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

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget og borgmester Hans Toft bød velkommen til det 4. og sidste
møde i udvalget. I velkomsten blev det understreget, at kommunen fremadrettet skal have
en aktiv faciliterende rolle, som central aktør i indsatsen om at forebygge og bekæmpe
indbrud og tyveri. Hurtig udrykning og synlig tilstedeværelse blev ligeledes fremhævet.
Formanden lagde også op til sproglige skærpelser i udkastet til den samlede anbefaling for
opgaveudvalget, og forhåbningen var at udvalget kunne godkende udkastet.
Facilitator Emilie Rendtorff Hornbech gennemgik herefter mødets program og formål og
præsenterede kort udkastet til den samlede anbefaling.
Herefter drøftede medlemmerne parvis udkastet i forhold til, om der manglede noget, om
noget skulle tydeliggøres eller om de havde andre kommentarer til indholdet.
Efterfølgende blev der samlet op i plenum. Generelt var der positiv feedback på den
samlede anbefaling, og enkelte havde forslag til implementeringsdelen. Disse forslag blev
noteret og tages med i realiseringen af den endeligt godkendte anbefaling.
Til slut godkendte medlemmerne den samlede anbefaling, og forvaltningen fik mandat til at
lave redaktionelle justeringer, så anbefalingen kan videresendes til politisk behandling.
Herefter orienterede facilitator Emilie Rendtorff Hornbech om den videre proces og
aflevering af anbefaling på fællesmøde i Økonomiudvalget den 29. april, hvor anbefalingen
præsenteres af formandskabet og to medlemmer af udvalget - Morten Brudholm og
Pernille Toft Mølgaard.
Endelig blev der gennemført en kort mundtlig evaluering af opgaveudvalgets arbejde med
udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad har været godt? Hvad har været mindre godt?
Og hvad kan vi gøre bedre næste gang? Evalueringen var meget positiv – flere havde
været begejstrede for faciliteringen og processen. Flere oplevede, at de konkrete tiltag har
rod i borgernes oplevelser. Nogle mente, at man fremadrettet kunne have valgt en mere
videnskabelig tilgang, mens andre omvendt mente, at der havde været inviteret for mange
eksperter med. Evalueringen blev rundet at med en orienterering om, at der efterfølgende
udsendes spørgeskema til borgermedlemmerne af opgaveudvalget. Evalueringerne
danner grundlag for kommende opgaveudvalg.
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Formandskabet rundede mødet af med at takke medlemmerne for deres store indsats og
engagement.
Bilag
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