Kriminalpræventivt lokalrådsmøde 18. maj 2020
Tilstede:
Hillerød Kommune: Kultur- og udviklingschef Pia Kjær, Leder af SSP Svenn Petersen, Skolechef Hanne
Frederiksen (deltog den første ½ time), Jobcenterchef Stine Hollendsted og Borger- og socialchef Vibeke
Ries og Udviklingskonsulent Tinne Simonsen (referent)
Nordsjælland Politi: Vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston, Politiassistent Alf Christensen og
Partnerskabsudvikler Maya Nyborg
Afbud:
Kriminalforsorgen: Stine Leth Madsen
Hillerød Kommune: Leder af Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter (HUV) Tim Bjørn Grønnehøj
Eriksen og Bygge- og brandkoordinator Morten Schou
Referat

1. Proces for Handleplan 2021-2022
Det vurderes at deltagersammensætningen i det kriminalpræventive lokalråd er den rette til at forestå
arbejdet med udarbejdelse af en handleplan for 2021-2022, og at der derfor ikke er behov for at
nedsætte en særlig arbejdsgruppe.
Lokalrådet vil arbejde med handleplanen i en agil proces, hvor arbejdet med ny handleplan hænger
sammen med de løbende opfølgninger på den eksisterende handleplan og hvor fokusområderne kan
udvikle sig undervejs. Politiet understreger, at de kan tilbyde analyser af forskellige områder og det
bliver besluttet, at vi ved næste status og gennemgang af handleplan (på kommende møder september
og november 2020) drøfter hvilke analyser der kunne være relevante, ligesom politiet opfordres til at
byde ind, hvis analyser de selv iværksætter viser behov for fokuspunkter vi pt. ikke er opmærksomme
på. Brian undersøger hvornår de centralt fastsatte fokusområder meldes ud og hvornår handleplanen
skal være underskrevet af politidirektør og borgmester.

2. Orientering om ny ramme for SSP
Politiet orienterer om SSP-rammen, som indeholder en række anbefalinger vedr. organisering,
udarbejdelse af handleplan, målgruppe samt en række praksiseksempler. De kommunal aktører
vurderer at kommunens SSP-arbejde i høj grad allerede lever op til anbefalingerne, men at materialet
er en god anledning til at se på hvad der fungerer godt og hvad vi med fordel kan gøre anderledes. Det
blev derfor besluttet at lokalrådets medlemmer forberede sig på dette spørgsmål og at punktet
genoptages på næstkommende lokalrådsmøde (og forinden på det kommunale formøde).

3. Orientering om politiets indsatser i forhold til digital dannelse/sikker adfærd
Politiet fortæller om de forskellige oplæg og materialer de kan byde ind med i forhold til digital
dannelse/sikker adfærd og som kan supplere kommunernes ”lange seje træk” og spørger hvad der
kunne være behov og interesse for i Hillerød Kommune. Det besluttes at afholde et selvstændigt møde
om digital dannelse/sikker adfærd mellem Maya Nyborg, Svenn Petersen, Sarah de Masi (suschef i
Skoleafdelingen) og Hanne Frederiksen (sidstnævnte tager initiativ til mødet). Parterne orienterer om
eventuelle (fælles) indsatser på næstekommende lokalrådsmøde. Vibeke Ries vil orienterer om de
forskellige produkter/muligheder til chefkollegaer på hendes direktørområde, så f.eks. Ældreområdet
kender tilbuddene til de +65-årige.

4. Markedsføring af app’en Mit digitale selvforsvar (udskudt fra sidst)
Det bliver besluttet at Pia sørger for dialog mellem den ansvarlige kommunale
kommunikationskonsulent og Maya, og at Hillerød Kommune forsøger at finde midler til at trykke
plakaterne (der markedsfører Mit digitale selvforsvar) der kan sættes op i mubi´erne (udendørs
plakatstandere) og for at booke plads i standerne så snart som muligt.

5. Drøftelse af forebyggelse af indbrud Politiet formidler (udviklingen i) indbrudsstatistik for Hillerød
Kommune og andre nordsjællandske kommuner. Hillerød Kommune ligger lidt under gennemsnittet.
Furesø er lykkes med at sænke deres indbrudsstatistik markant på baggrund af en indsatsen Bo Trygt.
Allerød Kommune er i opstartsfasen af en Bo Trygt indsats. Begge de 2 kommuner inviteres til næste
lokalrådsmøde for at dele erfaringer om hvad der fungerer (bedst). Svenn spørger til hvad man ved om
forskydningseffekten (dvs. når en indsats ikke fjerner kriminalitet men blot flytter den). Politiet vil
orientere om hvad man ved om forskydningseffekt i forhold til indbrud på næste møde.

6. Kriminalitetsstatistik
Det generelle billede er, at kriminaliteten er faldet dramatisk som følge af coronasituationen, med
undtagelse af husspektakler og nogen steder også vold i hjemmet. I forhold til sidstnævnte formodes
der at være et stort mørketal (fordi volden ikke indberettes) og den skal derfor snarere måles på
antallet af henvendelser til forskellige hjælpeinstanser herunder krisecentre. Vibeke Ries orienterer om
at der ikke har været en stigning i antallet af henvendelser til kvindekrisecenteret i Hillerød i denne
periode. Svenn tilføjer at man har oplevet et stigende antal henvendelser til blandt andet
ungerådgivningen og at flere sårbare unge har oplevet dårligere trivsel i coronaperioden. For andre
unge har pausen fra skolen være en lettelse.

7. Gensidig orientering
Politiet orienterer om nøgletal for deres arbejde herunder i forhold til indsatserne Bestil en betjent,
Social søg og ungdomskriminalitetsnævnet. Stine spørger til status på en særlig indsats i forhold til
stalking og Brian svarer at han pr. afventer beslutning på direktørniveau men vil vende tilbage med en
status.

8. Punkter til næste møde
På næste møde (18. september) drøftes:
 Handleplan (status og evt. revision/nye fokusområder)
 Bo trygt indsatsen mod indbrud (gæster fra Furesø og Allerød Kommuner)
 SSP-rammen – giver det anledning til ændringer/nye tanker om SSP-indsatsen i Hillerød
Kommune?
 Digitalt selvforsvar – opfølgning
 Mødeplan for 2021

