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1 (Åben) 1. møde i Opgaveudvalg Tryghed for borgerne den 26. februar 2019
 
Sags ID: EMN-2019-00433

Resumé
På kommunalbestyrelsens møde d. 28. januar 2019 blev opgaveudvalget Tryghed for borgerne 
nedsat og opgaveudvalget kan nu holde sit første møde. 
På første møde skal opgaveudvalget præsenteres for hinanden, opnå fælles afsæt for at løse 
opgaveudvalgets opgaver, orienteres om mødeplan, beslutte procesplan for det kommende 
arbejde i opgaveudvalget samt starte op på opgaven. 

Baggrund
Formålet med opgaveudvalget er at Gentofte Kommune skal være et sikkert og trygt sted at bo og 
drive butik og virksomhed. Høje indbrudsstatistikker, oplevelser med indbrud og tricktyverier samt 
risikoen for indbrud udfordrer imidlertid borgernes tryghed i den private sfære. Samtidig påvirkes 
trygheden i butikker og virksomheder. Målet for opgaveudvalget er at udarbejde anbefalinger og 
konkrete forslag til, hvordan kommunen og borgerne, herunder i samarbejde med politiet, kan 
forebygge og bekæmpe indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier.

Medlemmerne af udvalget mødes i udvalgsværelse G på rådhuset. Her vil udvalget høre om 
baggrund og formål for opgaveudvalget Tryghed for borgerne, blive orienteret om mødeplan, 
opgave og forslag til procesplan. Opgaveudvalget får også lejlighed til at præsentere sig for 
hinanden og få fælles indsigt i status og tendenser vedrørende indbrud og tricktyverier i Gentofte 
Kommune ved et oplæg fra politiet samt blive inspireret ved at få indblik i en indbrudstyvs 
tankesæt. 

På mødet får medlemmerne også mulighed for at drøfte deres forståelse af tryghed for borgerne i 
relation til bekæmpelse og forebyggelse af indbrud samt tricktyverier og udforske hvilken fælles 
viden og ideer, der er i opgaveudvalget allerede nu. 
Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer: 

 Velkomst
 Program og formål med mødet 
 Præsentation af medlemmer
 Status og tendenser: Indbrud og tricktyverier i Gentofte Kommune. 
 Præsentation af opgaveudvalgets opgaver 
 Proces og mødeplan 
 Drøftelse af tryghed for borgerne i relation til bekæmpelse og forebyggelse af indbrud og 

tricktyverier 
 Inspiration: Indblik i en indbrudstyvs tankesæt 
 Udforskning af fælles vidensgrundlag og ideer i opgaveudvalget allerede nu
 Tak for i dag

Opgaveudvalget holder møder på følgende datoer: 

 Mandag d.11.03.2019 kl. 19.00 – 22.00
 Tirsdag d. 26.03.2019 kl. 17.00 – 20.00 
 Onsdag d.10.04.2019 kl. 19.00 – 21.00 

Kommissorium for opgaveudvalget er vedlagt som bilag til denne dagsorden. 

Indstilling
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Det indstilles

Til opgaveudvalget Tryghed for borgerne: 
1. At orienteringen om udvalgets opgaver og mødeplan tages til efterretning
2. At opgaveudvalgets procesplan godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG TRYGHED FOR BORGERNE 
1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Gentofte Kommune skal være et sikkert og trygt sted at bo og drive butik og virksomhed. Høje indbrudsstatistikker, 
oplevelser med indbrud og tricktyverier samt risikoen for indbrud udfordrer imidlertid borgernes tryghed i den private 
sfære. Samtidig påvirkes trygheden i butikker og virksomheder. Derfor er der brug for at se på, hvordan kommunen og 
borgerne sammen kan bekæmpe og forebygge indbrud samt tricktyverier.  
 
Nordsjællands Politi oplyser, at der i 2017 har været 975 anmeldelser om indbrud i boliger, som er en stigning i forhold 
til 2016, hvor der blev anmeldt 957 indbrud. I 2018, med udgangen af oktober, er indbrudstallene i Gentofte Kommune 
fortsat høje. Fra januar til oktober 2018 er der anmeldt 559 indbrud i beboelse og herudover 612 indbrud i biler. 
Desuden opleves nu også en tendens til, at sejl- og motorbåde – særligt i Skovshoved Havn – udsættes for indbrud. 
Derudover er der et stort antal indbrud og forsøg på indbrud i butikker og virksomheder. 
 
I 2016 blev der anmeldt 98 tricktyverier, hvor en tyv stjæler ejendele ved hjælp af snyd i den private sfære, som både 
kan være i hjemmet eller på gaden. I 2017 og 2018 er der sket et fald i anmeldelser af tricktyverier, men der er fortsat 
brug for fokus på forebyggende indsatser over for tricktyverier, som kan opleves særligt grænseoverskridende for de 
personer, som udsættes herfor.  
 
I lyset af de fortsat høje indbrudsstatistikker oplever vi i Gentofte Kommune, at den politimæssige indsats ikke er 
tilstrækkelig til at være et effektivt værn mod de mange indbrudstyve. Derfor er der behov for at tænke nyt om, hvordan 
kommunen og borgerne sammen og i samarbejde med politiet, kan finde nye måder at bekæmpe indbrud på.  
 
På denne baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, der skal arbejde med, hvordan 
der kan tænkes en aktiv og helt konkret indsats, så antallet af indbrud og tricktyverier kan bekæmpes og forebygges. 
Opgaveudvalget har til formål at finde nye løsninger, der kan forebygge indbrud og begrænse indbrudstyvenes 
muligheder for at gennemføre indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder.  

2. UDVALGETS OPGAVER  
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger og konkrete forslag til, hvordan kommunen og borgerne, herunder i 
samarbejde med politiet, kan:  

• Bekæmpe indbrudstyvenes muligheder for at gennemføre indbrud i boliger, biler, både, butikker og 
virksomheder, fx ved at foreslå metoder, der stresser indbrudstyven, når uheldet er ude, og indbrudstyvene 
forsøger at begå indbrud eller tricktyverier.  

• Forebygge indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier. 
 

Udvalgets anbefalinger og forslag skal bidrage til at øge borgernes tryghed i forhold til at bekæmpe antallet af indbrud 
i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier.  

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om 
kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen 
 



10 borgere fordelt således: 
• 3 borgere, der har oplevet indbrud i bolig, bil, båd eller et tricktyveri. 
• 1 borger, der driver butik i Gentofte Kommune, og som har oplevet indbrud eller har erfaring med at bekæmpe 

indbrud.   
• 1 borger, der driver virksomhed i Gentofte Kommune, og som har oplevet indbrud eller har erfaring med at 

bekæmpe indbrud.  
• 3 borgere, der har interesse for, eller viden om, bekæmpelse af indbrud enten alene eller ved at gå sammen 

med andre borgere i en fælles indsats. 
• 1 borger, der har erhvervsmæssig erfaring med forebyggelse af indbrud. 
• 1 borger, der har erfaring med eller viden om at skabe lokalt engagement og motivation i civilsamfundet. 

 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af vicekommunaldirektøren.  

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM 
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 
opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget 
i udvalgets opgave. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 
 
Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, 
samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   

5. TIDSPLAN  
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 1. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2019. 

6. ØKONOMI  
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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