemed til at sikre en merehensigts

mæssigadfærdog afvikling af trafikken, ligesomKøbenhavnsPoliti vil forbedreindsatsen

i forhold til trafiksikkerhedog cykeltyverier.

Med ve ig hilsen
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