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Vedrørende prioriteringer i Københavns Politi

På kredsrådsmødet den 29. februar 2016 orienterede Københavns Politi om de
omdisponeringer, som politikredsen gennemfører som konsekvens af politiets
nationale prioriteringer, der betyder, at de øvrige politikredses assistance til
bevogtningsopgaverne i København nedjusteres med virkning fra 1. april 2016. I
lyset af den offentlige debat, der hen over weekenden har været vedrørende
ophøret af beredskabets udkørsel fra station Amager på Kamillevej, skal
Københavns Politi for god ordens skyld bemærke følgende:

Den fortsat alvorlige terrortrussel og politiets nye opgaver ved grænsen har
nødvendiggjort en omprioritering af ressourcerne i Dansk Politi. Dette påvirker
også Københavns Politi, som fra 1. april i år selv skal stå for en større del af
sikkerhedsopgaverne i Hovedstaden. Københavns Politi har derfor justeret sin
indsats på flere områder, således at der kan skaffes flere ressourcer til navnlig
bevogtnings- og tilsynsopgaverne, uden at dette fører til yderligere nedslidning af
personalet.

En af de ændringer, som Københavns Politi gennemfører, er, at antallet af
udkørselssteder for den uniformerede patruljekørsel reguleres fra fire til tre,
hvilket betyder, at beredskabet ikke længere vil køre ud fra politistationen på
Kamillevej. På den måde kan støttepersonalet på stationen (vagthavende og
vagthavendeassistent) overføres til udadvendte opgaver, og patruljepersonalet i
stedet trække på de tilsvarende funktioner på de øvrige stationer i politikredsen.
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Bygningen på Kamillevej anvendes fortsat af politiet, men politipersonalet på
adressen vil som udgangspunkt ikke være uniformerede.

Det vil som hidtil være vagtchefens opgave at sikre en passende placering af
patruljerne i hele politikredsen, så politiets responstid fortsat er lav i alle dele af
hovedstadsområdet, herunder også i Tårnby og Dragør kommuner. Reduktionen
af udkørselssteder i politikredsen ændrer ikke herpå, og den eksisterende
borgernære og forebyggende politiindsats, der bl.a. er forankret i lokalpolitiet,
påvirkes ikke af denne beslutning.

Der er heller ikke med beslutningen taget stilling til, hvordan politistationen på
Kamillevej skal anvendes på længere sigt, og der vil fortsat være uniformeret
udkørsel af beredskab fra Artillerivej på Amager.
Med venlig hilsen

Thorkild Fogde
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