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Side 3 

1 (Åben) Dagsorden til 2. møde i Opgaveudvalg Tryghed for borgeren den 11. marts 
2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01278 

 

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:  
 



 

Side 4 

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. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Facilitator Emilie R. Hornbech bød velkommen til det andet møde i udvalget, og særligt velkommen 
til de tre medlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage i det første møde. Efter en 
gennemgang af mødets program og formål blev opgaveudvalget præsenteret for en opsamling fra 
sidste møde vedrørende udvalgets forståelser af tryghed for borgerne i relation til forebyggelse og 
bekæmpelse af indbrud og tricktyverier, og opgaveudvalget drøftede og justerede dette.  
 
Opgaveudvalget blev herefter introduceret til yderligere viden om indbrud i boliger, biler, både, 
butikker og virksomheder samt tricktyverier og muligheder for forebyggelse og bekæmpelse heraf 
gennem to oplæg. 
 
Første oplæg ved udviklingskonsulent Hans Peter de Place og sekretariatschef Anna Karina 
Nickelsen fra Det Kriminalpræventive Råd omhandlede fakta om indbrudsstatistikker i Gentofte og i 
Danmark ift. udlandet, viden om indbrudstyve ift. hvornår der begås flest indbrud, indbrudstyvenes 
motiver og adfærd samt hvad man kan gøre for at forebygge indbrud.  
 
Andet oplæg ved medlem af opgaveudvalget Morten Brudholm omhandlede hans erfaringer fra et 
lokalt nabohjælpsprojekt i Gentofte Kommune. I oplægget blev der orienteret om ambitionen om at 
skabe mere tryghed, ved tiltag, som naboerne havde gjort sammen og hver for sig. Eksempler 
herpå var at sikre egen bolig og få den til at se ud som om, der nogle er hjemme, at rykke sammen 
som borgere og være opmærksomme på hinanden fx ved at oplyse om noget mistænkeligt man 
har set og hæve blikket og hilse på folk – også dem man ikke kender samt få naboer, der lufter 
hunde til at holde øje og gå med gule veste med nabohjælpslogoer på. Morten Brudholm 
fremlagde til sidst en status for perioden fra november 2017, hvor naboprojektet startede, til januar 
2019, hvor han blandt andet fremhævede, at der er sket en adfærdsændring ved at naboerne er 
blevet mere synlige, området ser mere beboet ud, der er sket en øget opmærksomhed og 
videndeling og en fornemmelse af at boligerne er blevet mere sikrede.  
 
Efter begge oplæg fik medlemmerne lejlighed til at stille spørgsmål og herefter arbejdede 
opgaveudvalget videre med ideerne fra sidste møde og videreudviklede på disse. Opgaveudvalget 
var optaget af løsninger med fokus på mobilisering af netværk, herunder motivation og 
engagement lokalt blandt borgerne, hurtig respons, når uheldet er ude samt en forebyggende 
indsats.  
 
Efter ideudviklingen blev mødet afsluttet med en drøftelse af et programforslag til tredje møde i 
opgaveudvalget, hvor andre borgere og eksperter er inviteret til at deltage i første del af mødet 
med henblik på at gå i dialog om opgaveudvalgets foreløbige ideer og konkrete forslag, så disse 
bliver konkretiseret yderligere og opgaveudvalget kommer videre fra ide til handling. 

 
Bilag 
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