Hillerød Kommune
REFERAT
Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd
Dato: 18. marts 2019
Sted: Ploven, Hillerød Rådhus
Deltagere: Kultur og Udviklingschef Pia Kjær (formand), Vicepolitiinspektør Brian Stybe
Grayston (næstformand), Skolechef Hanne Frederiksen, Leder af SSP Svenn Petersen, Byggeog brandkoordinator Morten Schou, Familie og sundhedschef Helle Mietze Stennicke,
Sektionsleder af ungeenheden i Jobcenteret Tim Eriksen, betjent Sebastian Ammentorp og
udviklingskonsulent Marie Stockmarr.

Afbud: Gitte Byg De Araujo, Kriminalforsorgen, Arbejdsmarkedschef Stine Hollendsted

1. Velkommen til nyt medlem af lokalrådet
Sagsfremstilling
Formålet med dette punkt er at byde velkommen til ny repræsentant fra Hillerød Uddannelses
og vejledningscenter (HUV), sektionsleder Tim Bjørn Grønnehøj Eriksen.

Indstilling: Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd byder det nye medlem
velkommen.
Beslutning: Lokalrådet bød det nye medlem velkommen.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 20. december 2018
Sagsfremstilling
Formanden og næstformanden har godkendt referatet, som fremlægges til Det
Kriminalpræventive Lokalråds endelige godkendelse.
Bilag:
Referat fra møde d.20 december 2018 i Det Kriminalpræventive Lokalråd.
Indstilling:
Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd godkender referatet.
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Beslutning: Referatet blev godkendt. Lokalrådet besluttede, at proceduren fremover vil være
at formand og næstformand godkender referatet efter mødet og sender det til godkendelse i
rådet umiddelbart efter med to ugers frist på respons hvis kommentarer. Politiet vil undersøge
om samme procedure kan ske i forbindelse med kredsrådsmøderne.

3. Ungdomskriminalitetsnævn
Sagsfremstilling
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018 en aftale om en
reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – 'Alle handlinger har konsekvenser'. Forslag til
lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet blev fremsat i Folketinget den 6. november 2018,
vedtaget den 18. december 2018 og trådte i kraft den 1. januar 2019.
Ved loven oprettes et nyt nævn, Ungdomskriminalitetsnævnet, som skal kunne sættes i hver
af landets politikredse. Der etableres endvidere et sekretariat, som skal yde bistand til
nævnet. Sekretariatet for Ungdomskriminalitetsnævnet er organisatorisk forankret i
Rigspolitiet, men sagsbehandlingen og betjeningen af nævnet foregår uafhængigt af politiets
øvrige arbejde.
Kommunalbestyrelsen har bl.a. ansvar for at indbringe sagerne for
ungdomskriminalitetsnævnet og bidrage til sagernes oplysning, herunder ved udfærdigelse af
ungefaglige undersøgelser.
Nævnssekretariatet og kommunerne skal således indgå i et tæt samarbejde om oplysning af
sagerne.
På mødet vil vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston og afdelingschef for Familier og Sundhed
Helle Mitzie Stennicke orienterer kort om selve nævnet med henblik på en drøftelse af
foreløbige erfaringer og eventuelle justeringer.

Bilag:
Indstilling: Lokalrådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning: Lokalrådet drøftede status på sager og besluttede at status på nævnet også skal
på næste mødes dagsorden.

1. Orientering fra Kredsrådet
Sagsfremstilling
Kredsrådet holdte møde d. 13. december 2018.
Formålet med denne sag er at lokalrådet tager referatet fra de sidste kredsrådsmøder til
efterretning samt vurderer om der er punkter som lokalrådet skal drøfte.
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Lokalrådet bedes drøfte hvorvidt det vil være relevant at analysere behovet for en indsats på
indbrudsområdet. Vurderingen skal bl.a. foretages på baggrund af kriminalitetsstatistikken der
bliver præsenteret under punkt 5.
Følgende fremgår af referatet fra Kredsrådsmødet d.13. december 2018:
Borgmester Ole Bondo Christensen orienterede om indbrudsforebyggelsen og
tryghedsarbejdet i Furesø Kommune. Indbrudsforebyggelse i Furesø Kommune er et fælles
samarbejde og ansvar mellem kommunen, politiet og borgerne. Andre vigtige
samarbejdspartnere er Bo Trygt – Trygfonden, Bolius, DKR, og Nabohjælp.dk. Målene er bl.a.
at nedbringe antallet af indbrud i private ejendomme, offentlige bygninger og virksomheder,
øge antallet af nabohjælpere og gøre dem mere aktive samt sikre en højere grad af oplevet
tryghed blandt borgerne. Der er nedsat en borgerfølgegruppe, som mødes 4-5 gange årligt.
Gruppen har en bred geografisk sammensætning, og består af repræsentanter fra både
grundejer-, bolig- og andelsforeninger, repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og
repræsentanter fra DKR, politiet og kommunen. Herudover løfter lokalrådet en stor del af
opgaven.
Borgmester Ole Bondo Christensen oplyste, at der ses et fald i antallet af indbrud i Furesø
Kommune i forhold til tidligere år. Det er et mål, at der maksimalt er 150 indbrud om året om
5 år mod de nuværende ca. 300 indbrud i 2018.
Politidirektøren bemærkede hertil, at der generelt ses et fald i antallet af indbrud i
politikredsen, men at der fortsat skal ydes en stor indsats, for at mindske antallet yderligere.

Bilag: Referat fra Kredsrådsmøde d. 13.12.2018
Indstilling: Lokalrådet bedes tage referatet til efterretning.
Beslutning: Lokalrådet tog orienteringen til efterretning. Lokalrådet drøftede initiativer
vedrørende indbrud og besluttede at følge udviklingen tæt.

2. Kriminalitetsstatistik
Sagsfremstilling
Formålet med dette punkt er, at medlemmerne deler relevant viden og indsatser for at
lokalrådets medlemmer kan få et fælles billede af den kriminalpræventive situation og
indsatser i Hillerød Kommune.
På sidste lokalrådsmøde noterede rådet sig et stort fald i anmeldelser af hærværk og
diskuterede årsagen til det. Kan der være tale om færre anmeldelser eller reel mindre
hærværk? Til dette lokalrådsmøde har politiet undersøgt, hvad tallene dækker over og samt
hvilken viden, der kan findes via forskningen.
Politiet vil orientere om vedhæftede voldstypeanalyse.
Bilag: Der er vedhæftet 3 bilag.
Indstilling: Lokalrådet bedes drøfte statistikken.
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Beslutning: Lokalrådet besluttede at følge indbrudsstatistikken tæt. Hvis Hillerød Kommune
ønsker at arbejde mere aktivt med at nedbringe antallet af indbrud kan det evt. ske i et
samarbejde med Allerød Kommune.

3. Udmøntning af lokalrådets handleplan for 2019-2020
Sagsfremstilling
Lokalrådet besluttede på møde d.20.december 2018 at nedenstående punkter er fokuspunkter
i lokalrådets handleplan for 2019-2020:
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 udarbejder en plan for hvem, der skal være
tovholder på fokuspunkterne og hvilke indsatser, der kan tages fat på.
Mandagsgruppen vurderer, at kommunen skal være tovholder på punkt 4 og at politiet er
tovholder på de øvrige fire punkter, da der primært er tale om politimæssige opgaver.
Mandagsgruppen har ikke viden om hvem i politiet, der kan/skal være tovholdere.
Bilag: Handleplanen
Indstilling: Lokalrådet drøfter det videre arbejde med handleplanen herunder hvem der skal
være tovholder på hvert af punkterne.
Beslutning: Lokalrådet besluttede at Hillerød Kommune er tovholder på punkt 4 og at politiet
er for de andre punkter. Lokalrådet nåede ikke at drøfte punktet færdig. Det genoptages
derfor på næste møde.

4. Gensidig orientering
Sagsfremstilling
Lokalrådets medlemmer giver hinanden relevant information.
 Nordsjælland Politi / Station Midt (Orientering om den kommende lokalrådskonference den



28. marts)

Hillerød Kommune
Kriminalforsorgen

Bilag:

Indstilling:
Lokalrådet tager orienteringen til efterretning.
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Beslutning: Lokalrådet tog orienteringen til efterretning.
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