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1. Motivation/baggrund for Bo Trygt projektet 
 

Bo Trygt er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde 

med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Bo Trygt bidrager med 

ekspertise og værktøjer i forhold til indbrudsforebyggelse og trygge boligområder.  

 

Indsatsen blev udviklet på baggrund af, at mange danskere føler sig utrygge, og at 

Danmark alt for længe har ligget i toppen af statistikkerne, når det gælder indbrud 

i private hjem. Herunder har Hørsholm Kommune i mange år haft en meget høj 

andel indbrud per indbyggere. Derfor valgte Hørsholm Kommunes 

Kommunalbestyrelse at blive en del af Bo Trygt partnerskabet i december 2020 i 

samarbejde med Nordsjællands Politi.  

 

For at støtte op om indsatsen i Bo Trygt og sikre en stærk lokal forankring 

nedsættes en tryghedsreferencegruppe.  

 

 

2. Formål med Tryghedsreferencegruppen 
 

Tryghedsreferencegruppen har til formål at:  

 

• udvikle indsatser, som skaber tryghed, bedre naboskab og mindsker 
indbrud i Hørsholm 

• støtte op omkring indsatserne, som udvikles/arrangeres i regi af Bo Trygt 

• sætte indbrudsforebyggelse på dagsordenen. 

• kvalificere indsatserne og sikre, at de bliver lokalt forankret. 
 
 

3.  Succeskriterier og målemetoder  
 
Værdien af Bo Trygt projektet kan ses, når borgerne i Hørsholm føler sig mere 

trygge, og bekymringen for indbrud i Hørsholm Kommune er blevet mindre. For at 

kunne måle dette udføres en tryghedsmåling i Hørsholm hvert andet år, som 

sendes ud med e-Boks til 6000 borgere i Hørsholm kommune. Det er 

forventningen, at trygheden over tid, med de rette indsatser, vil kunne stige og 

bekymringen falde blandt kommunens borgere.  

 

Helt konkret kan værdien måles løbende på at: 

- antallet af indbrud reduceres fra 262 til under 85 om året, svarende til en 

reduktion på 2/3 inden for en femårig periode.  
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- nabofællesskabet styrkes gennem 2.000 nye, aktive nabohjælpere, der er 

tilmeldt Nabohjælp inden for en femårig periode. (Målingen løber fra projektstart i 

december 2020 til december 2025).  

 

 
 

4. Projektets produkt(er)/leverancer  
 

- Generelle tryghedsskabende initiativer - Tryghedsreferencegruppen vil 

primært beskæftige sig med indsatser, som omhandler 

indbrudsforebyggelse, men der kan også forekomme opgaver, som 

handler mere overordnet om tryghed.  

- Engagering af borgere - Tryghedsreferencegruppen skal være med til at 

kvalificere og udvikle borgerrettede initiativer såsom borgermøder, 

tryghedsvandringer og opsætning af mobile politistationer 
- Handleplan - Tryghedsreferencegruppen skal komme med input til 

handleplan og tidsplan for arbejdet med Bo Trygt 

- Involvering af udgående medarbejdere - Tryghedsreferencegruppen skal 

være med til at udvikle nye initiativer, som kan engagere udgående 

medarbejdere til at være beskyttende øjne, da de har mulighed for at 

påvirke den lokale indbrudssituation.  

- Konstruktiv presse og kommunikation – Tryghedsreferencegruppen skal 

give input til kommunikationsindhold med handlingsanvisende elementer 

om hvad borgerne selv kan gøre ift. forebygge indbrud.  

- Engagering af det lokale erhvervsliv – Erhvervsdrivende kan spille en stor 

rolle i forebyggelse af indbrud, og referencegruppen skal være med til at 

udtænke nye initiativer. Det drejer sig om låsesmede, entreprenører, 

tømrer, byggemarkeder etc.  

- Rekruttering af nabohjælpere og nabovenner – Godt naboskab 

nedsætter risikoen for indbrud, og derfor skal der løbende rekrutteres 

nye nabohjælpere/nabovenner. Tryghedsreferencegruppen kan igennem 

deres netværk hjælpe med rekruttering og herunder komme med forslag 

til initiativer, der kan hjælpe på rekrutteringen. 

 

5. Projektets organisering 
 

Bo Trygt refererer til Økonomiudvalget og afrapporterer en gang årligt og efter 

behov. Herudover rapporterer Bo Trygt til lokalrådet, hvor det øvrige 

kriminalitetsforebyggende arbejde ligger. 

 

Tryghedsreferencegruppen forventes at mødes omkring to gange årligt med 

mulighed for at variere antallet og varigheden af møder efter behov. I forbindelse 

med hvert møde forventes der forberedelse i et omfang af 1-2 timer. 

 

Projektlederen for Bo Trygt står for at arrangere og koordinere Bo Trygt 

indsatserne i tæt samarbejde med Nordsjællands Politi.  

 

Tryghedsreferencegruppen har en forperson, som er talsperson for gruppen, og 

som skal deltage i udvalgte arrangementer. Forpersonen er med til at lede 

møderne og sørge for, at dagsordenen bliver fulgt. 
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6. Medlemmer 

 

Tryghedsreferencegruppen består af følgende: 

 
- 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som kommunalbestyrelsen 

udpeger af sin midte efter forholdstalsvalgmetoden. Heraf udpeger 
kommunalbestyrelsen en forperson for indsatsen, som er talsperson 
for projektet udadtil.  

- 1 repræsentant fra Nordsjællands politi, som Nordsjællands Politi 
selv udpeger. 

- 3 nabovenner, som lokale ambassadører for indsatsen, som kan 
melde sig frivilligt ind i gruppen 

- Ad hoc medlemmer, som kan melde sig frivilligt ind i gruppen, når 
der er behov for bestemte kompetencer ift. udvikling af nye 
indsatser 

 

 

7. Økonomi/ressourcer 
 
Der er afsat 250.000 kr. til en deltidsansat projektleder for Bo Trygt indsatsen.  

 

Derudover er der afsat 70.000 kr. til afholdelse af borgermøder, kommunikation 

borgerinvolvering, etc. 

 

 


