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Offentlig titel
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.
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Indstilling
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
1. Kommissorium for opgaveudvalg Tryghed for borgerne (2747065 - EMN-2019-00433)

Side 4

