
Kriminalpræventivt lokalrådsmøde mandag d. 20. juni - Referat 

 

Deltagere:  

Fra Hillerød Kommune: Kultur- og udviklingschef Pia Kjær (formand), Skolechef Hanne 

Frederiksen, Leder af HUV Tim Bjørn Grønnehøj Eriksen, Familiechef Anja Hededal, SSP-leder 

Svenn Petersen, Borger- og socialchef Tina Lyhne, Bygge- og brandkoordinator Morten Schou, 

Chefkonsulent Tinne Simonsen (referent) 

Fra Nordsjællands Politi: Politikommissær Christian Kobbernagel (næstformand), 

Partnerskabsudvikler Maya Nyborg og områdebetjent Morten Halkjær  

 

Afbud: Arbejdsmarkedschef Stine Hollensted. 

 

1. Velkomst og præsentation af nye deltagere  

Præsentationsrunde 

 

2. Opfølgning på møde efter henvendelse fra en købmand i Østbyen  

Tina Lyhne fortæller om udfordringer som købmanden oplever og om det positive 

samarbejde, der har været med købmand, døgntilbud og politi for at håndtere 

udfordringer med tyveri og truende adfærd i butikken. Politiet vil komme i forretningen 

løbende. Købmanden opfordres til at anmelde alle episoder så politiet kan handle på 

dem.  

 

3. Udarbejdelse og formidling af kernebudskaber i form af en sommerhilsen fra 

kommunen til de unge om god adfærd 

Der er udarbejdet en flyer med kernebudskaber, udtryk kort, simpelt og med grafik (”Ja 

tak til”, ”Nej tak til” og ”Pas godt på hinanden”) som sendes ud til folkeskoler og 

ungdomsuddannelser. Under punktet blev også drøftet sidste skoledag. Skoleafdelingen 

tager initiativ til at samle alle interessenter inkl. fælles elevråd til planlægning af en 

sjov sidste skoledag uden alkohol i centrum til næste år. 

 

4. Indsats mod soundbokse v. Christian/NSJP 

Musik til ulempe er på dagsordenen i alle kommuner. Politiet møder som udgangspunkt 

de unge med en positiv tilgang. De kigger på data over anmeldelse og koncentrerer 

indsatsen om der og på de dage (sidste skoledag og når uddannelserne starter op) hvor 

belastningen er størst. Anlæg konfiskeres hvis der ikke er mulighed for dialog. 

Anlægget kan hentes på politigården, hvilket også er anledning til en samtale. 

Kommunikationsmæssigt er der opmærksom på at man kan øge utrygheden (og 

interessen hos unge for soundbokse) hvis man kommunikerer ”for voldsomt”, så 

strategien er at kommunikere positivt og humoristisk f.eks. på sociale medier og i de 

”god sommerferiebreve” som nogle kommuner sender ud til skoleeleverne.  

 

5. Bekymring om salg af euforiserende stoffer i særlige områder 

Der drøftes salg af hash i et område ved nogle boliger, som kommunen har anvisning 

til. SSP-leder er i kontakt med boligselskabet og politiet er også opmærksomme på 

området. Vigtigt at alle observationer anmeldes. 

 

6. Uvedkommendes brug af bibliotekets faciliteter – status  

Tidligere problemer med uhensigtsmæssig adfærd er aftagende. Politiet er i dialog med 

biblioteket og biblioteket anmelder hvis der er episoder. Der samarbejdes også med 

vagtservice. 

 

7. Status på udfordringer og tiltag i forhold til grupper af unge med uhensigtsmæssig 

adfærd i det offentlig rum og i fritidstilbud  

Tæt samarbejde mellem aktørerne (herunder bibliotek, SSP, klubber, skoler, 

ungdomsskolen, politi m.fl.). Aktivitetsudvidelsesforslag til kommunens budget om 



midler til ansatte, der skal arbejde med de unge og deres gruppedynamikker (både i 

klubber og ”på gaden” i fritidsliv) samt brobygning mellem unge og fælleskaber og 

tilbud. SSP-leder oplyser, at der har været situationsbestemt forebyggelse herunder 

begrænsning af åbningstiden, konflikthåndteringskurser for medarbejdere, og så har 

oprettelsen af et §115 netværk med deltagelse af alle aktører været virksomt. 

Netværket og SSP peger på en styrkelse af fritidsområdet som en central del af 

løsningen. 

 

8. Spørgsmål til kriminalitetsstatistik  

Antallet af anmeldte voldtægter er steget efter den nye samtykkelov er trådt i kraft. 

Højt antal IT-seksualrelateret kriminalitet i en enkelt måned i 2021 skyldes en enkelt, 

men omfattende sag. Antallet af anmeldelser af musik til ulempe er faldende 

(sammenlignet med sidste år). 

 

9. Nøgletal og referat fra seneste Kredsrådsmøde  

Ingen aktuelle rocker-/bande konflikter i politikredsen. Fokus på nedbringelse af 

sagsbehandlingstider hos politiet. Evaluering af kredsrådene og forslag om tættere 

kobling mellem kreds- og lokalråd. Drøftelse af nattelivszoner. Under punktet blev også 

drøftet hvordan det går med registrering af kameraer – Hillerød Kommune har sendt 

breve ud, og vil gerne vide om det har haft en effekt. Politiet undersøger til næste 

møde.  

 

10. Ønsker til dagsorden for næste lokalrådsmøde 

OBS på at man kan henvende sig til sikringskonsulenterne, som er tilknyttet Region 

Hovedstaden, hvis man har mistanke om at nogen er blevet sendt eller ved at blive 

sendt på genopdragelsesrejse. 

 


