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Høring om hovedelement i ny Sikker By strategi 

 

Sikker By samarbejdet mellem alle kommunens forvaltninger, SSP og 

Københavns Politi har eksisteret siden 2010. I den periode har der været 

tre politisk vedtagne, fireårige programmer/strategier, der har udgjort 

den overordnede ramme for kommunens indsats for mere tryghed og 

mindre kriminalitet i København.  

Den nuværende Sikker By strategi 2018-2021 er udløbet, og strategien 

skal derfor fornys. I processen for arbejdet med en ny strategi, er der 

besluttet en model med en bred inddragelse for at sikre en relevant og 

bredt forankret strategi.  

Hovedelementet i den nuværende Sikker By strategi er seks principper 

for kommunens kriminalpræventive og tryghedsskabende indsats. Det 

er besluttet, at den nye strategi også skal bygge på en række overord-

nede principper og en række fagprincipper. Med denne høring ønskes 

lokaludvalgenes input til fagprincipperne.   

På den baggrund sendes forvaltningens udkast til fire fagprincipper til 

den nye Sikker By strategi i høring hos alle lokaludvalg.  

Lokaludvalgene bedes i høringen forholde sig til, om de fire principper 

rummer de kriminalitets- og tryghedsudfordringer som lokaludvalgene 

oplever i deres område. 

Lokaludvalgenes høringssvar skal sendes til Økonomiforvaltningen på 

S48N@kk.dk og F29E@kk.dk senest d. 3. juni.  

De modtagne høringssvar vil indgå i det videre arbejde med Sikker By 

strategien.  

Uddybet baggrund for høringen 

Sikker By strategien udgør den overordnede ramme for samarbejdet 

mellem forvaltningerne, SSP og politiet og den strategiske udvikling af 

det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i kommunen. 

Strategien indeholder overordnede mål og principper som forvaltnin-

gerne, SSP og politiet ser som vigtige i Sikker By samarbejdet.  Sikker By 

strategien indeholder derimod ikke beslutninger om konkrete kriminal-

præventive og tryghedsskabene indsatser, fordi beslutningerne om de 

enkelte indsatser træffes i fagudvalgene. Lokaludvalgene bedes være 

opmærksomme på dette i forbindelse med deres høringssvar. 

  

Notat 

 

Til alle lokaludvalg i København  

mailto:S48N@kk.dk
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Det indledende arbejde med den nye Sikker By strategi 

Arbejdet med en ny Sikker By strategi har været i gang siden ultimo 

2021. Sikker By styregruppen har besluttet, at den nye strategi skal 

bygge videre på den nuværende strategis fundament. Sikker By styre-

gruppen består af fagdirektører fra alle syv forvaltninger, chefen for SSP 

og chefpolitiinspektøren fra Københavns Politi. 

 

Den eksisterende strategi består af seks principper. To af principperne 

er overordnede principper, der dels beskriver Sikker By samarbejdet og 

dels beskriver, hvordan der arbejdes vidensbaseret på området. Opda-

terede udgaver af de to principper er pt. under udarbejdelse. Derud-

over er der fire fagprincipper, som beskriver det tværgående samar-

bejde indenfor fire fagområder, der dækker Sikker By’s fokusområder.  
 

Der er i styregruppen enighed om, at principperne bør videreføres i en 

ny strategi, da de omfatter det trygheds- og kriminalpræventive ar-

bejde, der er i forvaltningerne. Desuden sikrer en videreførelse af strate-

giens overordnede ramme kontinuitet i kommunens arbejde. Der er 

dog behov for at opdatere strategien, så den afspejler forandringer i kri-

minalitets- og tryghedsbilledet de sidste fire år. 

 

Bred involvering og inddragelse 

De tidligere Sikker By programmer og strategier har ikke været i høring i 

lokaludvalgene. I processen for arbejdet med en ny strategi er der be-

sluttet en model med inddragelse af lokaludvalgene for at få deres lo-

kale input til arbejdet.  

 

Der er blevet afholdt fire workshops i februar, hvor de fire fagprincipper 

er blevet drøftet på tværs af forvaltningerne, SSP og politiet, så princip-

perne afspejler de aktuelle udfordringer. 

 

Det er fagprincipperne:  

• Fokus på kriminalitetstruede børn og unge 

• Fokus på rocker- og bandekriminalitet 

• Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer  

• Fokus på forebyggelse af ekstremisme. 

 

På baggrund af de fire workshops har Sikker By i Økonomiforvaltningen 

udarbejdet de vedlagte udkast til de fire fagprincipper.  

 

Videre proces 

Udkastet til de fire fagprincipper er i høring i lokaludvalgene fra den 25. 

april til 3. juni. De indkomne høringssvar vil indgå i forvaltningens vi-

dere arbejde med strategien. Den videre proces vil også indeholde en 

indledende borgmesterdrøftelse af udkastet til principper. Når det en-

delige forslag til en ny Sikker By strategi foreligger, vil den blive forelagt 

Økonomiudvalget til behandling over to møder, forventeligt i august og 
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oktober. Den endelige politiske godkendelse af den nye Sikker By stra-

tegi sker i Borgerrepræsentationen, forventeligt i november.  

 

Bilag 

Bilag 1: Udkast til fire fagprincipper til den nye Sikker By strategi 

Bilag 2: Den tidligere Sikker By strategi 2018-2021 

  


