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HOT SPOT HØRINGSSVAR
NØRREBROS LOKALUDVALG, NLU, 2011
Borgerrepræsentationen har vedtaget, at der skal etableres såkaldte
Hot Spots på Nørrebro i København. Nærmere betegnet distrikt 8,
området ved Blågårds Plads, og distrikt 12 og Rode 157, området ved
Haraldsgade og Mjølnerparken, samt Hothers Plads og Aldersrogade.
Projektperioden er fra 2011 – og med 2014.
Københavns Kommune har fået bevilliget 10,5 mil. Kr. for perioden
2010 – 2014 fra Integrationsministeriet, men der er i alt disponeret 28
mil. Kr. i forbindelse med Hotspot driften i projektperioden.
Hot Spot er en midlertidig områdebaseret indsats med det formål at
samordne kommunens indsats inden for det kriminalpræventive
område, for at skabe øget tryghed i områderne. Det ser ud som om
tryghedsindekset skal være målemetoden for succes.
Der er formuleret hotspot rammeprogrammer indeholdende
udfordringer, effektkrav og organisering af arbejdet.
En Hotspotchef i hvert af de to områder skal samordne og forpligte de
forskellige aktører i området ud fra et formuleret Hotspot
rammeprogram og en handleplan, som skal evalueres årligt. Aktørerne
skal arbejde efter fælles effektmål.
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I beskrivelsen fremgår det, at alle relevante parter i de to lokalområder
skal involveres og i fællesskab kan finde lokale løsninger på de
faktorer, som er kilden til utrygheden hos lokalområdets beboere
ifølge tryghedsindekset. Alle aktører skal arbejde efter fælles
effektmål.

Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og
politikerne på Københavns Rådhus.

NLU kan støtte dette initiativ fra Københavns Kommune og vil
samarbejde med de to Hotspot og stille sit store netværk til
disposition. Der håbes på en høj grad af succes, som skal afspejles i
borgernes positive opfattelse af nedbringelse af kriminalitet – hærværk
– vold – chikane, samt en større sammenhængskraft og inklusion på
Nørrebro. Dette skal fremstå i de foretagne effektmålinger, så det kan
ses, at der sker fremskridt hvert år og i projektperioden.
Det ene Hotspot program skal iværksættes i distrikt 8: Indre
Nørrebro – vest for Nørrebrogade. Det andet Hotspot
program skal iværksættes i distrikt 12 og rode 157
Der er behov for en betydelig indsats i disse Hotspot områder, da
beboerne er udsat for kriminalitet i højere grad end det øvrige
København i form af vold, trusler, hærværk, chikane.
Områderne er karakteriseret ved at der er flere udsatte børnefamilier
end i København i øvrigt.
Der er en høj grad af ledighed og en høj procent af personer med
anden etnisk herkomst end dansk.
Der udpeges således tre udfordringer for Hotspot i de to Hotspot
områder på Nørrebro:
1. Styrke samordningen af den kriminalpræventive indsats.
2. Inkludere børn og unge med uroskabende adfærd.
3. Inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet.
LG insight har udarbejdet en rapport om distrikts 8 og distrikt 12 og
rode 157. Der siger, at der er et godt samarbejde mellem de forskellige
formelle og uformelle aktører.
Nørrebros Lokaludvalg bemærker:
•

at SSP arbejdet bør styrkes, så det fremstår som det mest
udviklede netværk i forhold til at udvirke de tre ovenstående
udfordringer.
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•

10 punktsplanen har aldrig virket efter hensigten og bør
reorganiseres. Det skal klargøres, hvad den egentligt
indeholder og præcisering af ansvarlige funktionsholdere.

•

Alle relevante aktører bør integreres i handleplanerne for
Hotspot og alle indsatser, som deltager, skal effektmåles.

•

Hotspotchefen bør holde regelmæssige møder med aktørerne i
området, fx boligforeninger, idrætsklubber – for at kunne høre
borgernes input ufiltreret.

•

Der bør være meget klare rollefordelinger mellem aktørerne,
så de nøjagtigt ved, hvilke indsatser og målgrupper, de skal
tage sig af, så der ikke sker et for stort overlap, som det er
tilfældet i dag.

•

Det er lokaludvalget holdning at Hotspot-indsatsen bør
fortsætte indtil behovet ikke længere er til stede. Derfor bør
man som minimum foretage en midtvejsevaluering således at
man rettidigt kan nå at forlænge projektet.

•

Der skal være opgradering af det involverede personale, som
deltager.

•

Der er også behov for at tilføre flere ressourcer til
gadeplansmedarbejdere og politi

•

Der skal anvendes både ”top down og bottom up” modeller.

•

Der skal fokuseres på markant nedbringelse af volden og dette
skal effektmåles.

•

Der skal fokuseres på tyveri/indbrud i lokalområdet. Indsatsen
skal effektmåles. Specielt de sidste seks måneder er
kriminaliteten steget meget – herunder mange indbrud i
stuelejligheder omkring fx Mjølnerparken.

•

Der skal fokuseres på misbruget af narkotika. Indsatsen skal
effekt måles.

•

Der skal fokuseres på hærværk. Indsatsen skal effektmåles.

•

Der er mange umotiveret voldepisoder – og meget af det bliver
ikke anmeldt. Mange af de unge optræder frækkere end nogen
side.
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•

De sårbare børn og unge skal identificeres og have
inkluderende tilbud. Indsatsen skal effektmåles.

•

De unge er både problemet og løsningen. De unge bør
inddrages og tildeles et ansvar – og der skal føres en reel
dialog med dem.

•

Vigtigt at man tager fat i/inddrager forældrene og stiller dem
til ansvar for deres børns handlinger.

•

Skolerne skal være særdeles integreret i forebyggelsen og
indsatsen. Der skal udfærdiges forandringsteorier for dette.

•

Der skal udfærdiges oversigter over kriminelle og
kriminalitetstruede børn og unge til brug for indsatsen.

•

Fritids- og ungdomsklubberne skal have en fremtrædende
plads i de inkluderende interventioner og deres indsats skal
effektmåles.

•

Væresteder 18+ skal integreres i indsatsen. Der skal
effektmåles på indsatsen.

•

Forældrene skal integreres i løsningen af problemerne.

•

Lokalbestyrelserne i boligforeningerne skal være væsentlige
samarbejdspartnere.

•

De egentlige bander skal have konstant fokus og politiet skal
her være i front, men sociale inkluderende foranstaltninger
skal være i tæt samarbejde med politiet. Der skal effektmåles
på indsatsen.

•

Kulturelle indsatser skal koordineres til at skabe
sammenhængskraft i relation til den samlede strategi.

•

Nørrebros Handelsstandsforening skal inddrages.

•

Rapporteringerne fra Hotspotcheferne skal sendes til udtalelse
i NLU.

Der er udarbejdet et Hotspot program for distrikt 8 og distrikt 112 og
rode 157, som har en række effektmål og indsatser, som NLU kan
tilslutte sig. Disse skal udbygges gennem dialog mellem de
involverede aktører i lokalområdet, så de bliver så omfattende som
muligt.
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Det må påpeges, at det er en svaghed, at Hotspotcheferne ikke har en
vis kompetence i forhold til deltagerne fra de forskellige forvaltninger
i forhold til deres driftsopgaver, som bliver en del af Hotspot
indsatsen. Måling af resultaterne for de enkelte indsatser bør ligge
under Hotspotcheferne, så der kan påpeges eventuelle manglende
indsatser.
Der må årligt opgøres en status for, hvordan de forskellige indsatser
har virket.
Integrations- og tryghedsbarometer bør ikke være de eneste
målemetoder, men der må også være inddragelse af
kriminalitetsstatistikken i Københavns politi. NLU kunne foretage
målinger ved dialog med borgerne på Nørrebro.
NLU deltager gerne i et Hotspot råd.
Det er således særdeles relevant, at der foretages en samordnet
kriminalpræventiv plan for Nørrebro, som har en varighed på fire år,
så der kan skabes nye strukturer, der kan blive implementeret. Herved
skal skabes en kontinuitet i det kriminalpræventive og
sammenhængsskabende arbejde.
Nørrebro Lokaludvalg har foretaget diverse specielle
arrangementer for at få borgernes meninger om trivslen på
Nørrebro. Disse tilkendegivelser vil vi beskrive nedenfor
Der har været afholdt to borgermøder vedrørende starten af Hotspot,
hvor Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren har beskrevet
Hotspot ideen og de tiltrædende Hotspotchefer har præsenteret sig,
samt deltaget i dialoger med borgerne og har derved fået et første
kendskab til de to lokalområder på Nørrebro, hvor Hotspot skal
foregå.
Følgende signaler er fremkommet fra deltagerne af de to
borgermøder:
•

Der skal skabes job for de mange borgere, der ikke er i
arbejde. Det er den bedste kriminalitetsforebyggelse.

•

Der skal være vedvarende indsatser og ikke så mange
tidsbegrænsede projekter, som må slippe kontakten til de unge,
når projektet udløber.
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•

Der var stor ros til daginstitutioner og klubber for at gøre en
stor indsats i forhold til at integrere de mange forskellige
borgere.

•

Der skal skabes en fællesskabsfølelse på Nørrebro, så man
bliver stolt af at bo der og at Nørrebro får et bedre ry rundt i
Danmark.

•

Der skal være en bedre tryghed.

•

Nørrebro borgerne skal turde blande sig.

•

På flere møder har vi hørt de unge give udtryk for, at den måde
som politiet henvender sig til dem på, skal være meget mere
præget af en positiv attitude. Politiet skal være dialogsøgende.

•

Savner politikere, der brænder for Nørrebro.

•

Forældrene skal inddrages.

•

Der skal være samarbejde – koordinering – tydelighed.

Nørrebro Lokaludvalg har udarbejdet to meget fyldige referater for
de to dage, som er vedlagt som bilag til dette høringssvar.
Udsagn fra cirka 400 unge i alderen 14 - 17, som deltog i et
Nørrebro arrangement på Nørrebro Teater, hvor de så Carmen2200 og
bagefter diskuterede det at være ung på Nørrebro og hvad der kan
gøres. Alle unge fik papir og blyant, så de kunne nedfælde deres
meninger, hvor nedenstående er et udpluk:
•

Tal sammen – i Netto for eksempel. Kig på hinanden.

•

Mere politiopsyn i gaderne.

•

Billige lejligheder til studerende i centrum af Nørrebro =
minus ghettoer.

•

Flere aktiviteter til de unge. Positive forbilleder og positiv
mediedækning.

•

Stop bandekrigene.

•

Nørrebro er et coolt sted.

•

Respekter samfundet. Vis mere glæde.
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•

Fortæl flere af de gode historier på Nørrebro. Vis den positive
side af ungdomskulturen i medierne. Flere fælles oplevelser på
tværs – som denne aften.

•

Forældrene skal være mere til stede og mere engagerede.

•

Respekter bydelen. Det er din gade, din gård, hvorfor skal
nogen frygte og skraldet flyde?

•

Stop rekrutteringen af de helt unge til banderne.

•

Mere og bedre politi. Politiet skal være dialogsøgende.

•

Politikerne skal i dialog med folk på Nørrebro.

•

En ændring i mediernes tone overfor indvandrerne.

•

Det er ligesom en hyggelig landsby, men uden det kedelige og
gyllelugt.

•

Flertallet på Nørrebro lever faktisk i fred og harmoni med
hinanden.

Med venlig hilsen
Kim Christensen
Formand Nørrebro Lokaludvalg
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