
 
 
 

Det kriminalpræventive lokalrådsmøde den 2. september 
 
Tilstede: Vicepolitiinspektør Nordsjælland Politi Brian Stybe Grayston (næstformand og 
mødeleder), Politiassistent Nordsjællands Politi Alf Christensen, Leder af SSP Svenn Petersen, 
Jobcenterchef Stine Hollendsted, Leder af Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter (HUV) 
Tim Bjørn Grønnehøj Eriksen, Socialchef Tina Lyhne og chefkonsulent Tinne Simonsen 
(referent). 
Afbud: Kultur- og udviklingschef Hillerød Kommune Pia Kjær, Bygge- og brandkoordinator 
Morten Schou, Skolechef Hanne Frederiksen og Familiechef Anja Hededal.  
 
Dagsorden 
1. Hvordan er det gået hen over sommeren (fester på Posen mm.)  
2. Koordinationsforum Nordsjælland  
3. Handleplan og baggrundsnotat – gennemgang og drøftelse af eventuelle (nye) handlinger  
4. Kriminalitetsstatistik inkl. udfoldelse af hærværkskategorien  
5. Eventuelt 
 
 
Referat 
Ad 1) Hvordan er det gået hen over sommeren (fester på Posen mm.)  
Drøftelse af skiltning (som tager udgangspunkt i hvad man gerne må og henstilling til hvad 
man skal undlade at gøre) på Posen, som er blevet kopieret af andre kommuner. Der er stadig 
musik til gene. Gener fra den forstærkede musik (soundbokse) er et landsdækkende problem. 
Der har været stor stigning i antallet af anmeldelser om musik til gene i private hjem under 
corona. På posen kan Politiloven tages i anvendelse, men ikke ordensbekendtgørelsen, som vil 
kræve politisk beslutning (og skiltning). I Hillerød har man valgt en gradueret model hvor man 
skilter med henstilling (og politiet kan beslaglægge anlæg). Næste skridt kunne være 
beslutning om forbud, som ved overtrædelse kan straffes med bøde. I Slotshaven er der 
totalforbud.  
Problemet opstår typisk i starten og slutningen af sommerferien fra skoler og 
uddannelsesinstitutioner. Efterår og åbning af natteliv vil automatisk reducere festerne i det 
offentlige rum. 
Både SSP og Politi har været i dialog med ungdomsuddannelserne (herunder elevråd og 
uddannelsesvejledere) om håndtering af de større fester. Blandt andet KNord har organiseret 
rengøringshold og forældre til nogle af de unge har også organiseret oprydning. Kommunen 
prioriteter også højt at rydde op på Posen fjerne skrald og fjerne glasskår. Politiet har også 
haft kontakt med nogle af naboerne, der er politi til stede ved de store fester, beredskabet er 
briefet om at patruljere og beslaglægge anlæg hvis nødvendigt og slottet har også vagter på 
stedet. 
Drøftelse af øvrige episoder herunder kriminel - og risikoadfærd omkring Posen og hvordan det 
blevet håndteret politimæssigt.  
I forhold til forebyggelse, er det en fordel at forebyggelse af risikoadfærd er tænkt ind i mange 
forskellige (kommunale) sammenhænge.  
 
Beslutning: Vi sætter evaluering af indsatserne på Posen (i tråd med fokus i den politisk 
besluttede handleplan for lokalrådet) – og spørgsmålet om der skal gøres mere/andet i forhold 
til næste års festsæson 

 
 
Ad 2) Koordinationsforum Nordsjælland  
Brian fortæller om organiseringen Koordinationsforum Nordsjælland, som udspringer en 
indsats i Helsingør Kommune for en intensiveret koordinering og videndeling (ml. skat, 



socialområde, ydelse, familiedelen osv.) i forhold til de hårde kriminelle. Afsættet er §115-men 
med fokus på de hårdeste kriminelle blandt de plus 18-årige. Politiet stiller ressourcer til 
rådighed og hjælper med at implementere i de kommuner hvor det er relevant. Det er et 
forum som bliver drevet af kommunerne. Formålet er at få de værste kriminelle i arbejde og 
væk fra kriminalitet. Gribskov og Halsnæs kommuner er også i gang og flere andre 
kommunerne interesserede. Det skal ses som en forebyggelsesindsats, ikke efterforskning. 
Drøftelse af relevansen i Hillerød Kommune, som allerede arbejder intensivt på at dele viden 
og sparre med hinanden omkring de (kriminelle) unge. Politiets vurdering er også at Hillerød er 
langt fremme i det arbejde. 
  
Beslutning: Vi hører mere om koordinationsforum både fra politi og Halsnæs Kommune på et 
kommende møde, hvorefter vi vurderer om det giver anledning til nye initiativer. 

 
 
Ad 3) Handleplan og baggrundsnotat 
Handleplanens fokuspunkt Festkultur og utryghedsskabende adfærd er drøftet under punkt og 
det andet punkt (euforiserende stoffer) har også delvist være drøftet. 
 
Beslutning: Vi gennemgår handleplanen og hvad den kan give anledning til af (eventuelt nye) 
handlinger på næste møde i det kriminalpræventive lokalråd. 

 
 
Ad 4) Kriminalitetsstatistik inkl. udfoldelse af hærværkskategorien  
Politiet gennemgår kriminalitetsstatistikker inkl. tal for hærværk. Antallet af indbrud er steget 
efter folk er tilbage på arbejde – det er en landstendens, og Hillerød Kommune ligger ikke 
specielt højt. Drøftelse af hvor kriminalitet som identitetstyveri og anden digital kriminalitet 
optræder. Politiet fortæller at der er ved at blive oprustet på det område og at der fremover vil 
blive arbejde mere intensivt med data for det område.  

 
 

Ad 5) Eventuelt 
Politiet opfordrer kommunen til at sende info til grundejerforeninger, virksomheder m.fl. om at 
få registreret eventuelle kameraer. 
Orientering om hvad der blev drøftet på møde Kredsrådet den 27. maj herunder ny 
bestemmelse i Straffeloven omkring genopdragelsesrejser. Drøftelse af kommunens beredskab 
på området. Poltiet har ansat en til at kigge nærmere på det felt og vil gerne orientere om 
resultatet af det arbejde på næste møde i lokalrådet, hvor Hillerød Kommune kan orientere om 
deres erfaringer og beredskab (sektionsleder fra familieafdelingen inviteres). 
Politiet orienterer om at der på trods af afslag fra Trygfonden arbejdes videre i projekt om 
”vold i nære relationer” (samarbejde ml. politi, Hillerød og 2 andre kommuner samt 
Dannerstiftelsen).  
 


