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Kommuner plaget af falske kørekort
31 svindlere er i år blevet taget i at ville veksle falske kørekort til ægte.
Politiet vil indkalde kommunerne til et kursus i et spotte falske kørekort.
af Journalist Lars Fogt
lafo@avisen.dk

Udenlandske svindlere kører rundt med landets kommuner, når de forsøger at ombytte falske
udenlandske kørekort til ægte danske. Problemet er opstået siden kommunerne sidste år overtog
udstedelsen af kørekort fra politiet.
Alene i år har politiet haft 31 sager, hvor udenlandske statsborgere har forsøgt at veksle falske
udenlandske bilpapirer til ægte danske kørekort. Det viser en opgørelse Rigspolitiet har lavet for
Nyhedsavisen.
På den måde kan man få et ægte kørekort, som man også kan bruge til anden svindel - uden at
have taget en køretime.
Rigspolitiets Kriminaltekniske Center overvejer at indkalde ansatte i landets kommuner, der
udsteder kørekort, til et kursus, så de kan lære at spotte falske dokumenter.
»For selvfølgelig er de falske kørekort et mindre problem. Bag alle sagerne har der været en
udlænding med opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Jeg vil dog tro, at vi spotter alle sager,
ved at vi sender en af vores ansatte ned i den afdeling, hvor vi fysisk trykker de nye kørekort.
Det ville dog være rart, hvis man i kommunerne kunne skille de falske kørekort fra,« siger
vicepolitiinspektør Niels Stig Larsen.
Ifølge en af Danmarks førende uafhængige eksperter i falske dokumenter, så burde kommuner
og politi have forberedt sig på, at nogen ville forsøge at svindle med kørekort.
»Det er et kendt trick blandt dokumentsvindlere, at man forsøger at ombytte falske papirer til
ægte. Det burde man have forudset. Man kunne jo have givet kommunerne foto af hvordan
kørekort ser ud i andre lande, så de selv kunne spotte forfalskninger,«
siger lektor Michael Abildgaard fra Mediehøjskolen.
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