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1 (Åben) 1. møde i Opgaveudvalg Tryghed for borgerne den 26. februar 2019
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
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Onsdag d.10.04.2019 kl. 19.00 – 21.00

Kommissorium for opgaveudvalget er vedlagt som bilag til denne dagsorden.
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:

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget borgmester Hans Toft bød velkommen til opgaveudvalget
”Tryghed for borgerne” i udvalgsværelse G på rådhuset og fortalte om den politiske
arbejdsform i Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og opgaveudvalgene, samt de
meget positive erfaringer med proces og udbytte af de tidligere 24 opgaveudvalg. Herefter
introducerede Hans Toft til baggrunden for opgaveudvalget og det som udvalget skal
arbejde med samt forskellige perspektiver, der kan være med til at sikre borgernes tryghed
i det nære og tryghed i hverdagen, som er noget af det mest fundamentale i et
velfærdssamfund. Afslutningsvis præsenterede Hans Toft ideer om vagtværn/vægtere, der
kan være med til at stresse tyven.
Emilie Rendtorff Hornbech, der sammen med Mette Jung Christensen skal facilitere
opgaveudvalget, præsenterede formål og program for mødet. Herefter fik medlemmerne
lejlighed til at præsentere sig i plenum og fortælle hinanden om, hvad de glæder sig mest
til i arbejdet.
Carsten Spliid fra politiet præsenterede medlemmerne for udvalgt statistik for indbrud og
tyveri i boliger, biler, både, virksomheder og butikker samt tricktyverier over de seneste tre
år (2016, 2017 og 2018). Præsentationen viste særligt høje tal for indbrud i beboelse og at
udfordringen er fordelt geografisk på hele kommunen, og det er således ikke få områder,
der er hårdt ramt. Derudover viste præsentationen også en massiv udfordring med tyveri
fra biler.
Opgaveudvalgets opgave, som 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, blev
gennemgået. Herefter blev udvalget orienteret om mødeplanen og præsenteret for et
forslag til procesplan for udvalgets arbejde med fire møder, som planlægges undervejs.
Opgaveudvalget godkendte procesplanen.
For at tage hul på opgaveudvalgets arbejde drøftede medlemmerne ved bordene hvad de
forstår ved tryghed i relation til udvalgets opgave, hvorefter der blev samlet op i plenum.
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Medlemmerne for opgaveudvalget blev kort introduceret til en indbrudstyvs tankesæt
gennem et kort oplæg og film med en tidligere indbrudstyv og fik efterfølgende mulighed
for at tale om, hvilke refleksioner det gav.
I plenum lavede udvalgets medlemmer en fælles brainstorm på aktører på området,
indledende idéer til indsatser og metoder og gav en indikation på, hvad de gerne vil
arbejde videre med. Herunder blev Morten Brudholm, der har været med til at engagere sit
lokalområde, opfordret til på næste møde at orientere om erfaringer fra et
nabohjælpsprojekt.
Hans Toft takkede udvalget for et stort engagement og understregede sin forventning til at
arbejdet kommer til at gøre en forskel.
Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg Tryghed for borgerne (2747065 - EMN-2019-00433)
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