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Tryghed i nasrmilj0et

1. Kommunalbestyrelsen i H0rsholm Kommunen nedsaetter et

opgaveudvalg med det saerlige formal at saettes fokus pa hvordan
der skabes mere tryghed i naermilj0et i kommunen. Trygheden i
hverdagen er et vigtigt element for borgernes oplevelse af en
velfungerende by, hvor man kan faerdes frit pa alle offentligt
til aengelige steder. Det skal opnas gennem en raekke forskellige
initiativer der skaber sikkerhed og stabilitet pa veje, offentlige
pladser, busholdepladser og togstationer.

2. Opgaven skal l0ses fremadrettet og forankres i et tvaergaende
samspil mellem kommunalbestyrelsens udvalg og udf0res gennem
en raekke tvaergaende initiativer, hvor politikere, idraetsliv,
aeldrerad, ungerad, boligselskaber, DSB, Movia, politi, SSP,
handelsliv og detailhandel m.fl. samarbejder om konkrete
indsatser.

3. Udvalget sammensaettes af 1 repraesentant fra hver af f0lgende

udvalg: SFKU, BSU, EBU og SSU (skrives helt ud i teksten).
Derudover tilknyttes reprsesentanter som naevnt under pkt. 2,

ligesom der l0bende kan tilknyttes saerlig ekspertise, kriminolog,
antropolog og andre med saerlig viden indenfor omradet.
Kommunalbestyrelsesmedlem Jan H. Klit udpeges som formand

4. Udvalget vil arbejde med en raekke hypoteser, der skal belyse
forskellige sp0rgsmal, f.eks.:
- hvordan fungerer de velfungerende lokalmilj0er med lav

kriminalitet
- hvilke problemer knytter der sig til de lokalmilj0er, hvor der er

usikkerhed eller utryghed
- kan vi laere noget andre byer gennem f.eks. studiebes0g
- kan FN's verdensmal om sociale mal danne inspiration til

arbejdet
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- hvordan kan der gennem borgerm0der/abne temam0der og

foredrag skabes mere viden om velfungerende bymilj0er
- kan samarbejdet med nabokommuner fremme mulighederne

for saerlige tryghedsskabende indsatser

5. Udvalget fastlaegger selv sin m0deraskke, idet der i den indledende
fase forventes manedlige m0der.

Udvalget kan l0bende fremsaette forslag og formulere
anbefalinger til kommunalbestyrelsen om ivaerksaettelse konkrete
initiativer.

Udvalgets arbejde evalueres f0rste gang efter 2 ar.

6. Kommunens administration yder sekretariatsbistand og
tilrettelaegger m0derne sammen med formanden.
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