Hillerød Kommune
DAGSORDEN
Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd
Dato: 2. september 2019
Sted: Ploven, Mødecenteret, Rådhuset, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Deltagere: Leder af SSP Svenn Petersen (stedfortræder for Pia Kjær som mødeleder),
Vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston (næstformand), Enhedschef i Kriminalforsorgen Gitte
Byg De Araujo, sagsbehandler i Kriminalforsorgen Stine Leth Madsen, Sektionsleder HUV/
Jobcenteret Tim Bjørn Grønnehøj Eriksen, Skolechef Hanne Frederiksen, Bygge- og
brandkoordinator Morten Schou, Afdelingschef Familier og Sundhed Helle Mitzie Stennicke og
udviklingskonsulent Tinne Simonsen (referent).
Afbud: Afdelingschef Kultur og udvikling Pia Kjær (formand), Arbejdsmarkedschef Stine
Hollensted og områdebetjent Alf Christensen

1. Ungdomskriminalitetsnævn
Sagsfremstilling
Som følge af Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet vedtaget den 18. december 2018,
som trådte i kraft 1. januar 2019 er der oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn i alle
politikredse. Der skal være et tæt samarbejde mellem Nævnssekretariatet om kommunerne
om indbringelse og belysning af sager.
Referat fra sidste møde: På det næste møde vil lokalrådet gerne have et fælles overblik over,
hvor mange borgere fra Hillerød Kommune der har været dømt i Ungdomskriminalitetsrådet
og hvad dommen blev. Afdelingschef for Familier og Sundhed vil medbringe sagerne til mødet
samt orientere om resultatet af et fælles møde med de andre nordsjællandske kommuner
Indstilling:
Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd tager orienteringen til efterretning
Beslutning: Helle Mitzie Stennicke orienterer om de sager, der har været og tilføjer, at der er
et organ; Ungdomskriminalitetsnævnets koordinationsudvalg, som følger med i sagerne og
som kan drøfte retningslinjer, kriterier og faktiske forhold og rejse opmærksomhed i Nævnet
om eventuelle uhensigtsmæssigheder. Kommunerne kan også rejse spørgsmål til og påpege
uhensigtsmæssigheder i Nævnet.

2. Opfølgning på lokalrådets handleplan 2019-2020
Sagsfremstilling
Lokalrådet besluttede på sit møde den 20. december 2018, at følgende punkter er
fokuspunkter i lokalrådets handleplan for 2019-2020:
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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 laver opfølgning på hvert
lokalrådsmøde.
Lokalrådet har besluttet, at Hillerød Kommune er tovholder på punkt 4 og at politiet er for de
andre punkter.
Referat fra sidste møde:







Punkt 4 bliver der arbejdet med i et samarbejde mellem HUV og politiet i PSP samarbejdet. Det skal
afklares, hvem der har den ledelsesmæssige opgave og der skal laves et kommissorium.
Arbejdsmarkedschef Stine Hollendsted tog opgaven med til videre behandling.
Lokalrådet drøftede status på punkt 5 og blev enige om, at Alf Christensen kontakter
restauratørerne og spørger ind til status på nattelivsområdet. Alf kommer med status
Lokalrådet blev enige om, ikke at arbejde særligt med punkt 1 vedrørende stationspladsen, da der
ikke er en situation, der kræver særlig opmærksomhed lige nu. Politiet laver en beskrivelse af data
vedrørende punkt 1
Lokalrådet blev enige om, at politiet laver en beskrivelse af data vedrørende punkt 2.
Lokalrådet besluttede, at der laves en beskrivelse af arbejdet med de respektive punkter herunder
at Mandagsgruppen er den egentlige arbejdsgruppe ift. arbejdet med punkterne.

På mødet følger lokalrådet op på handleplanen samt drøfter den form handleplanen har nu, og
hvordan den kan bruges i det kriminalpræventive lokalråd.
Indstilling: Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd drøfter sagen
Beslutning: Brian har modtaget en status fra Alf på pkt. 1-3 og 5 og orienterer om at, der:
 Vedr. pkt. 1 er forholdsvis roligt og ikke de store ændringer siden sidst
 Vedr. pkt. 2 orienterer om indsatser
 Vedr. pkt. 3 orienterer om områdebetjentens besøg hos og samarbejde med skoler,
uddannelsesinstitutioner og et fritidstilbud.
 Vedr. pkt. 5 orienterer om blandt andet kameraovervågning
Svenn orienterer som supplerende status til pkt. 3 om SSP´s samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne om den generelle arbejde med at forebygge mistrivsel (herunder
fokus på ensomhed, psykisk sårbarhed, indtag af alkohol og stoffer).
I forlængelse af drøftelsen vedr. pkt. 5 aftales det, at Brian sender opfordring og vejledning
om registrering i politiets kameraregister af overvågningskameraer på kommunale bygninger
til Morten.
Tim orienterer om, at der:
 vedr. pkt. 4 pt. er samarbejde med socialområdet om færdiggørelse af et kommissorium
for det videre arbejde.
Handleplanen – som er et internt arbejdsdokument, er opdateret med en uddybning af
ovenstående status.
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3. 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.
Indstilling: Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd tager orienteringen til
efterretning
Beslutning: Brian gennemgår statistik om anmeldelse i 2019. Gennemgangen giver
anledning til en drøftelse af kategorien ”arbejdspladsvold” og det besluttes, at politiet på et
kommende mandagsmøde (det operative SSP §115 samarbejde) medbringer en detaljeret
analyse af anmeldelser om vold på kommunale arbejdspladser.

4. Orientering fra kredsrådet
Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er, at lokalrådet drøfter relevante punkter fra seneste møde i
kredsrådet.
Indstilling: Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd tager orienteringen til
efterretning
Beslutning: Brian bemærker, at referaterne fra kredsrådsmøderne først bliver godkendt på
næstekommende kredsrådsmøde (medio september) og at referatet derfor ikke medsendes
dette referat som bilag. Brian orienterer om, at der pt. er en evaluering i gang af kredsrådene,
og at evalueringen formentlig er klar inden næste lokalrådsmøde, sådan at han kan orientere
om den der.

5. Gensidig orientering
Sagsfremstilling
Lokalrådets medlemmer giver hinanden relevant information.
 Nordsjælland Politi / Station Midt
 Hillerød Kommune
 Kriminalforsorgen
Indstilling: Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd tager orienteringen til
efterretning
Beslutning:



Politi orienterer om indsats vedr. digital dannelse og spørger hvad man gør i kommunen – politiets
indstilling er, at indsatsen fungerer bedst når det er kommunerne der står i spidsen. Han opfordrer
til at undersøge om undervisningsmaterialet ”Den sikre side” er relevant at bruge i folkeskolerne.
Brian orienterer også om en analyse af digital kriminalitet – hvilke typer og hvem der bliver udsat
og gør opmærksom på at man også kan benytte ”Bestil en betjent” til oplæg om digital
kriminalitet. Brian vil gerne på et senere møde drøfte hvordan ordningen Bestil en betjent kan
blive brugt mere. Orienterer om socialsøg, screeninger og ungdomskriminalitetsnævn. Opfordrer
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til, at alle kameraer på offentlige bygninger tilmeldes PolCam. Morten tager den med videre til
Ejendomme (se også referat af punkt 2)
Kommune orienterer: Hanne fortæller hvordan man arbejder systematisk i folkeskolerne med
digital dannelse, man gør også noget i ungdomsskolen og SSP arbejder også med digital dannelse
bl.a. kompetenceudvikling. Svenn fortæller om indsatsen i forhold til ungdomsuddannelserne, hvor
man indsamler viden om trivsel generelt, inkl. brug af rusmidler, psykisk sårbarhed og digital
dannelse. Arbejdet foregår i en tværgående arbejdsgruppe.
Kriminalforsorgen: Overvejer om det fremover skal være den socialrådgiver, der er tilknyttet
kommunen, som deltager i lokalrådet for kriminalforsorgen.

6. Punkter til næste møde
Sagsfremstilling
Lokalrådet drøfter punkter til kommende møder
Indstilling: Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd drøfter punkter til kommende
møder.
Beslutning: Der blev ikke foreslået punkter til næste møde

7. Eventuelt
Under eventuelt drøftede lokalråder betydningen af, også at fortælle de gode historier om
båden byen, bolig- og lokalområder når vi kommunikerer både med hinanden og pressen, så
billederne bliver så nuancerede og realistiske som muligt.
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