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1 (Åben) 4. møde i Opgaveudvalg Tryghed for borgerne den 25. april 2019

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-00438

Resumé
Opgaveudvalget holdte sit 3. møde den 26. marts 2019, hvor opgaveudvalget og inviterede gæster
blev præsenteret for udvalgets foreløbige ideer, som de efterfølgende fik mulighed for at kvalificere
og konkretisere med henblik på at komme fra ide til handling. Opgaveudvalgsmedlemmerne
konkluderede afslutningsvist på indholdselementerne til de endelige anbefalinger og forslag
vedrørende, hvordan vi som kommune og borgere, i samarbejde med politiet, kan forebygge og
bekæmpe indbrud og tyverier.
Formålet med 4. møde i opgaveudvalget er at godkende udvalgets anbefalinger og konkrete
forslag samt at evaluere arbejdet i opgaveudvalget.

Baggrund
Formålet med 4. og sidste møde i opgaveudvalget er, at godkende udkast til udvalgets
anbefalinger og konkrete forslag, som dermed er en besvarelse af de opgaver, der er stillet i
kommissoriet for opgaveudvalget:
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.
Formålet med sidste møde er også at orientere om Fællesmøde i Kommunalbestyrelsen den 29.
april 2019, hvor 2 opgaveudvalgsmedlemmer skal repræsentere udvalget ved en præsentation af
opgaveudvalgets anbefalinger og konkrete forslag.
Som led i den nye politiske arbejdsform med opgaveudvalg, skal opgaveudvalget evaluere
opgaveudvalgets arbejde. Udvalget vil på mødet gennemføre en kort mundtlig evaluering.
Medlemmerne vil efterfølgende få tilsendt et elektronisk spørgeskema.
Dagsordenen for 4. møde består af følgende elementer:









Velkomst
Program og formål med mødet
Kort præsentation af udkast til anbefalinger og konkrete forslag
Godkendelse af anbefalinger og konkrete forslag
Orientering om præsentation af anbefalinger og konkrete forslag på fællesmødet d.
29. april 2019.
Evaluering af opgaveudvalgsarbejdet
Afrunding af opgaveudvalgsarbejdet v. formandsskabet
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Fejring af opgaveudvalgsarbejdet.

Indstilling
Det indstilles
Til opgaveudvalg Tryghed for borgerne:
1. At udvalget godkender anbefalinger og konkrete forslag.
2. At udvalget mundtligt evaluerer udvalgsarbejdet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
.
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