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1 (Åben) 3. møde i Opgaveudvalg Tryghed for borgerne den 26. marts 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00437 

 

Resumé 
Opgaveudvalget holdt sit 2. møde den 11. marts 2019, hvor udvalget samlede op på refleksioner 
over tryghed for borgerne, opbyggede viden og fik inspiration gennem to oplæg. Udvalget 
arbejdede videre med idégenerering og idéudvikling med udgangspunkt i de idéer og forslag, der 
kom frem på 1. møde.  
 
Formålet med 3. møde i opgaveudvalget er at konkretisere disse idéer og forslag samt at blive 
skarpere på, hvordan ideerne kan omsættes til handling. Til at kvalificere idéer og forslag sammen 
med opgaveudvalget er der inviteret eksperter og borgere, der har vist interesse for 
opgaveudvalgets arbejde. 
 
Baggrund 
3. møde i opgaveudvalget deles i to dele.  
 
Første del af mødet holdes kl.17.00-19.00 hvortil borgere, der har vist interesse for 
opgaveudvalgets arbejde, og eksperter er inviteret. 
 
Opgaveudvalget og de inviterede gæster mødes i udvalgsværelse G. Efter en kort velkomst og 
orientering om programmet præsenteres deltagerne for udvalgets foreløbige idéer og forslag i et 
løsningsgalleri. Dette følges op af en paneldebat, hvor Trygfonden, politiet, formanden for 
Gentoftes Handelsstandsforening og et borgermedlem fra opgaveudvalget deltager for at give 
kvalificerede vinkler til efterfølgende gruppedialoger. Formålet med gruppedialogerne er at 
konkretisere idéerne og komme med forslag til, hvordan vi kan komme fra idé til handling.  
 
Anden del af mødet holdes kl. 19.00-20.00, som et ordinært opgaveudvalgsmøde, kun for 
medlemmerne af opgaveudvalget. Formålet er, at medlemmerne får mulighed for at konkludere på 
indholdselementerne i udvalgets anbefalinger og konkrete forslag frem mod 4. møde.    
 
Afslutningsvis rundes mødet af med information om hovedlinjerne for indholdet på 4. og sidste 
møde i udvalget.  
 
Dagsordenen for 3. møde består af følgende elementer:  
 
Del 1:  

 Velkomst  

 Program og formål med mødet  

 Løsningsgalleri  

 Paneldebat – kvalificer vinkler til efterfølgende gruppedialoger 
 Gruppedialoger - konkretiser idéer og drøfte hvordan vi kommer fra idé til handling  

 Afrunding af del 1.  
 
Del 2: 

 Formålet med anden del af mødet  

 Opsamling på del 1 

 Dialog om indholdselementer med henblik på udarbejdelse af anbefalinger og konkrete 
forslag til forebyggelse og bekæmpelse af indbrud og tyverier. 

 Programforslag til 4. møde. 

 



 

Side 4 

 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til opgaveudvalg Tryghed for borgerne:  
 

At udvalget konkluderer på indholdselementerne til udarbejdelse af anbefalinger og konkrete 
forslag til forebyggelse og bekæmpelse af indbrud og tyverier. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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