Hillerød Kommune
REFERAT
Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd
Dato: 11. juni 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, Gitte
Byg De Araujo, Kriminalforsorgen, Arbejdsmarkedschef Stine Hollendsted, betjent Alf
Christensen og udviklingskonsulent Marie Stockmarr.
Afbud: Sektionsleder af ungeenheden i Jobcenteret Tim Eriksen

Dagsorden og tidsplan
Kl.0900-0905

1. Velkommen til nye medlemmer

Kl.0905-0920

2. Opfølgning på lokalrådskonference

Kl.0920-0930

3. Orientering fra Kredsrådet

Kl.0930-0950

4. Ungdomskriminalitetsnævn

Kl.0950-1010

5. Handleplanen for det kriminalpræventive lokalråd

Kl.1010-1025

6. Kriminalitetsstatistik

Kl.1025-1030

7. Gensidig orientering

1. Velkommen til nyt medlem
Sagsfremstilling
Formålet med dette punkt er at byde velkommen til nye repræsentanter fra Nordsjællands
Politi, Alf Christensen og Gitte Byg De Araujo fra Kriminalforsorgen
Indstilling: Det indstilles, at Det Kriminalpræventive Lokalråd byder de nye medlemmer
velkommen.
Beslutning: Lokalrådet bød velkommen til de nye medlemmer.
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2. Opfølgning på Lokalrådskonferencen d. 28. maj 2019
Sagsfremstilling
Nordsjællands politi afholdte lokalrådskonferencen ’Den gode organisering i Lokalrådene’ den
28. marts 2019. Formålet med dette punkt er at have en fælles refleksion over hvad
kommunen og politiet tager med fra konferencen og foretager en forventningsafstemning i
forhold til lokalrådets videre arbejde.
1) Opsamling fra Lokalrådskonferencen - hvad er de vigtigste og mest relevante pointer,
som vi kan bruge i vores Lokalråd? v. Politiet.
2) Forventningsafstemning om lokalrådets videre arbejde

Beslutning: Lokalrådet drøftede sammensætningen af Det Kriminalpræventive Lokalråd i
Hillerød Kommune og var enige om, at der er de rette kompetencer til stede. Lokalrådet var
besluttede, at der vil blive arbejdet med handleplanen mellem og på møderne.

3. Orientering fra Kredsrådet
Sagsfremstilling
Kredsrådet afholdte møde d. 20. maj 2019.
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.
Bilag: Referat fra Kredsrådsmøde d. 20.05.2019
Indstilling: Lokalrådet bedes tage referatet til efterretning.
Beslutning: Politiet orienterede om, hvad der blev drøftet på sidste kredsrådsmøde.

4. 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.
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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 foreløbige erfaringer og hvad det giver anledning til
af refleksioner og eventuelle handlen.
Indstilling: Lokalrådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning: Familie og Sundhedschef Helle Mietze Stennicke fortalte om status på sager i
nævnet samt hvordan kommunen følger udviklingen. Vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston
lovede at viderebringe erfaringerne til relevante instanser i politiet. På det næste møde vil
lokalrådet gerne have et fælles overblik over, hvor mange borgere fra Hillerød Kommune der
har været dømt i rådet og hvad dommen blev. Helle Mietze Stennicke vil medbringe sagerne
til mødet samt orientere om resultatet af et fælles møde med de andre nordsjællandske
kommuner.

5. 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 har besluttet, at Hillerød Kommune er tovholder på punkt 4 og at politiet er for de
andre punkter.
Bilag: Handleplanen
Indstilling: Lokalrådet deler status på indsatserne.
Beslutning: Lokalrådet besluttede at fokusere særligt på punkt 4 om koordination og
indsatser for borgere med psykisk sygdom, der får tildelt en bolig i sociale boligområder samt
punkt 3. en indsats for unge på ungdomsuddannelserne i forbindelse med utryghedsskabende
handel med hash. Hillerød Kommune orienterede om, at der i oktober afholdes en konference
om trivsel på ungdomsuddannelserne. Politiet orienterede om, at de har en strategi i
forbindelse med at slå ned på salg og indtagelse af narkotiske stoffer på eller i nærheden af
ungdomsuddannelsesinstitutionerne. SSP vil udarbejde nærmere beskrivelse af punkt 3 i
handleplanen.
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.
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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.

1. 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.

Bilag: Der er et bilag med statistik.
Indstilling: Lokalrådet bedes drøfte statistikken.
Beslutning: Politiet orienterede om, at de arbejder på gøre statistikkerne endnu bedre
inspireret af den måde Albertslund Kommune og vestegnskommunerne laver dem på. Ind til
der er videreudviklet et nyt koncept så vedhæftes statistikken som bilag inden mødet. Det er
lokalrådets ansvar at sætte sig ind i statistikken og komme med spørgsmål på mødet, hvis der
er behov.
Der er en stigning i antallet af indbrud. Lokalrådet drøftede muligheder og ulemper i
forbindelse med et eventuelt samarbejde med Allerød og/eller Furesø om en styrket
forebyggelse af indbrud. Lokalrådet drøftede herunder aktualiteten af at bruge ressourcer på
denne opgave set i lyset af hvilke andre områder, der har behov for øget indsats.
Lokalrådet drøftede stigningen i antallet af tyveri fra biler og anmeldelser af vold.

2. Gensidig orientering
Sagsfremstilling
Lokalrådets medlemmer giver hinanden relevant information.
 Nordsjælland Politi / Station Midt
 Hillerød Kommune
 Kriminalforsorgen
Beslutning: Lokalrådet tog orienteringen til efterretning.
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