
 

 

Kriminalpræventivt lokalrådsmøde 20. april 2021 - REFERAT  
Tilmeldte: Kultur- og udviklingschef Pia Kjær (formand), Vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston 

(næstformand), Politiassistent Alf Christensen, SSP-leder Svenn Petersen, Bygge- og brandkoordinator 

Morten Schou, Arbejdsmarkedschef Stine Hollensted, Borger- og socialchef Tina Lyhne og chefkonsulent 

Tinne Simonsen (referent). Gæster fra politiet: Inge Marie Klausen og Jeanette Rohde.  

Afbud: Stine Leth Madsen (Kriminalforsorgen), Skolechef Hanne Frederiksen, Familiechef Anja Hededal  

1) Velkommen til Tina Lyhne, socialchef – kort præsentationsrunde og intro til det kriminalpræventive 

lokalråd Præsentationsrunde. 

 

2)  Hvordan arbejder vi bedst sammen præventivt i fht. forår og sommer set i lyset af genåbningen 

mht. børn/unges trivsel og adfærd. Igangværende genåbning betyder større og større mulighed for 

at forsamle sig hvilket vil ændre gadebilledet. Drøftelse af, om der er brug for en særlig indsats i 

denne anledning. Alf fortæller at mellem d. 1. -15. april har været ganske få anmeldelser om ”musik 

til ulempe” og enkelte episoder på Batzkes bakke. Han mener det vil være klogt at se tiden og se 

om det bliver et problem med musik til ulempe eller utryghedsskabende forsamlinger, som er ud 

over det sædvanlige. Svenn påpeger at de unge har været meget disciplinerede i coronatiden og at 

det er ganske minimalt hvad der har været af episode i forhold til handleplanens tema om 

festkultur. Det er klart at de unge har et savn nu, det bliver varmere og igen muligt at forsamle sig 

og vi forventer at det kommer til at ligne sidste år. Vi mener vi har erfaring og dette rette 

beredskab til at håndtere hvad der måtte dukke op. Til gengæld har der været en øgning i antallet 

af samtaler med børn og unge der har det skidt psykisk sårbare. På den måde er vi også beredt, ved 

at være i kontakt med de unge. De ting der sker i øjeblikker er nogen vi kender til og som vi er 

vandt til at håndtere. Sammen med samarbejdspartnere i klubberne, skolerne, væresteder, politi 

har vi et stærkt beredskab. Vi skal være opmærksomme på balancegangen mellem at understøtte 

aktiviteter og fællesskab for børn og unge, og så de klager der kommer når børn og unge er 

sammen udendørs. Brian spørger til Ungdomsuddannelserne og Svenn fortæller, at kommunen har 

aktivt samarbejde og gode relationer til ungdomsuddannelserne blandt andet i et netværk om 

sundhed og trivsel. Tina fortæller at der er 2 misbrugskonsulenter på hendes område som også 

eventuelt kan sættes i spil i forhold til de unge (voksne) på ungdomsuddannelserne hvis det viser 

sig relevant.  

 

3) Referat af kredsrådsmøde i december 2020 og mundtlig referat af møde i marts 2021 Referat blev 

taget til efterretning. Brian giver kort resume af kredsrådsmøde den 4. marts, hvor Der blev blandt 

andet orienteret om indbrudsstatistik, nærpolitistationer, utryghed i det offentlige rum, mulighed 

for kommunale tryghedsvagter mm. Referatet er endnu ikke offentliggjort men fremsendes i 

forbindelse med næste møde i det kriminalpræventive lokalråd. Muligheden for ”kommunale 

tryghedsvagter” sættes på dagsordenen på kommende møder i det kriminalpræventive lokalråd og 

i det politiske §17, stk. 4 udvalg. 

 

4) Forberedelse af møde med Kriminalforsorgen fredag den 23. april Drøftelse af Kriminalforsorgens 

deltagelse i lokalrådet. Brian fortæller at der kun er i Hillerød man har tradition for at 

Kriminalforsorgen deltager i det kriminalpræventive lokalråd. Politiet har netop lavet en 

samarbejde med Kriminalforsorgen om løsladelse af borgere hvor der er fare for indbrudsrecidiv 

sådan at politiet kan have forebyggende samtaler med de løsladte. Dette behøver ikke begrænses 



 

 

til fare for indbrudsrecidiv. Pia fortæller om det kommende møde og ønsket om dialog med 

Kriminalforsorgen hvordan og på hvilke områder vi eventuet kan have gavn af et tættere 

samarbejde. Det er ofte når man lærer hinanden at kende og hører hinandens dagsordner at man 

finder ud af hvor samarbejde kan være produktivt. Svenn fortæller at SSP har samarbejdet med 

Kriminalforsorgen om god løsladelse og god indsættelse, som kører i et andet regi end det 

Kriminalpræventive lokalråd. Derudover har kriminalforsorgen tidligere deltaget i §115-møderne på 

Basen 1 gang om mdr. og der har også været fælles kompetenceudvikling i SSP-regi. Svenn vurderer 

at det vil være gavnlig at genoptage et tættere samarbejde med kriminalforsorgen, som også er 

med til at udvikle fælles begrebsdannelse. Pia, Stine, Svenn, Tim og Tinne deltager i møde med 

enhedschef fra Kriminalforsorgen fredag d. 23. april.  

 

5)  Evaluering/opsamling på tidligere handleplan Den nye samarbejdsaftale er i sig selv et udtryk for 

og bygger videre på den løbende evaluering og opdatering, der har været af den tidligere 

samarbejdsaftale. Der er ikke i Hillerød Kommune efterspørgsel på et særligt produkt eller en mere 

omfattende eller afsluttende evaluering. Brian vender tilbage vedr. om politiet efterspørger og 

ønsker at byde ind med en anden type evaluering. 

 

6)  Ny handleplan og baggrundsnotat – fælles tilgang/afstemning af hvordan vi arbejder med den 

Enighed om at tage handleplanen op på hvert møde og arbejde med den på samme måde som vi 

har gjort med tidligere handleplan med løbende opdateringer. Vi skal drøfte nærmere hvordan den 

kan bruges som prioriteringsværktøj for faktiske handlinger og med løbende input fra primært SSP-

leder og områdebetjenten. Vedr. skoleaktioner (politiets) spørger politiets forebyggelseskonsulent 

om hun kan kontakte kommunens misbrugskonsulenter når hun støder på og har samtaler med 

unge, der har et misbrugsproblemer. Tina svarer at det kan hun og at det giver god mening med et 

samarbejde her – også med Familieafdelingen når det gælder de under 18-årige. Brian vi skal også 

tale om fælles fodslag omkring kommunikation om det i ser i byen. Vores kommunikation har stor 

indflydelse på oplevet (u)tryghed i det offentlige rum. Svenn siger at en indsats i forhold til 

festkultur kan være ny skiltning på blandt andet Posen, som er en forudsætning for at politiet kan 

f.eks. konfiskere musikanlæg. Svenn tilføjer at han er blevet spurgt af politiets forebygger om 

hvordan han forholdet sig til at poltiet i relevante tilfælde kontakter forældre til over 18-årige, 

hvilket de – i modsætning til kommunen, har mulighed for ifølge §115a. Det mener Svenn er en god 

idé. Vi sætter handleplanen på dagsordenen igen næste gang. Pia, Svenn og Tinne drøfter skiltning 

forud for møde og afklarer kommunes holdning.  

 

7) Kriminalitetsstatistik, udfoldelse af hærværkskategorien og forslag til (nye) hærværksforebyggende 

tiltag Det ser godt ud på alle fronter. Punktet om hærværk udskydes til næste møde. 8) Eventuelt 

Intet under eventuelt. 
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