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Resumé 
Den 26. februar holdt udvalget sit første møde. På første møde præsenterede politiet  statistik for 
indbrud og tyveri over de seneste tre år i relation til udvalgets opgave, og medlemmerne 
brainstormede på mulige aktører, indledende idéer til indsatser og metoder og gav en indikation 
på, hvad de gerne vil arbejde videre med. 
 
Formålet med andet møde i opgaveudvalget er at opbygge viden, videreudvikle mulige indsatser 
og metoder og foretage yderligere idégenerering i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af 
indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier.  

 
Baggrund 
Formålet med andet møde i opgaveudvalget er at opbygge viden, videreudvikle mulige indsatser 
og metoder og foretage yderligere idégenerering. Først vil medlemmerne blive introduceret til 
yderligere viden om indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier og 
muligheder for forebyggelse og bekæmpelse heraf gennem oplæg. Oplæggene, som holdes af Det 
Kriminalpræventive Råd og borgermedlem af opgaveudvalget Morten Brudholm, vil give 
medlemmerne et fælles vidensgrundlag og inspiration til idéudvikling.  

 
Efter oplæggene er det tanken at videreudvikle de mulige løsninger, som kom frem på sidste 
møde, og foretage yderligere idégenerering til forebyggelse og bekæmpelse af indbrud i boliger, 
biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier. På baggrund af udvalgets arbejde vil 
forvaltningen efterfølgende bearbejde det materiale som medlemmerne producerer på mødet med 
henblik på udarbejdelse af et første udkast til opgaveudvalgets anbefalinger og konkrete forslag. 

 
Afslutningsvis vil opgaveudvalget blive præsenteret for forslag til hovedlinjer for indholdet på 
udvalgets 3. møde.  
 
Dagsordenen for mødet består af følgende elementer: 

 
 Velkomst  

 Program og formål med mødet  

 Optakt til ideudvikling:  
o Fakta og viden om forebyggelse og bekæmpelse af indbrud og tricktyverier v. 

sekretariatschef Anna Karina Nickelsen fra Det Kriminalpræventive Råd (DKR)  
o Erfaringer med at engagere sit lokalområde fra et nabohjælpsprojekt v. medlem af 

opgaveudvalget Morten Brudholm 

 Idéudvikling  

 Programforslag til 3. møde 
 

 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Opgaveudvalg Tryghed for borgerne:  
 
At opgaveudvalget videreudvikler de mulige indsatser og metoder, som kom frem på sidste møde, 
og foretager yderligere idégenerering til forebyggelse og bekæmpelse af indbrud i boliger, biler, 
både, butikker og virksomheder samt tricktyverier. 
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