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Orientering om ny Sikker By strategi 

 

Resumé 

Økonomiudvalget orienteres om proces for udarbejdelsen af ny Sikker 

By strategi. Den nuværende strategi løb fra 2018-21 og skal derfor for-

nys. Den nye strategi vil blive forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 

2022.  

 

Problemstilling 

Sikker By-samarbejdet mellem forvaltningerne, SSP og Københavns Po-

liti har eksisteret siden 2009, og der har i perioden været tre politisk 

godkendte programmer/strategier for arbejdet. Sikker By strategien 

udgør den overordnede ramme for det kriminalpræventive og tryg-

hedsskabende arbejde i København. Strategien skal sikre, at alle dele af 

kommunen, i samarbejde med politiet, trækker i den samme retning i 

forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og utryghed. Den nuvæ-

rende Sikker By strategi løb fra 2018 til 2021 og skal derfor fornys.  

 

Løsning 

Indhold 

Udarbejdelsen af den nye strategi er påbegyndt i slutningen af 2021 ef-

ter beslutning i Sikker By styregruppen, som består af direktører/chefer 

fra alle forvaltninger samt SSP og Københavns Politi. Arbejdet tager ud-

gangspunkt i en opdatering af den tidligere strategis mål, principper og 

fokusområder, så den tilpasses de aktuelle problemstillinger. Strategien 

udvikles med inddragelse af alle relevante forvaltninger, SSP og Køben-

havns Politi.  

 

Proces 

Sikker By strategien for 2018-2021 blev godkendt efter behandling i 

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Herefter blev den god-

kendte strategi behandlet i en række fagudvalg med henblik på vurde-

ring af, om strategien gav anledning til ændringer af udvalgenes indsat-

ser på området. 

 

Processen for den nye Sikker By strategi vil være mere omfattende med 

henblik på at sikre bred forankring, herunder input fra lokaludvalgene. 

Processen vil indeholde følgende elementer: 
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1. Orientering af Økonomiudvalget og tilbud til forvaltningerne 

om samme orientering til deres fagudvalg i marts 

2. Høring af lokaludvalg i ca. 4 uger fra slutningen af april 

3. Borgmesterdrøftelse i starten af maj 

4. To behandlinger i Økonomiudvalget, forventeligt i august og 

oktober, inden endelig behandling i Borgerrepræsentationen 

forventeligt i november 

5. Tilbud til forvaltningerne om oplæg om den godkendte strategi 

fra Sikker By til temadrøftelser i de enkelte fagudvalg, hvor stra-

tegien kan drøftes i relation til særlige fokusområder, der er rele-

vante for de respektive udvalg. 

 

Økonomi 

Arbejdet med ny Sikker By strategi har i sig selv ingen økonomi konse-

kvenser.  

 

Videre proces 

Den nævnte proces igangsættes.  

 

Indtil der foreligger en ny politisk godkendt Sikker By strategi, vil Sikker 

By arbejde ud fra den eksisterende strategi 2018-2021. Økonomiudval-

get forelægges således i august 2022 afrapportering på målene i den 

eksisterende Sikker By strategi. 

 

Bilag 
Ingen bilag. 

 


