Referat fra kriminalpræventivt lokalrådsmøde (på Skype) 18. september 2020
Deltagere
Nordsjællands politi: Brian Stybe Grayston (næstformand), Alf Christensen, Maya Nyborg,
Nino Petersen.
Hillerød Kommune: Pia Kjær (formand), Svenn Petersen, Morten Schou, Hanne Frederiksen,
Anja Hededal (deltog ½ time) og Tinne Simonsen (referent).
Gæster under punkt 1 Bo Trygt: Henrik Højbjerg Andersen (Allerød Kommune), Emil Hermund
(Furesø Kommune).
Afbud
Stine Hollensted (Jobcenterchef, Hillerød Kommune), Vibeke Ries (Borger- og socialchef
Hillerød Kommune), Stine Leth Madsen (Kriminalforsorgen)
Dagsorden
1) Bo Trygt – forebyggelse af indbrud (45 min.)
o Brian Stybe indleder og fortæller kort om Bo Trygt
o Gæsterne Emil Hermund (Furesø Kommune) og Henrik Højbjerg Andersen
(Allerød Kommune) fortæller om deres erfaringer med Bo Trygt indsatsen
o Brian fremlægger indbrudsstatistik for Hillerød Kommune og fremlægger viden
om ”forskydningseffekt”
o Fælles drøftelse og vurdering af behovet for Bo Trygt i Hillerød Kommune
2) Handleplan (30 min.) – bilag vedlagt
o Proces for ny/revideret handleplan
o Gennemgang af handleplanens konkrete indhold og vurdering af behov for ny
viden og analyser
3) SSP-Rammen – bilag vedlagt (10 min.)
4) Eventuelt (5 min)
Referat
Ad 1) Bo Trygt – forebyggelse af indbrud
o Brian Stybe indleder og fortæller kort om Bo Trygt som er en kampagne udviklet af
Trygfonden, Realdania, Videncenter Bolius og Det kriminalpræventive råd. Samarbejdet
mellem Bo trygt, politi og kommuner handler om effektiv forebyggelse af indbrud.
o

Gæsterne Emil Hermund (Furesø Kommune) og Henrik Højbjerg Andersen (Allerød
Kommune) fortæller om deres erfaringer med Bo Trygt indsatsen
I Furesø Kommune har man siden 2014 haft samarbejde med politi og Nabohjælp og haft
en organiseret indbrudsforebyggelsesindsats. Afsættet var at kommunen lå meget højt i
indbrudsstatistikken. I 2018 blevet der indgået samarbejde med Bo trygt, hvilket har
betydet nye tiltag, adgang til flere kræfter og samarbejdspartnere. Det har også betydet af
indbrudsforebyggelse er blevet integreret i hele den kommunale organisation, så alle
frontmedarbejdere er en del af indsatsen. Indbrudstallet er gået markant ned i perioden og
den oplevede tryghed er steget. Konkret handler indsatsen meget om aktivt opsøgende
borgerdialog (f.eks. via grundejerforeninger), aktivere netværk, højne viden om
indbrudsforebyggelse hos borgerne, nabohjælp, sikring, tryghedsvandringer, samarbejde
med den mobile politistation og en stor kommunikationsindsats, herunder dialog med
lokalaviserne som har en stor indflydelse på borgerne (u)tryghed.

I Allerød Kommune er der et politisk ønske om at få sat mere fokus på
indbrudsforebyggelsesindsatsen, hvilket er baggrunde for at Allerød Kommune er tæt på at
indgå samarbejde med Bo trygt. Forvaltningen har haft fokus på at sikre sig
ledelsesmæssig og bred politisk opbakning også i forhold til at bruge de ressourcer som en
forstærket indsats vil kræve. Ambitionsniveauet er en målbar sænkelse af antallet af
indbrud.
o

Indbrudsstatistik for Hillerød Kommune og viden om ”forskydningseffekt”
Politiet fremlægger indbrudsstatistik for Hillerød Kommune. Covid19 har haft positiv
indflydelse på antallet er af indbrud som generelt er lavere end sædvanligt. Hillerød ligger
nr. 7 i Nordsjælland og indbruddene er spredt udover hele kommunen og ikke centrereret i
særlige ”hotspots”. Politiet vurderer at man formentligt kan komme længere ned i antal
indbrud med en forstærket indsats, men at en indsats også kan påvirke den oplevede,
subjektive tryghed.
Der er en drøftelse af, om en forstærket indsats også kan risikere at øge den oplevede
utryghed, fordi husejeren får oplevelsen af at problemet er større end det egentlig er.
Politiets holdning er at det er afgørende hvordan man kommunikerer sin indsats og Furesø
Kommunes erfaring er at borgernes oplevede tryghed er øget i perioden hvor der har været
et særlig fokus på opgaven, og de tilslutter sig at kommunikation og mediehistorier er helt
afgørende for folks oplevelse af tryghed/utryghed. Det der skal kommunikeres er løsninger
og hvad man selv kan gøre for at minimere risikoen.
I forhold til spørgsmålet om forskydningseffekt (at forebyggelse ét sted ikke løser
problemet men blot flytter det et andet sted hen) er der ikke data der underbygger at
forebyggelse i en kommune påvirker indbrudsstatistikken negativt i nabokommunerne. Til
gengæld kan man se at forebyggende tiltag, f.eks. skal sikring af huse, kan smitte positivt
så sikring bliver ”populært” også i andre kommuner.

o

Fælles drøftelse og vurdering af behovet for Bo Trygt i Hillerød Kommune
Hillerød Kommune ligger ikke meget højt i indbrudsstatistikkerne og der er i indeværende
år ikke plads til at flere kommuner kobler sig på Bo trygt. Men vi vil følge udviklingen og
overveje om det er hensigtsmæssigt o ressourcemæssigt klogt at indgå i samarbejdet holdt
op i mod øvrige udfordringer der skal hånderes.

Ad 2) Handleplan
o Proces for ny/revideret handleplan
Det er delegeret til forvaltningen at formulere en ny handleplan som skal underskrives af
borgmesteren. §17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel
skal løbende orienteres og det kriminalpræventive arbejde. Der arbejdes med at revidere
handleplan og lave de nævnte analyser resten af året, så en ny handleplan kan besluttes
inden årets udgang.
o

Gennemgang af handleplanens konkrete indhold og vurdering af behov for ny viden og
analyser
Handleplanen blev gennemgået og det blev drøftet hvilke fokusområder der skal ud af
handleplan og overgå til drift og hhv. kommunes og politiets almindelige arbejde, og
hvilket der skal have særlig strategisk fokus. Der arbejdes videre frem til næste møde med
at analysere problemstillinger omkring blandt andet utryghedsskabende adfærd i forskellige
sammenhænge og med at formulere et bud på ny handleplan til næste møde.

Ad 5) SSP-Rammen
Enighed om at de fleste af anbefalingerne til ramme om SSP-arbejdet allerede er
implementeret i Hillerød Kommunes lokalråd og at den derfor ikke giver anledning til
ændringer. Oplevelsen hos samarbejdspartnerne er at samarbejder er velfungerende både på
strategisk og operationelt plan.

Ad 6) Eventuelt
Der blev kort drøftet en aktuel oplevelse med utryghedsskabende adfærd i trafikken.

