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Altid en afgang der passer

Prisen gælder t.o.m. 31/12 2012

LOKALT

I går skrev borgmester Jo-
hannes Hecht-Nielsen (V) 
under på en aftale, hvor kom-
munerne i Hillerød, Gribskov 
og Helsingør forpligter sig 
til fortsat at støtte mentor-
projektet 'Dygtige Unge' 
økonomisk. Social- og inte-
grationsministeren lagde ve-
jen forbi for at vise sin støtte. 

HELSINGØR: Med Nordsjæl-
land Håndbold og Poul-Erik 
Høyer i spidsen er projek-
tet 'Dygtige Unge' igennem 
snart to år blevet en ordning, 
der har fået masser af op-
mærksomhed. Således også 
på social- og integrationsmi-
nisterens kontor, og derfor 
lagde Karen Hækkerup i går 
vejen forbi uddannelsescen-
tret i Helsinge, da de tre in-
volverede kommuner skrev 
under på, at de også i 2013 vil 
stå bag projektet.

'Dygtige Unge' handler 
om at matche unge med svæ-
re vilkår med mentorer, som 
er en del af et nordsjællandsk 
erhvervsnetværk. Succesra-
ten har været god med mere 
end 50 procent unge deltage-
re, der er kommet i uddan-

nelse, job eller elevplads via 
ordningen. 

- Det har vakt min op-
mærksomhed, at man her 
har et projekt, som giver 
'nøglerne' til et netværk af 
virksomhedsledere til un-
ge mennesker, som de nor-
malt ikke har ressourcer til 
at komme ind i af forskel-
lige årsager, siger social- og 
integrationsminister Karen 
Hækkerup (S).

Frivillighed er kernen
Hun glæder sig til at følge 

projektet, som også er blevet 
etableret på et økonomisk 
fundament af satspuljepen-
ge fra hendes eget ministeri-
um. Hækkerup kan sagtens 
forestille sig, at mentorord-
ningen kan spredes ud over 
ikke bare Nordsjælland, men 
også resten af landet.

- Jeg tror, at det har en me-
get positiv indvirkning på de 
unge mennesker, at projektet 
baserer sig på frivillighed fra 
mentorerne. Her er det ikke 
en eller anden institution, 
der vil bestemme over dem. 
Det er mennesker, der har sat 
tid af til at hjælpe netop den-
ne unge mand eller kvinde. 
Det skal man altså være ual-
mindelig mærkelig for ik-
ke at synes om, siger Karen 
Hækkerup.

Tilbage i 2010 var det en 

medarbejder i Helsingør 
Kommune, som fi k tanken 
om at starte en mentorord-
ning for unge mennesker, 
der havde svært ved at kom-
me ind på den rette 'voksen-
hylde'. Derfor startede man 
et pilotprojekt her i byen, og 
i marts 2011 fi k man så mid-
lerne til at søsætte et projekt 
på tværs af de tre nordsjæl-
landske kommuner.

Ved arrangementet i går 
var der mange gode histori-
er om unge mennesker, der 
havde fundet en ny vej i li-
vet via 'Dygtige Unge', og det 
er disse historier, som nu har 
fået Johannes Hecht-Nielsen 
og det øvrige byråd i Helsin-
gør til at bevilge 200.000 kro-
ner til arbejdet i 2013. Dob-
belt så meget som i 2012.

- Der skal ikke ret man-
ge succeser til, før de penge 
har tjent sig ind igen. En ung 
mand, der sidder fast i sin 
dagligdag uden job og ud-
dannelse, er bekostelig. Der 
er ingen tvivl om, at vi som 
kommune både socialt og 
økonomisk kan have glæ-
de af et projekt som 'Dygti-
ge Unge', konstaterer Helsin-
gørs borgmester.

Han mener samtidig, at 
de tre kommuners engage-
ment i projektet har en an-
den funktion end blot den 
økonomiske.

- At vi sammen med kom-
munerne i Hillerød og Gribs-
kov går med i det her projekt, 
giver også eventuelt interes-
serede mentorer et indtryk 
af, at det er et seriøst og am-
bitiøst arbejde, som bliver 
udført. Derved kan ideen og 
arbejdet forhåbentlig få rig-
tig godt fat i vores byer, siger 
Johannes Hecht-Nielsen.

Det er den forhenværende 
badmintonstjerne Poul-Erik 
Høyer, som er projektleder i 
'Dygtige Unge'. Han er ansat 
som udviklingsleder i Nord-
sjælland Håndbold, og det er 
klubbens erhvervsnetværk, 
han hovedsageligt har fi sket 
mentorer fra.

- Vi har oplevet en enorm 
stor opbakning fra vores net-
værk, og jeg har faktisk ikke 
fået et nej endnu, når jeg har 

spurgt blandt vores 120 net-
værksvirksomheder. At op-
leve den store velvilje har 
været enormt positivt, og det 
giver en forvisning om, at der 

er basis for at køre projek-
tet videre i fremtiden, siger 
Poul-Erik Høyer.

Der er indtil i dag blevet 
matchet 73 unge i projektet.

Helsingør øger 
indsatsen til de 
dygtige unge

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup ser til, da Johannes Hecht-Nielsen skriver under på, at Hel-
singør også til næste år støtter projektet 'Dygtige Unge' sammen med kommunerne i Hillerød og Gribskov. 
(Foto: Andreas Mayerhofer) 

De dygtige ungeDe dygtige unge

Projektets formål: At få unge med få ressourcer aktiveret i job, 
uddannelse, elevpladser eller lignende gennem en frivillig men-
torordning med områdets erhvervsdrivende. 
Projektet sker i et samarbejde mellem Nordsjælland Håndbold, 
Helsingør kommune, Gribskov Kommune, Hillerød Kommune og 
Foreningen Nydansker.

Projektleder: Poul-Erik Høyer, Udviklingschef i Nordsjælland 
Håndbold.

Antal mentorer i dag: 82.
Unge, der har fået en mentor: 73.
Målsætning: 500 mentorer i 2014 og mindst lige så mange 

unge.
Helsingør Kommune betaler i 2013 200.000 kroner til pro-

jektet.

Af Andreas Mayerhofer
a.mayerhofer@hdnet.dk

En 32-årig kvinde fra Helsin-
gør er dømt for hæleri, efter 
at have sendt mobiltelefoner, 
der var købt på andres kon-
tokort, videre fra Danmark til 
Litauen.  

HELSINGØR: En domsmands-
ret i Helsingør idømte i går en 
32-årig ikke tidligere straff et 
kvinde fra Helsingør 60 da-
ges betinget fængsel for hæ-
leri.

Der var tale om en af de 
mange såkaldte »muldyrssa-
ger«, som er opstået i kølvan-
det på den stigende internet-
handel.

I dette tilfælde havde den 
32-årige kvinde optrådt som 
mellemled for det litauiske 

fi rma DPD Sending Co, Hun 
indvilgede i at sende mobil-
telefoner, som fi rmaet hav-
de købt på blandt andre CBB 
Mobil og El-Gigantens inter-
netbutikker, videre til DPD’s 
adresse i Litauen.

Mobiltelefonerne var 
imidlertid købt på andre og 
helt uforvarende personers 
kreditkort, hvis kontrolkoder 
og kortnumre fi rmaet havde 
skaff et sig oplysninger om, 
efter at have hacket sig ind på 
dem med uoplyste metoder.

Flot ansøgningsformular
Den dømte så for knap et år 
siden en stillingsannonce på 
en internetside og besluttede 
sig for at ansøge.

Hun fi k tilsendt en profes-
sionelt udformet jobansøg-
ningsformular fra virksom-
heden i Litauen, udfyldte 
den og fi k jobbet. 

Straks efter begyndte mo-
biltelefonerne at blive leve-
ret til kvindens adresse. Som 
aftalt med »arbejdsgiveren« 
ompakkede hun varerne og 
sendte dem videre til fi rmaet 
i Baltikum med sig selv som 
afsender.

Honoraret for hver videre-
sendt mobiltelefon udgjorde 
35 dollars, cirka 250 danske 
kroner, men kvinden fi k al-
drig en krone fra Litauerne. 
Da hun havde videresendt 
seks mobiltelefoner bankede 
politiet på hendes dør.

Det skete i foråret i år.

Lille mistanke om urent trav
Kvinden nægtede sig skyl-

dig i hæleri, og gårsdagens 
retssag kredsede da også for 
en stor dels vedkommende 
om, hvorvidt kvinden var 
klar over at hun begik en kri-
minel handling da hun send-

te telefonerne videre. 
Hun forklarede ifølge an-

klagerfuldmægtig Th omas 
Raaberg-Møller fra Nord-
sjællands Politi at hun må-
ske havde en lille mistanke 
om, at der var noget »uldent« 
ved aftalen med litauerne, 
men den fl ig af mistanke 
hun nærede var dog ikke nok 
til at få hende til at droppe sit 
forehavende.  

Det fi k retten til at dømme 
hende på den mildeste grad 
af forsæt, loven giver mulig-
hed for.

Dommen blev desuden 
gjort betinget, men kvinden 
slap altså ikke for at få sat 
et stempel for hæleri på sin 
straff eattest - med mindre 
Landsretten omstøder dom-
men og frikender den 32-åri-
ge.

For hun ankede dommen 
på stedet.  

Kvinde blev »muldyr« for litauiske 
svindlere 

Af Niels Berg
n.berg@hdnet.dk

AYSLANSØGER ANHOLDT I BORSHOLM: Politiet vil have en ulov-
lig asylansøger sendt ud af landet, efter at han blev anholdt i 
forbindelse med en anden politiforretning på en ejendom på 
Borsholmvej ved Horserød i søndags. Manden, som er stats-
løs og 29 år gammel, er asylansøger i Sverige og havde altså 
ikke noget at gøre i Danmark. 


