Referat kriminalpræventivt lokalråd 17. februar 2020
Tilstede:
Hillerød Kommune: Kultur- og udviklingschef Pia Kjær, Leder af SSP Svenn Petersen, Familier og
Sundhedschef Helle Mitzie Stennicke, Skolechef Hanne Frederiksen, Leder af Hillerød Uddannelses- og
vejledningscenter (HUV), Bygge- og brandkoordinator Morten Schou og Udviklingskonsulent Tinne
Simonsen (referent)
Nordsjælland Politi: Vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston og Politiassistent Alf Christensen
Kriminalforsorgen: Stine Leth Madsen
Afbud: Jobcenterchef Stine Hollendsted og Borger- og socialchef Vibeke Ries
1. Opfølgning på lokalrådets handleplan 2019-2020
Vi gennemgår og opdaterer vedlagte handleplan, som er opdateret med status efter møde mellem Brian,
Pia, Svenn, Alf og Tinne (referent) den 6. december 2019. Det skal besluttes om indsatsområde 1
(stationspladsen) og indsatsområde 2 (spil og spillesteder) skal udgå af handleplanen.
Referat
Handleplanen blev gennemgået og opdateret. Indsatsområde 1 omkring stationspladsen sættes i bero, da
der ikke er en situation, som kræver en indsats ud over den generelle/løbende indsats. Under
indsatsområde 2 omkring (ulovligt) spil understreges det, at fokus er på digital dannelse frem for ludomani.
På det kommende møde vil politiet fremlægge resultatet af deres indsatser på dette område for lokalrådet,
som vil drøfte om indsatsområdet fortsat er relevant og i så fald i hvilken form. I forhold til spillesteder/kiosker under samme indsatsområde foreligger der ingen anmeldelser, men politiet holder øje. Punkt 3 om
fokus på trygt natteliv fastholdes. Der vurderes ikke at være behov for nye, særlige indsatser. Under punkt
4 om fokus på brug og salg af hash beretter politiet om erfaringer med besøg på folkeskoler og SSP beretter
om deres opbyggende og forebyggende arbejde i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Under
gennemgang af handleplanens 5. og sidste fokusområde omkring utryghed forbundet med psykisk syge
borgere, fortæller leder af HUV at procedurerne for boliganvisning er gennemgået og at vurderingen er, at
organisering og samarbejdsflader (blandt andet med boligområder og med psykiatri) er på plads og
fungerer, så de løbende udfordringer kan håndteres fornuftigt. Det besluttes på næste møde om emnet
skal udgå som særligt fokusområde.
2. Beboerpaneler
I nogle kommuner har politiet i samarbejde med SSP organiseringen etableret såkaldte beboerpaneler i
særlige udsatte boligområder, med den hensigt at få skabt en mere direkte dialog mellem kommuner, politi
og borgere. Politiet orienterer om erfaringer med borgerpaneler og vi drøfter om et beboerpanel i en eller
anden form kan have relevans i Hillerød.
Referat
Politiet har gode erfaringer med beboerpaneler i udsatte boligområder i andre kommuner. Hillerød har
ingen boligområder, der defineres som ”udsatte” men har et boligområde, som politiet har særlig
opmærksomhed på. Lokalrådet drøftede, om der kan være interesse for et beboerpanel i det område. Det
vurderes umiddelbart, at de etablerede fora og samarbejdsflader er tilstrækkelige, men sagen vil blive taget
op på et kommende møde i styregruppen for det boligsociale samarbejde mellem politi, kommune og det
pågældende boligområde.
3. Markedsføring af app’en Mit digitale selvforsvar

Vi drøfter (platforme for) markedsføring af app´en Mit digitale selvforsvar
Referat
Punktet udskydes til næste møde

4. Kriminalitetsstatistik
Politiet gennemgår kriminalitetsstatistik pr. 1. februar 2020
Referat
Der er en del hærværksanmeldelser, men flest nytårsaften og spredt udover hele kommunen – så ikke
noget der adskiller sig fra normalbilledet. På næstelokalrådsmøde inviteres medarbejder fra Allerød
Kommune for at dele erfaringer med at forebygge indbrud.
Indsats mod spritkørsel
Politiet fremlægger projektforslag om en Forebyggende Indsats mod Alkohol i Trafikken (FIAT) og vi drøfter
om Hillerød kommune ønsker at indgå i et samarbejde om projektet, og hvordan det i så fald bedst kan
forankres kommunalt.
5.

Referat
De relevante kommunale aktører havde ikke mulighed for at deltage i det kriminalpræventive
lokalrådsmøde, og det blev derfor besluttet at indkalde politi og relevante kommunale aktører til et særskilt
møde om FIAT.
6. Gensidig orientering

Politiet vil blandt andet orientere om deres planer for at styrke samarbejdet mellem politi og kommune om
det trafikforebyggende arbejde, herunder erfaringer med at bruge hospitalsregistreringer til at forbedre
datagrundlaget i forhold til færdselsuheld (bilag vedlagt)
Referat
De relevante kommunale aktører havde ikke mulighed for at deltage i det kriminalpræventive
lokalrådsmøde, og det blev derfor besluttet at indkalde politi og relevante kommunale aktører til et særskilt
møde om det trafikforebyggende arbejde.

7. Punkter til næste møde
Referat
På næste møde behandles blandt andet det udskudte punkt 3, politiet vil orientere om deres indsatser i
forhold til digital dannelse/sikker adfærd, der drøftes forebyggelse af indbrud med inspiration fra Allerød
Kommune, og der drøftes proces for Handleplan 2021-2022.

