
Kriminalpræventivt lokalrådsmøde 15. marts 2022 
 
Deltagere: Pia Kjær (formand), Brian Stybe Greyston (næstformand), Christian Kobbernagel (politi), Maja 
Nyborg (politi), Tim Bjørn Grønnehøj Eriksen, Anja Hededal, Hanne Frederiksen, Tina Lyhne, Tinne 
Simonsen (referent) 
Afbud: Svenn Petersen, Morten Schou 
 

1) Velkommen og præsentationsrunde 
Politikommissær Christian Kobbernagel erstatter Vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston som 
næstformand i lokalrådet fremover. 
  

2) Drøftelse af eventuelle tryghedsmæssige udfordringer i et kvarter i den østlige del af Hillerød  
Det bliver aftalt, at socialforvaltningen kontakter politiet med henblik på en tættere dialog og 
samarbejde mellem kommune, politi, Rema 1000 og regionens tilbud i området – evt. med besøg 
af politiet på relevante institutioner til en snak om tryghed/utryghed. 
  

3) Risiko- og utryghedsskabende adfærd blandt unge – status, drøftelse og koordinering af fælles 
indsatser 
Pia Kjær gør status på udfordringen og arbejdet med en større gruppe unge, der har en uheldig, 
utryghedsskabende og risikofyldt adfærd. Det er nedsat et ekstraordinært §115 netværk som kan 
dele information og koordinere indsatser i forhold til konkrete unge. Der er desuden opstartet et 
arbejde i forvaltningen for at styrke og kvalificere koordineringen af det tværfaglige samarbejde 
omkring børn og unge med risikoadfærd. På biblioteket er der fortsat værter i det meste af den 
selvbetjente åbningstid, og der er ansat vagter til at gå runder.  
Hanne Frederiksen fortæller, at den forebyggende strategi er at arbejde pædagogisk med de unge, 
så vi minimerer risikoen for, at de udvikler kriminel adfærd. Samarbejde med civilsamfund og 
foreningsliv er vigtigt i denne sammenhæng. 
Fra politiets side kører man rundt til hotspots om sommeren herunder Posen og Batzkes Bakke. Der 
er ikke forbud mod soundbokse, men der skal laves en kommunikationsstrategi, så kommune og 
politi i fællesskab kan kommunikere ud (til og med unge, naboer m.fl.) hvad vi gør og hvad vi vil - og 
ikke vil tolerere, skulle det blive nødvendigt. Politiet kan beslaglægge boksene, og så kan de unge 
sammen med deres forældre komme og hente dem og få en snak. Vi ønsker ikke for nu at lave 
egentlig forbud og konfiskation. 
Pia foreslår et ”sæsonopstartsmøde” sammen med kommune (SSP-leder, skoleafdeling, Familie og 
Sundhed, Ungdomsskole og Ungdomsuddannelserne), politi, Kirkecare, Natteravne og 
ungdomsuddannelser. Pia aftaler nærmere med SSP-leder og indkalder til mødet. 
Det aftales efter forslag fra Hanne, at vi laver nogle kernebudskaber, som vi alle sammen kan gå ud 
at kommunikere med det samme i alle netværk, hvis der opstår et problem. 
 

4) Sidste skoledag(e) – planer/beredskab 
Forventning om mindre uro sent på aftenen end de sidste 2 år, fordi nattelivet var lukket ned – og 
nu åbnet op igen. Der er dermed flere muligheder for de unge indendørs. Separatkloakering på en 
stor del af Posen gør vilkårene anderledes. En vigtig del af strategien for at forebygge 
uhensigtsmæssig adfærd på sidste skoledag er, at forældrene tager ansvar og holde de unge væk 
fra f.eks. Posen. Der kommunikeres med forældre om dette. Der vil blive indkaldt til møde fra 
Skoleafdelingen omkring afvikling af sidste skoledag 2023. 

  
5) Orientering om ”High:five – Job til unge på kanten” v/Brian Stybe Grayston, NSJ 

Tim fortæller at HUV ikke pt. oplever at have problemer med at finde jobs til mennesker med noget 
på straffeattesten. Politiet fortæller, at de har lavet en partnerskabsaftale med High Five og 
derigennem forpligtet sig på at udbrede kendskabet til dem.  Tim kender konceptet og de bruger 
det, når oplagt. 



   
6) Status på genopdragelsesrejser v/Maya Nyborg, NSJP 

Et ønske fra kredsrådet at der samarbejdes tættere i lokalrådene generelt om at forebygge 
genopdragelsesrejser. Der er formentligt under fem i Hillerød Kommune årligt. Politiet er ved at 
indsamle data og viden fra kommunerne. Det kommer til at være Infohus-postkassen, som er 
indgangen til politiet, hvis vi får viden om genopdragelsesrejser. Kommunen sikrer, at dette 

fremgår af handleguide til medarbejdere. Lokalrådet tager sagen op igen til juni eller 
septembermødet, når politiet har lavet deres undersøgelse af niveauet og kommunernes 
beredskab.  

  
7) Proces for ny handleplan 2023-2024 v/Maya Nyborg, NSJP 

Drøftelse af processen og beslutning om en evaluering i september og beslutning i december om 
ændringer i handleplanen. Vi har ikke brug for en større proces end det, men fokuserer på det 
løbende samarbejde og fælles føling med, hvad der foregår. 

  
8) Status på, hvordan det er gået med handleplanen, og om der er noget, der skal gøres 

mere/mindre af? (bilag) 
o Herunder: Status på it-kriminalitet/digitale krænkelser v/Maya Nyborg, NSJP 

(Vedhæftet IT-skriv til drøftelse om en fremtidig plan) 
Politiet har udsendt statusskriv. Opsamling af handleplanspunkter, og hvad der har fyldt på 
lokalrådsmøderne og forhold til de strategiske punkter, som vi kun drøfter, hvis der er noget 
alarmerende. Medlemmerne af lokalrådet oplever, at det var et fint og overbliksskabende notat.  
Politiet har lavetmateriale om Mulddyr, som er en kriminalitetsform, der stiger markant. Politiet 
sender til Tinne, som sender videre til lokalrådet. 
Politiet gør desuden opmærksom på Materiale +65 kampagne – fysisk og digital indbrud,  
Den sikre side – bruges i samarbejde med Digital dannelse bliver opdateret til sommer og også 
rummer noget materiale rettet mod forældre og elever ned til 3. klasse samt generelt IT-
kriminalitetsoplæg, som kan rekvireres gennem ”bestil en betjent”.  

  
9) Status fra Kommunen på Koordinationsnetværk Status v/Tim Bjørn Grønnehøj Eriksen 

Tim og Svenn er enige om, at det samarbejde der foregår i §115-regi er dækkende for nu. Tim 
følger op på tidligere beslutning om dialog med Halsnæs Kommune for at få sparring på, hvad 
Koordinationsnetværk har betydet for dem. Politiet fortæller, at Halsnæs har fået gode erfaringer 
med tværgående arbejde. Politiet har planlagt og indkalder til et møde for kommunale chefer om 
bandekriminalitet på tværs af kommuner, og hvordan man arbejder med beredskab og håndtering 
og hvad vi kan lære på tværs. 

  
10) Kriminalitetsstatistik v/områdebetjent – bilag 

Drøftelse af hvordan statistikken bliver så relevant som muligt for Hillerød Kommune, både på 
indhold og formidling. Kommunen ønsker, at politiet fremhæver det, der ifølge politiet kunne 
kræve særlig opmærksomhed. Der er generelt pæne tal for Hillerød Kommune, som kan skyldes 
corona. Drøftelse af enkelte kategorier herunder biltyverier, som ofte er tilfældige og ikke 
koncentreret bestemte steder og derfor vanskelige at forebygge og statistikken omkring 
vold/voldskategorier.  

 
11) Mundtlig overdragelse af referat fra seneste kredsrådsmøde v/Brian Stybe Grayston, NSJP 

Referatet er ikke kommet endnu, udskydes til næste møde.  
 

  
12) Nøgletal 

Indberetning i forhold til Social Søg – sager med et social aspekt og involverer børn. Systematisk 
søgning på noget der er ”socialt interessant”, som giver anledning til en socialrapport og en 
underretning til kommunen. UKN sager. Kommunen efterspørger tal fra 2020, så man kan se 
udvikling og sammenligne. 

 



  
13) Eventuelt 

Politiet fortæller om Projekt Partnervold i samarbejde mellem politi, et antal kommuner og 
Dannerstiftelsen. Der blev givet afslag på en fondsansøgning, og der bliver pt. arbejde på at 
ændre projektet og modellen og lave en ny fondsansøgning. Fokus er på bedre samarbejde, 
bedre forebyggelse, opsporing og opfølgning samt som noget nyt også fokus på tilbud til 

voldudøver. 5 kommuner inviteres til at indgå i projektet, og Hillerød Kommune har mulighed for 
at ansøge. Tina vil drøfte det med direktør for området og vender tilbage til politiet. 

 


