Hillerød Kommune
REFERAT
Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd
Dato:20. december 2018
Sted: Ploven, Hillerød Rådhus

Deltagere:
Skolechef Hanne Frederiksen, Leder af SSP Svenn Petersen, Bygge- og brandkoordinator
Morten Schou, Familie og sundhedschef Helle Mietze Stennicke, konstitueret leder af
ungeenheden i Jobcenteret Baris Atak, Vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston og
udviklingskonsulent Marie Stockmarr.
Afbud: Enhedschef i kriminalforsorgen Kristina Sterum og Arbejdsmarkedschef Stine
Hollendsted

1. Velkommen til to nye medlemmer af lokalrådet
Sagsfremstilling
Formålet med dette punkt er at byde velkommen til de nye repræsentanter fra henholdsvis
Nordsjællands Politi og Kriminalforsorgen. Det nye medlem og næstformand i lokalrådet fra
Nordsjællands Politi er Vicepolitiinspektør, Brian Stybe Grayston. Ny medlem fra
Kriminalforsorgen er Enhedschef Kristina Sterum.

Indstilling: Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd byder de nye medlemmer
velkommen.
Beslutning: Lokalrådet bød velkommen til Vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston og
forebyggelsesbetjent Sebastian fra Nordsjællands politi. Kristina Serum fra Kriminalforsorgen
deltog ikke på mødet pga. sygdom.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 1. marts 2018
Sagsfremstilling
Formanden og næstformanden har godkendt referatet, som fremlægges til Det
Kriminalpræventive Lokalråds endelige godkendelse.
Bilag:
Referat fra møde d.1. marts 2018 i Det Kriminalpræventive Lokalråd.
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Indstilling:
Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd godkender referatet.
Beslutning: Lokalrådet godkendte referatet.

3. Omorganisering af Nordsjællands Politi
Sagsfremstilling
Nordsjællands Politi har været gennem en omorganisering, der trådte i kraft pr. 3. september
2018. Brian Stybe Grayston, Vicepolitiinspektør, vil orientere om omorganiseringens betydning
for politiets arbejde herunder deltagelse i det Kriminalpræventive Lokalråd.

Indstilling
Det indstilles, at lokalrådet tager orienteringen til efterretning og taler om hvad
omorganiseringen betyder for lokalrådets fremtidige virke.
Beslutning: Lokalrådet tog orienteringen til efterretning.

4. Handleplan for lokalrådet 2019-2020
Sagsfremstilling
Formålet med dette punkt er, at lokalrådet skal beslutte hvilke indsatsområder rådet ønsker at
arbejde med i 2019-2020 i Hillerød Kommune. Mandagsgruppen bestående af sagsbehandlere
fra HUV, Familie og Sundhed, SSP, politiet og Kriminalforsorgen har drøftet hvilke
indsatsområder, de vil indstille til lokalrådet. Resultater af drøftelsen er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Stationspladsen, uro og utryghedsskabende adfærd.
Spil og spillesteder, ulovlige aktiviteter
Vold i natteliv.
Utryghedsskabende handel med hash
Psykisk syge. Utryghedsskabende adfærd – særlige udpegede.

Indstilling
Lokalrådet bedes drøfte de indkomne forslag til indsatsområder samt eventuelle andre forslag
og beslutte hvilke områder rådet ønsker at have med i handleplanen for 2019-2020 herunder
hvem der er ansvarlig for at komme med en beskrivelse til beslutning på næste lokalrådsmøde
d. 18. marts 2019.
Bilag
Skabelon til handleplan
Skrivelse fra politiet
Beslutning: Lokalrådet drøftede Mandagsgruppens indstillede punkter til handleplanen og
besluttede at nedenstående punkter skal være lokale fokuspunkter i handleplanen:
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1.
2.
3.
4.
5.

Stationspladsen, uro og utryghedsskabende adfærd
Spil og spillesteder, ulovlige aktiviteter
Utryghedsskabende handel med hash i udvalgte områder
Fokus på psykisk syge, styrket PSP samarbejde (politi, kommune og psykiatri).
Fokus på vold i nattelivet, ”Trygt Natteliv”, samt tryghedsskabende initiativer.

Lokalrådet fungerer som styregruppe for handleplanen og gennemgår den på møderne.
Lokalrådet besluttede, at mandagsgruppen kommer med forslag til hvem, der skal være
tovholder på fokuspunkterne og hvilke indsatser der kan tages fat på. Forslagene forelægges
på næste lokalrådsmøde d. 18. marts 2019, hvor lokalrådet vil beslutte den endelige
bemanding og udmøntning.
Hanne Frederiksen, Skolechef, orienterede om, at Hillerød Kommune er på vej med en strategi
for digital adfærd herunder digital dannelse. Den vil understøtte politiets overordnede
fokusområde om digital dannelse.

5. Gensidig orientering
Sagsfremstilling
For at lokalrådets medlemmer kan få et fælles billede af den kriminalpræventive situation og
indsatser i Hillerød Kommune, deler medlemmerne relevant viden og indsatser.
Indstilling
Det indstilles, at Lokalrådet deler viden.
Beslutning: Lokalrådet noterer sig et stort fald i anmeldelser af hærværk og diskuterede
årsagen til det. Kan der være tale om færre anmeldelser eller reel mindre hærværk? Politiet vil
undersøge nærmere hvad tallene dækker over og hvad forskningen siger til næste
lokalrådsmøde.
Lokalrådet noterer sig at kommunen ligger meget lavt ift. tyveri fra bil ift. sidste år og andre
kommuner. Kan en af årsagerne være at håndværkerfirmaerne er blevet bedre til at
forebygge indbrud? At der er videoovervågning på nogen parkeringspladser?
Politiet orienterede om, at der bliver afholdt et lokalrådsseminar d.28. marts 2019.
Leder af SSP, Svenn Pedersen, orienterede kort om udmeldingen om § 115 møderne og vil
sende materiale ud til lokalrådet.

6. Orientering om ungdomskriminalitetsnævn
Sagsfremstilling:
Afdelingschef for Familie og sundhed, Helle Mietze orienterer om ungdomskriminalitetsnævnet.
Indstilling: Rådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning: Lokalrådet fik en kort orientering om det nye ungdomskriminalitetsnævn. Politiet
og afdelingschef for Familie og sundhed drøftede rolle- og ansvarsfordelingen i forbindelse
med implementeringen af ordningen. Politiet orienterede om, at de har nedsat en
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screeningsenhed og er klar d.1.1.2019. Det bliver Anders Schøtt og Bjørn Poulsen fra
Nordsjællands Politi, der skal sidde med i nævnet. Lokalrådet besluttede at sætte status på
ungdomskriminalitetsnævnet øverst på dagordenen på næste lokalrådsmøde d.18. marts.
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