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Høringssvar fra lokaludvalg til ny Sikker By strategi  

 

Resumé 

Dette notat indeholder en gennemgang af lokaludvalgenes høringssvar 

til ny Sikker By strategi. Udkast til fagprincipper i den nye Sikker By stra-

tegi har været i høring hos lokaludvalgene i perioden 29. april til 3. juni. 

Med undtagelse af Kgs. Enghave lokaludvalg er der kommet svar fra alle 

lokaludvalg. 

 

Gennemgang af hovedsynspunkter i høringssvarene 

Lokaludvalgene er i høringen blevet bedt om at forholde sig til, om ud-

kastet til fire fagprincipper rummer de kriminalitets- og tryghedsudfor-

dringer, som lokaludvalgene oplever i deres område De fleste lokalud-

valg bakker op om de fire fagprincipper. Samtidig ser lokaludvalgene 

generelt positivt på inddragelsen ifm. udviklingen af strategien. 

 

Høringssvarene giver samlet set et billede af, at bydelene i København 

er forskellige, og at de er præget af forskellige udfordringer. Flere lokal-

udvalg byder ind med specifikke og lokale ønsker til strategien. Der er 

dog flere tematikker, som går på tværs af høringssvarene. Sikker By har 

identificeret syv tværgående tematikker, som gennemgås nedenfor. 
 

Tema 1: Tryghedspartnerskaber / brede tværgående samarbejder 

Lokaludvalg Kommentar 
Brønshøj-
Husum  

Ønsker at der etableres et nyt tryghedspartnerskab i 
Brønshøj-Husum, som dækker over Husum Torv og 
strækningen fra Bellahøjhusene til Brønshøj Torv. 

Amager Øst Ønsker at der etableres et minitryghedspartnerskab 
på Amager Øst omfattende Støberigåden i Holm-
bladsgade og som strækker sig til Frankrigsgade.  

Indre By Ønsker at der etableres et tryghedspartnerskab i Indre 
By med fokus på de særegne problematikker, som ek-
sisterer i bydelen, herunder fokus på udefrakom-
mende borgere, som skaber utryghed. 

Nørrebro Bakker op om lokalt forankrede tryghedsindsatser. Der 
skal være større fokus på det tværgående samarbejde 
og kontinuerlige tryghedsindsatser. Der er risiko for, at 
meget viden og gode indsatser mistes, når en 

  

Notat 
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tryghedsindsats stopper. Hertil skal beboere også ind-
drages mere. 
 
Fremhæver at tryghedsindsatser kan blive for snævert 
geografisk afgrænset, da udfordringer kan gå på tværs 
af bydele. Ser derfor et behov for bredere og mere 
fleksible tryghedsindsatser. 

Bispebjerg Det tværgående samarbejde skal have et kontinuerligt 
fokus. Indsatserne skal være bredere, kontinuer-
lige/permanente og de skal forankres i bydelen med 
én indgang. Meget viden og momentum mistes, når 
en tryghedsindsats lukker ned. Tryghedsindsatserne 
er ofte for snævert geografisk afgrænset – utrygheden 
flytter rundt i bydelen. 
Borgere og lokalsamfundet skal inddrages mere. En 
mulighed for at aktivere lokalsamfundet er opdyrkelse 
af et lokal netværk i bydelen, der samarbejder med 
Sikker By. 

Amager 
Vest 

Tryghedsudfordringer er komplekse og kræver derfor 
brede tværgående samarbejder og tiltag, der adresse-
rer hele lokalsamfundet og de fællesskaber, der skaber 
tilhørsforhold. 

Østerbro Der bør være endnu mere fokus på det tværgående 
samarbejde. Ikke bare i forvaltningerne, men også på 
gadeplan lokalt - så lokalt politi, integrationskonsulen-
ter, lokale borgere og SSP-medarbejdere kan støtte 
hinanden og områdets unge i eksekveringen af Sikker 
By strategien. 

Vesterbro Der er behov for at styrke samarbejdet med civilsam-
fundsaktører, da det vil være med til at løfte det fore-
byggende arbejde. Civilsamfundsaktører når ofte an-
dre grupper end kommunen gør. 

 

Tema 2: Model for legalisering af hash  

Lokaludvalg Kommentar 
Christians-
havn 

På baggrund af erfaringer med hashhandel på Christi-
ania og udfordringer med hashsalg på Krøyers Plads 
anbefaler lokaludvalget, at der indgår modeller for le-
galisering af hash i strategien.  

Nørrebro Foreslår at udviklingen af en model for legalisering af 
hash tilføjes til afsnittet om rocker- og bandekriminali-
tet. Mener at Sikker By samarbejdet skal bidrage aktivt 
til udviklingen af en vidensbaseret model for legalise-
ring af hash med udgangspunkt i erfaringerne fra an-
dre europæiske lande. 

 

Tema 3: Natteliv 

Lokaludvalg Kommentar 
Christians-
havn 

Strategien bør indeholde elementer fra nattelivsud-
valget. Støtter en model med færre natbevillinger og 
en fremrykning af åbningstider, så beværtningerne 
lukker tidligere. 

Indre By Fremhæver alkoholbevillinger, sammenhæng mellem 
kriminalitet og natteliv samt åbenlyst indtag af stoffer i 
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gadebilledet. Unge rekrutteres til salg. Forholdet mel-
lem inde og ude, privat og offentlig grund. Festen er 
flyttet uden for baren og det betyder støj, tis og slås-
kampe. Havnefronten som ny festzone. Fjerner man 
biler og sætter bænke op, inviterer det til mere larm 
og fest. 

Vesterbro I nattelivet i København er der en stigning i anmeldel-
ser af hadforbrydelser, som handler om en persons 
etnicitet, tro, køn eller seksuel orientering. Derfor skal 
der skal sættes ind overfor sprogbrug og handlinger, 
som diskriminerer andre mennesker. Hertil skal man i 
samfundet arbejde på at højne respekten for hinan-
den. 

Ekstremisme-begrebet er for snævert og bør udvides 
med begrebet racisme. 

 

Tema 4: Etablering af trygge byrum 

Lokaludvalg Kommentar 
Bispebjerg Der bør være fokus på skabelsen af trygge byrum, ud-

viklingen af byrummet omkring Smedetoften er et 
godt eksempel. 

Valby Der skal være fokus på, hvordan man får etableret by-
rum, hvor de unge kan opholde sig trygt – på samme 
vis som legepladser, men med arealer målrettet unge.  

 

Tema 5: Positive fællesskaber og fritidstilbud 

Lokaludvalg Kommentar 
Østerbro Fremhæver tiltaget om at få flere unge ind i positive 

fællesskaber. Anser dette som en meget vigtig faktor 
for at bekæmpe kriminalitet og skabe bedre trivsel. 

Valby Det er godt for unge at være en del af positive fælles-
skaber. Lokaludvalget ser nytten i foreninger, men de 
unge mangler samtidig gode fritidsarealer til den del 
af deres fritids, hvor de ikke indgår i et foreningsfæl-
lesskab. 

Indre By Kommunen skal sikre, at de unge har adgang til vel-
fungerende fritidstilbud og sociale foranstaltninger, 
og at der er koordination på tværs af myndighederne. 

Efterspørger en konkret definition af ”positive fælles-
skaber.” 

Christians-
havn 

Det er vigtigt, at børn og unge har et godt skoleliv og 
et sundt ungdomsliv med gode tilbud. Derfor skal 
man støtte idræts- og ungdomsklubber. Derudover 
skal der stilles lokaler til rådighed rundt om i byen, 
hvor de unge kan være og feste. Hertil skal alders-
grænsen for ophold i ungebofællesskaber hæves fra 
18 til 21 år, således, at anbragte unge bliver bedre ru-
stet til voksenlivet. 
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Vesterbro Man skal understøtte udsatte børns fortsatte mulighe-

der for vederlagsfrit at deltage i kultur- og sportsakti-
viteter, fx med fripladser og via folkeoplysning. Samti-
dig skal man hjælpe de unge fra udsatte familier vi-
dere i uddannelse eller jobs efter folkeskolen, fx med 
en mentorordning.  

Bispebjerg Der mangler indsatser og aktivitetstilbud til unge over 
18 år. Her er der behov for fleksible løsninger, som kan 
gribe de unge og fastholde dem i positive fællesska-
ber i overgangen til voksenlivet. 

 

Tema 6: Psykiatri og stofpåvirkede 

Lokaludvalg Kommentar 
Vesterbro Psykisk syge personer skaber utryghed. Derfor skal 

kommunen igangsætte initiativer ift. gadepsykiatri og 
samarbejde med psykiatrien. Derudover skal der etab-
leres stofindtagelsesrum i resten af byen og etableres 
flere indendørs rammer for hjemløse. 

Bispebjerg Man bør udvide målgrupperne i strategien, da bl.a. 
personer med alvorlig psykisk sygdom kan opleves 
som utryghedsskabende. Indsatser, der støtter op om 
disse borgere, kan både afhjælpe utrygheden og 
skabe en bedre hverdag for mennesker med alvorlig 
psykisk sygdom. 

 

 

Tema 7: Indhold i strategien 

 

Lokaludvalg Kommentar 
Østerbro Har en forventning om, at fagprincipperne følges op 

af en egentlig strategi og handlingsplaner, hvor der 
fastsættes kvantificerbare mål, hvormed man kan 
følge op på, at der allokeres ressourcer til indsatserne 
og sikre, hvem der har ansvar for gennemførsel.  

Amager Øst Glæder sig til at se, hvordan principperne tænkes om-
sat til fagligt velfunderede handlinger. 

Valby Har en forventning om, at fagprincipperne, eller i 
hvert fald strategien, forholder sig til, hvad der skaber 
en sikker by fremfor at fokusere på, hvad der skal sæt-
tes ind imod. 

Amager 
Vest 

Oplægget mangler konkret indhold. Det betyder, at 
det er svært for lokaludvalget at give strategien input 
og kritik, og være en medspiller ift., hvordan strate-
gien implementeres. 
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Høringssvar vedr. intern høring om hovedelement i ny 
Sikker By strategi 

 

Amager Vest Lokaludvalg takker for muligheden for at 
give input til fagprincipperne i den nye Sikker By stra-
tegi. 
 
Fornuftig tilgang baseret på en realistisk bedømmelse 
Overordnet set, virker Sikker By strategien og de fire fag-
principper som en fornuftig tilgang baseret på en reali-
stisk bedømmelse af situationen og kompleksiteten i den 
udfordring, der skal løses. Netop kompleksiteten tages 
der hånd om med et bredt tværfagligt samarbejde og til-
tag, der adresserer hele 
lokalsamfundet og de fællesskaber, der skaber tilhørsfor-
hold. 
Fagprincipperne definerer udfordringerne som delta-
gerne i Sikker By samarbejdet ser dem lige nu. Vi ser in-
gen grund til at afvise denne bedømmelse. I den for-
stand har vi ingen bemærkninger til fagprincipperne 
som sådan. Problemstilling og metodetilgang ser for-
nuftig ud. Personalet der har arbejdet med strategien de 
forløbne år må antages at have gjort deres bedste på 
grundlag af deres faglighed og vil fortsætte på samme 
måde. 
 
Svært at give input da konkret indhold mangler 
På den anden side mangler oplægget det konkrete ind-
hold, som overhovedet gør det muligt for os at give in-
put og kritik. Der henvises til at egentlige, praktiske tiltag 
skal vedtages i fagudvalgene. Men det betyder også, at vi 
på dette tidlige tidspunkt ikke kan blive en medspiller på, 
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hvordan Sikker By strategien implementeres. Høringen 
kan i den forstand virke noget overflødig. 
 
Objektiv versus subjektiv tryghed 
Omvendt, synes vi oplægget og den gældende strategi 
mangler en dimension som ikke er inkluderet i fagprin-
cipperne. Fagprincipperne virker meget fokuseret på kri-
minalitet og steder der forbindes med kriminalitet, som 
årsager til utryghed. Imidlertid henviser Det Kriminal-
præventive Råd, på sin hjemmeside, både til objektiv og 
subjektiv tryghed, hvilket svarer meget godt til de ople-
velser vi har i 
vores hverdag. 
 
Nogle af os kan føle os utrygge i selskab med Sundholms 
klienter, især fordi nogle af dem er stofpåvirkede. Men 
det har ikke noget at gøre med erfaringer eller faktiske 
forhold omkring den gruppe mennesker. Ingen konkrete 
episoder understøtter den følelse. Det er altså et forhold 
der kan rettes op med erfaring og et bedre personligt 
kendskab. Hvilket i dette tilfælde kunne understøttes 
ved at åbne Sundholm området mere op. 
 
Et andet eksempel er Havneparken, Islands Brygge. Der 
er mange, der har oplevet utryghed pga. høj musik, lar-
mende grupper og enkelte voldelige episoder. Nu er der 
sket en positiv forandring efter Københavns Politi be-
gyndte en regelmæssig patruljering i sommerhalvåret. 
Men det er vel at mærke de lokales erfaring og syns-
punkt. Andre mennesker ser instinktivt tilstedeværelsen 
af politi som udtryk for en underliggende fare. Simpelt-
hen fordi Danmark i almindelig er så fredeligt, at politiets 
tilstedeværelse ses som et tegn på problemer. 
Forskellene i Amager Vest er også så store, at bevæger 
man sig fra Islands Brygge til Hørgården og Urbanplan, 
vil lige præcis politiet skabe utryghed af de forkerte 
grunde. Eftersom mange danskere af anden etnisk op-
rindelse, oplever politiet som diskriminerende og for-
domsfulde over for dem i hverdagen. 
 
Vi mener Sikker By samarbejdet må holde sig dette 
subjektive element for øje og ikke kun arbejde for at 
sænke kriminalitet eller muligheden for kriminalitet. 
Når kriminaliteten ikke findes, men kun frygten for krimi-
nalitet, vil den rigtige tilgang være at formidle viden og 
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skabe dialog for at opnå den tillid der mangler mellem 
forskellige grupper. 
 

 

 

Venlig hilsen 
 
Kresten Thomsen 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
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Høringssvar vedr. Strategi for Sikker By   

Lokaludvalg Amager Øst vil gerne sig tak for at blive inddraget før ende-

lig udarbejdelse af Sikker By Strategi. 

 

Før udarbejdelse af høringssvar har vi kontaktet, den bolig sociale hel-

hedsplan, Amagerplanen, mhp. at inddrage deres input i vores hørings-

svar. 

Vi kan bakke op om de 4 fagprincipper, der er valgt. 

 

Vi finder det relevant og vigtigt: 
• At børn og unge skal indgå i positive fællesskaber  

• At der både arbejdes lokalt og mobilt  

• At de samfundsmæssige kerneydelser skal være gode/forbed-

res  

• At have fokus på den digitale adfærd  

• At have fokus på overgangen fra ung til voksen  

• At have fokus på tryghed   

Vi glæder os til at se hvordan principperne tænkes omsat til fagligt vel-

funderede handlinger. 

  

Dertil kunne vi ønske os konkrete handlingsplaner på:  
• Tidlig indsats 

• Forældresamarbejdet i forhold til kriminalitetstruede børn 

og unge 

• Den generelle 18+ strategi  

• Etablering af et mini Tryghedspartnerskab omfattende Bo-

ligforeningen VIBOs afdeling Støberigården i Holmblads-

gade som kunne strække sig til at omfatte Frankrigsgade. 

Nærpolitiet bruger en del ressourcer i dette område. 

 

Susanne Møller 

Formand for Amager Øst Lokaludvalg 

20. maj 2022 
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Bispebjerg Lokaludvalg 
  

Til Team Sikker By 

  
Høringssvar vedrørende hovedelement i ny Sikker By 
strategi 
 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at komme med input 

til denne høring. Høringen har været drøftet i Bylivsudvalget d. 3. maj 

2022 og i lokaludvalget d. 19. maj 2022. Derudover har lokaludvalget af-

holdt borgermøde om trygheden i bydelen d. 24. maj. Der var ca. 25 

deltagere i mødet fra bydelens fem kvarterer og flere input fra borgerne 

er taget videre i høringssvaret.  

 

Høringen er sendt til lokaludvalget d. 25. april 2022 med høringsfrist 3. 

juni 2022. 

 

Større tryghed i bydelen 
Lokaludvalget hilsner de nye fagprincipper i Sikker By strategien vel-

kommen og håber, at de kan skabe større tryghed. Lokaludvalget har i 

længere tid arbejdet for øget tryghed og sætter særligt pris på skærpet 

fokus på indsatser rettet mod lokalområder med tryghedsudfordringer, 

hvor Bispebjerg er klart overrepræsenteret, samt fokus på kriminalitets-

truede børn og unge, hvor lokaludvalget støtter de lokale initiativer. 

 

Kontinuerlige og bredere tryghedsindsatser 

Det tværgående samarbejde bliver fremhævet og skal have et kontinu-

erligt fokus. Det hilser lokaludvalget velkommen, men ser samtidig 

gerne, at indsatserne reelt er kontinuerlige. Der er meget viden og mo-

mentum, der mistes, når en tryghedsindsats, fx ifm. en områdeforny-

else, lukker ned. Indsatsen skal være forankret og blivende i bydelen. 

Der skal være en permanent og kontinuerlig indsats, der forebyggende 

tager hånd om udfordringer, før de blusser op. Det er i tiden uden ban-

dekonflikter og andre større utryghedsskabende episoder, at trygheden 

kan øges, så evt. kommende udfordringer ikke skaber stor utryghed. Det 

er derfor vigtigt at tænke indsatser som et permanent element. 

 

3. juni 2022 
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Samtidig er tryghedsindsatserne ofte snævert geografisk afgrænsning, 

men der er behov brede samarbejder, da utrygheden flytter rundt i by-

delen. Her kan en indsats i hele bydelen være til gavn og et samarbejde 

på tværs af bydelene, fx med Nørrebro, kan have stor effekt. 

 

Lokaludvalget ser gerne, at kontinuerlige og bredere indsatser bliver en 

realitet med udgangspunkt i Sikker By strategien. 

 

Én indgang for bydelen 
Det er positivt, at der er mange aktører involveret i tryghedsskabende 

indsatser, men det kan også være udfordrende for borgerne at vide, 

hvor man skal henvende sig, hvis man oplever kriminalitet eller utryg-

hedsskabende adfærd. Det gælder også ift., hvem der skal handle på det 

og hvor man kan indhente mere viden. Der kan i strategien med fordel 

fokuseres på behovet for én indgang til tryghedsindsatser. Der er brug 

for en indsats, der kender bydelen og som bydelen kender. Det skal 

være en indsats, der er i dialog med beboerne og som kan tage deres 

bekymringer videre, samt give faktuel viden om kriminalitet og utryg-

hed i bydelen. På den måde kan man også tale imod utryghedsska-

bende fortællinger i lokalområdet. 

 

Aktivering af lokalsamfund 

Strategien nævner ikke specifikt, hvordan beboerne og lokalsamfundet 

kan understøtte en positiv udvikling i tryghed og kriminalitet. Der skal 

arbejdes for, at lokalområder kan aktiveres bedre, så man kan stå sam-

men mod kriminalitet og utryghed. Her er det vigtigt at gå i dialog med 

lokalområderne, så borgerne har de rette redskaber at arbejde med. 

 

Netværk i bydelen 

En mulighed for at aktivere lokalsamfundet er opdyrkelse af et lokalt 

netværk i bydelen, der samarbejder med Sikker By. Der er mange af de 

samme utryghedsskabende udfordringer på tværs af bydelen, særligt 

med unge i kældre, hvor der kan være behov for vidensdeling mellem 

bydelens borgere, boligforeninger, aktører og offentlige instanser. En 

ny strategi kan understøtte netværk, hvor aktører kan sparre med hinan-

den og arbejde helt lokalt med tryghedsskabende indsatser. Det kan 

også skabe vidensdeling i akutte situationer, hvor der er behov for hur-

tig reaktion. 

 

Tryghedsskabende byrum og indsatser 

Udkast til strategien nævner trygge byrum som et særligt fokus, og der 

kunne tilføjes skabelse af byrum, hvor ellers utryghedsskabende perso-

ner ikke opfattes som utrygge. Det har man haft succes med på bl.a. 

Smedetoften, hvor byrummet er indrettet til brug af unge, der af 

mange opfattes som uønskede, men som i det byrum indgår som en al-

mindelig brugergruppe. 
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Samtidig oplever Bispebjerg udfordringer med unge 18+, hvor der 

mangler indsatser og aktivitetstilbud, da de i kommunen ikke længere 

anses som unge. Her er der brug for fleksible løsninger, der kan gribe 

de unge og fastholde dem i positive fællesskaber i overgangen til vok-

senlivet. 

 

Udvidelse af målgrupper 

De fire fagprincipper nævner flere målgrupper for strategien, herunder 

specifikt børn og unge, hvilket lokaludvalget ser positivt på. Der kunne 

med fordel ske en udvidelse af målgrupperne, da andre udsatte borger-

grupper kan opleves som utryghedsskabende. I Bispebjerg har der væ-

ret nævnt mennesker med alvorlig psykisk sygdom, som bydelen har en 

overrepræsentation af. Indsatser, der støtter op om disse borgere, kan 

afhjælpe utrygheden og skaber en bedre hverdag for mennesker med 

alvorlig psykisk sygdom. 

 

Behov for differentieret viden 
I Bispebjerg bydel er 17 % af beboerne utrygge, men det vides ikke, 

hvordan utrygheden er fordelt imellem bydelens kvarterer. Sikker By 

strategien kan fokusere yderligere på behovet for mere differentieret vi-

den om, hvor i bydelen utrygheden er størst og hvad der mere præcist 

gør borgerne utrygge. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Alex Heick, Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 



 

https://www.2700lokaludvalg.dk/
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Med henvisning til Økonomiforvaltningens høringsbrev den 25. april 2022 

om Sikker By-strategi: 

 
Christianshavns Lokaludvalg anerkender Økonomiforvaltningens 
anmodning om høring til de fire fagprincipper: 

• Kriminalitetstruede børn og unge 
• Lokalområder med tryghedsudfordringer 
• Fokus på rocker- og bandekriminalitet 
• Fokus på forebyggelse af ekstremisme 

Vi finder principperne gode og rummelige for den nye Sikker By-strategi. 

Børn og unge er mere eller mindre gennemgående i de fire fagprincipper, 
og det er derfor væsentlig med et godt skoleliv og et sundt ungdomsliv 
med gode tilbud. 

Christianshavn er den bydel med færrest tilbud til de unge for så vidt angår 
idræt og fritid. Vi ønsker derfor: 

• At Christianshavn tilgodeses med investering i nye idræts- og 
fritidsfaciliteter. 

• At støtte til idræts- og ungdomsklubber øges. 
• At Christianshavns unge tilgodeses, når der tildeles pladser i den 

nye svømmehal på Papirøen. 
• At der generelt i byen stilles lokaler til rådighed, hvor de unge kan 

feste. Vi så behovet under Covid 19.At aldersgrænsen for ophold i 
unge-bofællesskaber hæves fra 18 til 21 år, således at disse 
anbragte unge bliver endnu bedre rustet til voksenlivet. 

Tryghed: 

Det er en kendt sag, at hashhandlen på Christiania skaber utryghed for 

beboerne omkring Christiania. Ligeledes skal fremhæves, at de mange unge 

om sommeren på bryggerne ved Krøyers Plads tiltrækker hashhandlen til stor 

utryghed for beboere, og spirer til et usundt ungdoms- og 

voksenliv.  Christianshavns Lokaludvalg anbefaler derfor, at der i den nye Sikker 

By-strategi indgår modeller for legalisering af hashhandlen. 

 

Til genopbygning af beboernes tryghed ønskes Christianshavns lokale 

politistation genetableret. Genetableringen af politistationen vil også have en 

positiv effekt på de unge, således at der etableres et nært kendskab mellem 

politi og unge. 
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Sikker By-strategien bør indeholde elementer fra Københavns 
Nattelivsudvalg, og vi støtter en model hvor der udstedes færre 
natbevillinger og en fremrykning af åbningstider, således at der lukkes 
tidligere. I tilknytning hertil ønskes, at trygheds- og natteværter også 
kommer på Christianshavn, især på Broens Gadekøkken og Krøyers Plads i 
sommermånederne. 

 
Med venlig hilsen 

Asbjørn Kaasgaard, 
formand 
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Med henvisning til Økonomiforvaltningens høringsbrev den 25. april 2022 

om Sikker By-strategi: 

 

Indre By Lokaludvalg drøftede strategien i sit møde den 5. maj 2022 bl.a. på 

baggrund i lokaludvalgets tryghedsundersøgelse, som blev gennemført i 

perioden 29. april-4. maj 2022. Jeg noterede følgende bemærkninger i fra 

drøftelsen i lokaludvalget: 

 

• Lokaludvalgets tryghedsundersøgelse viser, at spørgsmålene i 
kommunens tryghedsundersøgelse ikke afdækker utrygheden 
blandt Indre Bys borgere. 

• Lokaludvalgets tryghedsundersøgelse viser, at svarene i kommunens 
tryghedsundersøgelse fra beboere i Indre By ikke er dækkende for, 
hvordan trygheden i Indre By opleves. 

• Lokaludvalget bør holde et møde med Økonomiforvaltningen om 
resultaterne i lokaludvalgets tryghedsundersøgelse. 

• Trygheden i Indre By hænger sammen med, at borgerne ved, hvilke 
områder de ikke skal opholde sig i eller bevæge sig rundt i i aften- og 
nattetimerne. 

• Sikker By-strategien er varm luft. 
• Narkomarkedet er blevet tydeligere i Indre By. Det skal der gøres 

noget ved. Det hænger sammen med nattelivet. 
• Kommunen skal tilbyde forældre læring om forholdene i nattelivet 

og herunder om narkomarkedet. Det skal ud på kommunens digitale 
platforme. 

• Hvor stor en andel af befolkningen skal man acceptere er utrygge? 
Hvad er rimeligt? Det bør lokaludvalget spørge om. 

• Trafik er utryghedsskabende. 
• Muskelbiler, partybusser, cykeltaxier mm. er utryghedsskabende. 

 

Høringsperioden vedr. udkast til Sikker By-strategi lå skævt i forhold til 
lokaludvalgets mødeplan, hvorfor lokaludvalget ikke kunne vedtage et 
egentligt høringssvar i sit møde den 5. maj 2022. 

Derfor bemyndigede lokaludvalget mig til at skrive og sende høringssvaret 
med inddragelse af lokaludvalgets Bylivsgruppe. 

Bylivsgruppen har skrevet de to vedlagte dokumenter om hhv. 
tryghedsundersøgelser og om udkastet til Sikker By-strategi. Jeg har 
følgende tilføjelse til det, Bylivsgruppen har skrevet:  
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Nattelivet i Indre By og tryghedsresultaterne for Indre By skal ses i lyset af, at 
der i Indre By Lokaludvalgs område bor ca. 42.000 personer. Heraf bor ca. 8-
10.000 personer i Middelalderbyen og i områderne omkring 
Middelalderbyen; dvs. i det område af Indre By, hvor nattelivet er og hvor 
utrygheden ifølge lokaludvalgets tryghedsundersøgelse er størst. Med 
andre ord er Indre By et beboelsesområde, ligesom der i og omkring 
Middelalderbyen er områder med beboelse.  

Som nævnt ovenfor blev der i lokaludvalgets møde den 5. maj 2022 spurgt 
om hvor meget utryghed, man vil acceptere. Dette spørgsmål er særdeles 
relevant for især beboerne i Middelalderbyen og de omkringliggende 
områder. 

Med venlig hilsen 

Bent Lohmann, 
formand 

 

Vedlagt: 

• Indre By Lokaludvalgs undersøgelse af trygheden i Indre By inkl. 
opdeling på kvarterer 

• Bylivsgruppens bemærkninger om tryghedsundersøgelser 
• Bylivsgruppens bemærkninger om udkast til Sikker By-strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om høringen til Sikker by strategi
denne høring er den første høring om Sikker by Strategi, som lokaludvalgene kan kommentere på. 
Der har været tre Sikker by strategier før denne.
Forvaltningen skriver at formålet med høringen er at beslutte en model med en bred inddragelse for 
kommunens kriminalpræventiv og tryghedskabende indsats. Forvaltningen ønsker kommentarer til 
strategien men ikke konkrete tiltag, da de skal vedtages i faggrupperne.

Vi bliver bedt om at kommentere på flg. fire fagprincipper, som KK er kommet frem til imellem SSP, 
politi og forskellige forvaltninger. 

• Fokus på kriminalitetstruede børn og unge
• Fokus på rocker- og bandekriminalitet
• Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer
• Fokus på forebyggelse af ekstremisme.

Overskrifterne "situationen i København", "Det vi gør" og "Det vil vi have særlig fokus på det 
kommende år" er taget fra forvaltningens Sikker by strategi 2018-21 for at følge forvaltningens 
måde at sætte forslaget op på. "Vi"i overskrifterne referer i dette tilfælde til kommunen og de 
partnere som de arbejder sammen med.

Bylivsgruppens Kommentarer til Sikker by strategi

• Fokus på kriminalitetstruede børn og unge

Situationen i København: Vi anerkender, at der med øget infrastruktur pga. 
metro og natbusser er meget større mobilitet blandt de unge, der bevæger sig mere 
rundt i byen end tidligere, Indre By tiltrækker mange unge fra andre kommuner, og 
det er blevet Indre Bys udfordring, at både dem der truer og bliver truet samles i 
Indre By, fordi det er her, man går ud. I og med at tryghedsundersøgelsen er baseret 
på hvordan man har det og færdes i sit lokalområde, bliver dette område, kun målt 
inddirekte via beboernes oplevelser og ikke direkte via dem der kommer til bydelen 
på besøg.

Det kan ikke tackles ved at fokusere på Indre Bys beboere; vi skal have hjælp fra de 
andre bydele og kommuner. Det er altså ikke Indre Bys unge, der er problemet, bl.a. 
fordi vi kun har et begrænset antal unge, der er opvokset med og kender deres vej i 
Indre By.

Det vi gør: Vi bør kunne sammenligne bydelene og gå ned i tallene. Vi er enige i 
løsningen om at man sikrer unge har adgang velfungerende fritidstilbud og 
socialeforanstaltninger og der er koordination på tværs af myndigheder. Men vi 
kunne tænke os data over, hvordan problemerne er fordelt over hele kommunen, 
så at sige fra Vanløse til Frederiksstaden. Afhængig af bydelen må der være 
forskellige typer af problemer, som kræver forskellige indsatser. 
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Det vil vi have særlig fokus på det kommende år: Vi bør se på, hvordan 
kriminalitet hænger sammen med nattelivet og brug af stoffer i nattelivet – se 
næste punkt

• Fokus på rocker- og bandekriminalitet

Situationen i København – Vi føler, at myndighederne svigter Indre By, fordi vi 
ikke har permanente rockerborgere, hvor Politiet kan holde vagt. Vi har mobile 
bander, med problemer der skifter fra gade til gade og fra uge til uge. Vi har 
fødekæden til rockerne, af håndlangere og unge “hjælpere” tilstede i områder med 
mange barer og spontan fest.  Dvs. det er hos os, der er et miljø, hvor fødekæden 
kan starte, ved at unge kan komme her og opbygge en karriere ved salg af narko. 
KK må styrke samarbejdet internt i kommunen og med omegnskommunerne, idet 
der kommer folk fra et stort område til Indre By.

Det vi gør: Utrygheden er faldet fra 2019-2020, hvilket passer udmærket med 
nedlukningen af nattelivet under Corona. De sædvanlige grupper har ikke opholdt 
sig i Indre By, da hele nattelivet var fraværende. Tværtimod var gaderne med de 
lukkede barer tomme.
Kommunen bruger generelt i disse dokumenter “positive fællesskaber” som 
løsningsmodel – det vil være en god idé at definere, hvad man forstår ved dette.

Det vil vi have særlig fokus på det kommende år: Vi bør se på, hvordan 
kriminalitet hænger sammen med nattelivet og brug af stoffer i nattelivet. Den store 
narkotrafik sker i Indre By og er eskaleret de seneste år, hvorfor vi bør måle, 
hvordan nattelivet (især efter kl. 02) påvirker mængden af kriminalitet i bydelen. 
Pusherne står omkring på trapperne, sidder i biler etc. uden at natteværterne kan 
gribe ind. I flere og flere tilfælde  i takt med at nattelivet har udviklet sig, foregår 
salg og indtagelse af stoffer åbenlyst, uden at det lader til at generer hverken dem 
som sælger eller indtager stoffer.

• Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer

Situationen i København: En af de store udfordringer for Indre By er, at mange 
barer har en afspærret ryge-/drikkezone uden for baren, mens ventezonen breder 
sig på fortovet hen ad de næste ejendomme. Vi har i Indre By de mest besøgte 
barer, som både har problemer med lange køer og afspærrede fortove og et lukket 
område foran baren, der er blevet til en ryge- og drikkezone, hvor festen på gaden 
foregår. Skellet mellem baren inde og ude, dvs. det offentlige rum og barens 
område, bliver udvisket. 

Det er rygeloven, der i første omgang gav anledningen til at tage drikkevarer med ud 
på gaden. I takt med at man skulle ryge udendørs, endte gæsterne med at tage 
deres drinks med, hvilket forlængede tiden man stod udenfor.

Spontane private fester og større forsamlinger skaber utryghed blandt beboerne. 
Dette sker meget hyppigere i Indre By end i andre bydele. 

Indre By’s problem er, at det synes at være vedtaget, at Indre By kan man bare tage 
ind til og feste på hvert trappetrin uden at tage hensyn til dem der bor her. Alle 
kældertrapper og trappetrin i nærheden af barerne bliver indtaget til at sidde og 
ryge/drikke eller tisse.
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Derfor skal man også være opmærksom på antal toiletter i forhold til max. tilladt 
antal gæster. Vi oplever som borgere i Indre By, at dørvogtere ikke gør meget for at 
bede barens egne gæster udenfor vise hensyn enten ved at undlade at råbe eller 
urinere i en nærtliggende port.

Det vi gør: Vi har stor forståelse for arbejdet med områdefornyelse og med 
udsatte boligområder, selvom det ikke er indsatser, der finder sted i Indre By. Det er 
ikke borgerne, der bor i  Indre By, man skal se på, men gæsterne, dvs. dem der 
kommer til Indre By og oplever et gademiljø, hvor det er slørede linier imellem, hvor 
der er fest og hvor der er almindelig vej.

M.h.t. utryghed giver det ikke mening at se på beboerne og beboernes 
socioøkonomiske forhold. Problemerne bliver skabt af gæsterne i byen. Man kunne 
oprette et lokalt tryghedspartnerskab baseret på, hvordan vi når de mennesker, der 
færdes hos i Indre By og skaber utryghed.

Der skal være opmærksomhed på at Indre By ikke er et homogent område. Der er 
gader, med meget natteliv og gader, hvor beboerne ikke oplever særlige problemer. 
Gothersgade ligner en krigszone torsdag og fredag morgen, når børnene skal i skole, 
med påvirkede og potentielt aggressive bargæster på vej hjem. Bor man i 
Grønnegade, ønsker man ikke at sende sin 8-årige datter alene afsted til Sølvgade 
Skole. Spørgsmål: Hvem er dialogpartnerne her til den dialog, Kommunen har som 
løsningsforslag? 

Stemningen smitter af på en del af beboerne , idet der f.eks.  er kommet flere 
forældrekøb, hvor der holdes flere og mere generende fester, hvor der spilles højt 
for åbne vinduer. Dette sker også i de lejligheder, som udlejes til turister.  Derfor 
generes beboerne både inde fra ejendommene, ude fra gaden og i nogle tilfælde fra 
baggården, hvis der er givet tilladelse til en udeservering i en gårdhave.

Det vil vi have særlig fokus på det kommende år: Indre By skal ses på m.h.p. 
et muligt tryghedspartnerskab, med et helt andet fokus end de andre bydele.

Havnefronten som ny festzone kommer til at vokse med tiden og i forbindelse med 
arrangemeter som Distortion.
Dette samme gælder gader i middelalderbyen, tæt på områder med mange 
natbevillinger, såfremt at man laver et miljø, med bredere fortov, mindre trafik og 
flere bænke.

Fjerner man biler og sætter bænke op, kan man skabe grobund for festen på gaden, 
der idag ikke er reguleret, i sådanne områder. M.a.o. kan man ikke bruge en ”
hyggeskabelon” over hele byen, nogle steder skal man gå forsigtigt til værks.

Tryghed i aften- og nattetimerne: her bør man se på Covid19-erfaringerne, hvor det 
viste sig muligt at drive forretning med andre lukketider, med meget mindre vold til 
følge og markant mindre støj i hverdag og weekender.
Tværtimod viste det sig under nedlukningen at unge ikke tog ind til Indre By og holdt 
spontan fest i tomme gader uden åbne barer.

Samspillet mellem brugen af byens rum og borgerne i byen: Festzonen, et afspærret 
område foran en bar, er en magnet, der tiltrækker v.h.a. larm og antal mennesker i 
byrummet. Der skal skabes en begrænsning for, hvor lang en kø må blive og derved 
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hvor mange der kan samle sig på et sted på en gang.

• Fokus på forebyggelse af ekstremisme

I Indre By er vi ikke vidner til ekstremisme, allerhøjst skueplads for demonstrationer, 
som ikke opleves som en udfordring. Vi kan ikke se, at Indre By har problemer med 
utryghed pga. ekstremisme. 
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Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  

   
 
   
      

  
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af 
hovedelement i Sikker By-strategi 

 

Større tryghed i bydelen 

Vi støtter op om den nye model for Sikker By strategien med de fire 
fagprincipper, som vi anser som fornuftige: 
 

1. FOKUS PÅ KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE 
2. LOKALOMRÅDER MED TRYGHEDSUDFORDRINGER 
3. FOKUS PÅ ROCKER- OG BANDEKRIMINALITET 
4. FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF EKSTREMISME 

 
Tryghed er et emne vi arbejder med kontinuerligt. Senest har vi af-
holdt to dialogmøder med de almennyttige boligforeninger og Bi-
spebjerg Lokaludvalg med fokus på tryghed. Vi deltager også i tryg-
hedsforum for Haraldsgade-kvarteret og driver et netværk af 
børne/unge-aktører på Ydre Nørrebro, hvor tryghed og arbejdet 
med at få børn og unge ind i positive fællesskaber også er et gen-
nemgående tema. 
 
Kriminalitetstruede børn og unge 

Ift. fagprincippet med fokus på kriminalitetstruede børn og unge, er 
vi interesserede i hvordan det måles om en unge er kriminalitets-
truet. Altså hvilke konkrete indikatorer forholder man sig til ift. den 
enkelte unge. Her er det forebyggende arbejde vigtigt, og vi vil pege 
på at man (også) kigger på tidlige forebyggende indsatser i forbin-
delse med folkeskolens indskoling.  
 
Model for legalisering af hash 

Vi foreslår, at udviklingen af en model for legalisering af hash/mari-
huana tilføjes til afsnittet om rocker- og bandekriminalitet. Grupper 
af unge, ofte med bandetilknytning, der sælger hash f.eks. omkring 
Nørrebroparken, er noget af det mest utryghedsskabende i bydelen. 
Efter 50 års forgæves indsats mod hashhandel, må tiden være inde 
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til arbejde for at fjerne en væsentlig del af den indtjening, der bidra-
ger til at gøre rocker- og bandemiljøet attraktivt for bydelens unge. 
Dermed mener vi at Sikker By-samarbejdet skal bidrage aktivt til ud-
viklingen af en vidensbaseret model for legalisering af hash, der un-
derstøtter flertallet i Borgerrepræsentationens ønske om afkriminali-
sering af hash/marihuana. Modellen skal tage udgangspunkt i erfa-
ringerne fra Holland, Luxemburg, Malta, Spanien og Portugal, der 
alle har helt eller delvist legaliseret hash. Arbejdet er yderligere ble-
vet aktuelt efter at Tyskland har besluttet at legalisere et kontrolleret 
salg af hash.   
 

Bredere og kontinuerlige tryghedsindsatser 

På linje med Bispebjerg Lokaludvalg bakker vi også op om et større 
fokus på det tværgående samarbejde og de kontinuerlige trygheds-
indsatser, der kan forsætte selvom områdefornyelser eller boligsoci-
ale helhedsplaner lukker ned. Der er risiko for at meget viden og 
gode indsatser mistes, når en tryghedsindsats lukker ned ifm. f.eks. 
en områdefornyelse.  
 
Samtidig mener vi også, at tryghedsindsatserne kan blive for snæ-
vert geografisk afgrænset. Vi ser også behov for brede samarbejder, 
da vi også oplever at utrygheden flytter rundt i bydelen. En mere 
fleksibel indsats i hele bydelen vil være gavnlig, og et samarbejde på 
tværs af bydelene med f.eks. Bispebjerg, have stor effekt. 
 
En overordnet og kontinuerlig tryghedsindsats var et gennemgå-
ende ønske på de to dialogmøder vi afholdt sammen med de al-
mene foreninger på tværs af Nørrebro og Bispebjerg.  
 
Vi mener det er vigtigt man er i dialog med de lokale beboere, ikke 
kun bestyrelser og boligorganisationer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mogens Petersen,  
Forperson for Nørrebro Lokaludvalg 
 

 



     
Sekretariatet for Valby Lokaludvalg 
Økonomiforvaltningen  
   

 

   

      

  
Valby Lokaludvalg - Høringssvar Sikker By strategi 
2022 

 

Valby Lokaludvalg har modtaget høring med ønske om input til fagprincipper, der 

skal danne grundlag for en ny Sikker By-strategi. Valby Lokaludvalg har på møde d. 

10.5.2022 behandlet høringen og har følgende at kommentere: 

 

Man kan få det indtryk, at København er en farlig by at bo i, når man læser udkastet til 

de fire fagprincipper for ny Sikker By-strategi – om kriminalitetstruede unge, rockere 

og ekstremisme. Det er Lokaludvalgets opfattelse, at det er en fortegnelse af virke-

ligheden, som ikke gælder hverken for Valby eller for Københavns kommune. Der-

imod er det sandt, at der i kommunen findes en række familier, hvis adfærd skaber 

utryghed i bydelene. For Valbys vedkommende drejer det sig om få familier, der af 

forskellige grunde ikke kan finde ud af at være en del af fællesskabet. Valby Lokalud-

valg vil gerne understrege, at det er her, kommunen skal gribe ind fremfor at produ-

cere et strategipapir, der bringer den opfattelse videre, at København er et utrygt 

sted at opholde sig.  

 

Valby Lokaludvalg ønsker også, at fagprincipperne eller i hvert fald strategien forhol-

der sig til, hvad der skaber en sikker by fremfor at fokusere på, hvad der skal sættes 

ind mod. Det kunne være fokus på belysning eller en grundigere beskæring langs 

stier, som med det samme ville sætte sig spor i den oplevede tryghed. Vi anbefaler i 

det hele taget, at man forholder sig mere aktivt til, hvad tryghedsindekset peger på, 

der kan rettes op på, og lader dette afspejle sig i strategien. 

 

Valby Lokaludvalg er enige i, at der skal sættes ind på det digitale område. Dette gæl-

der ikke blot de unge, men også i høj grad de ældre, som ikke er sårbare i udgangs-

punktet, men som for at komme i kontakt med myndighederne kun kan skabe denne 

forbindelse ad digitale kanaler. Alle skal betrygges i håndtering af digital adgang og 

kontakt, da den type empowerment samtidig bærer en snusfornuft i sig, når man stø-

der på uhæderlig kontakt phishing og trick-sms’er. 

 

Valby Lokaludvalg er enige i, at det er godt for unge at være en del af positive fælles-

skaber. Vi ser nytten i foreninger, men i en børne-ungeundersøgelse fra 2018 peger 

de unge på, at de mangler gode fritidsarealer til den del af deres fritid, hvor de ikke er 

med i et foreningsfællesskab. Københavns Kommune bygger legepladser til børn og 

opfører motionspladser i fx Søndermarken til de selvorganiserende idrætter, men det 

bør være en del af en Sikker By-strategi at pege på, hvordan vi får etableret byrum, 

hvor de unge kan opholde sig trygt – på samme vis som legepladser, men med 
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arealer målrettet unge. De unge peger selv på, at der gerne må være en voksen til 

stede. Kunne det komme med i en strategi for Sikker By? 

 

Ellers ser Lokaludvalget frem til at læse et mere samlet udkast til en Sikker By-strategi. 

 

 

Venlig hilsen 

Stefan Emkjær, medlem af Valby Lokaludvalg og næstformand i fagudvalget Børn, 

Fritidsliv og Sociale emner  

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg 
 

 



 

https://www.vanloeselokaludvalg.kk.dk/
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Svar fra Vesterbro Lokaludvalg til høring om hovedele-
ment i ny Sikker By strategi 

 

Vesterbro har ry for at have en social profil, som vi håber fortsat at 

kunne bevare. Det kommer blandt andet til udtryk gennem en mangfol-

dig befolkningssammensætning. 

På trods af det opleves en rimelig tolerance blandt borgerne. 

Nogle af de store udfordringer vores samfund står overfor nu og i den 

kommende fremtid er fattigdom og deraf følgende problemer. Det 

rammer især børnene. At vokse op i en fattig familie kan give varig sår 

på sjælen, derfor bør fokus være primært at hjælpe børnefamilier, der er 

havnet under fattigdomsgrænsen. Der er brug for et øget sikkerheds-

net, så borgerne kan få hjælp, hvis de ikke er i stand til at arbejde og der-

med forsørge sig selv og sin familie. 

På Vesterbro er der en række frivillige organisationer, som forsøger at 

hjælpe folk i nød i form af gratis maduddeling, varmt tøj til hjemløse, ju-

ridisk hjælp i jobcentrene samt et gratis måltid mad. 

 

1. Fokus på kriminalitetstruede børn og unge: 

Vi har mange forskellige dygtige civilsamfundsaktører, som dagligt er 

med til at hjælpe børn og unge med at undgå at havne i kriminalitet ved 

at give dem alternative tilbud til gadelivet. Derfor peger vi på flg. 

-at styrke samarbejdet med civilsamfundsaktører vil være med til at 

løfte det forebyggende arbejde, da civilsamfundsaktører som oftest 

når andre grupper af unge end kommunale tilbud. 

   

2.Fokus på rocker- og bandekriminalitet. 

Vi har et omfattende salg af hårde stoffer på Vesterbro dels pga vores 

stofindtagelsesrum H17, men også fordi vi er et område, hvor unge fra 

andre bydele søger hen for at købe stoffer. Salget af stoffer styres (tilsy-

neladende) af rocker- og bandemiljøet. Miljøet tiltrækker specielt unge 

mennesker, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Derfor peger vi på flg. 
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-at understøtte udsatte børns fortsatte muligheder for vederlagsfrit at 

deltage kultur- og sportsaktiviteter (fripladser og folkeoplysning). 

-at hjælpe de unge fra udsatte familier videre i uddannelse eller jobs 

efter folkeskolen fx med en mentorordning. 

 

3. Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer. 

Stofscenen på Vesterbro kan være utryghedsskabende for de nærmeste 

naboer. 

Områdets fysiske indretning (The Drug Highway mellem H17 og 

Dugnad, den Brune Kødbys mange gyder og afkroge) og de mange for-

skellige gæster kan gøre, at området føles utrygt. Børn og unge fra kom-

munens mange kulturelle tilbud i bunden af Brune Kødby konfronteres 

med stofbrugere, der færdes i indgangen til området ved Kvægtorvet. 

Gæster til Øksnehallens arrangementer og aktiviteter færdes i samme 

område. 

Vi er bekendte med, at der findes en tryghedsskabende plan for Kød-

byen i samarbejde med Københavns ejendomme og KFF, som måske 

skulle efterses. 

Hjemløse borgere og borgere med psykiske udfordringer, som er en 

del af gadebilledet på Vesterbro, kan virke skræmmende specielt på 

børn og ældre. Vores gadebetjentordning er en vigtig del i den sam-

menhæng. Derfor peger vi på flg. 

-at kommunen tager initiativer ift.  gadepsykiatri og generelt samar-

bejde med psykiatrien. Noget af det, der skaber mest utryghed, er de 

psykisk syge/ kaotiske personer omkring H17. 

-at vi bakker op om, at der laves stofindtagelsesrum i resten af byen. 

-at H17 får flere ressourcer, så de ikke er nødsaget til at lukke ned som 

nu, når der opstår kriser 

-at der mangler flere indendørs rammer for de hjemløse 

 

4.Fokus på forebyggelse af ekstremisme. 

Ekstremisme forekommer som et lidt snævert begreb og burde derfor 

udvides med begrebet racisme. 

I nattelivet i København er der en stigning i anmeldelserne af ”hate 
crimes” eller hadforbrydelser som handler om en persons etnicitet, tro, 
køn eller seksuel orientering. Derfor peger vi på flg. 

-at sætte massivt ind overfor sprogbrug og handlinger, som diskrimi-

nerer andre mennesker. 

-at arbejde målrettet i samfundet mod respekt for hinanden på trods 

af etnicitet, tro, køn eller seksuel orientering. 

 

Med venlig hilsen  

Thomas Egholm, formand for Vesterbro Lokaludvalg 
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Høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg vedr. fagprin-

cipper til Sikker By strategi 

 

Østerbro Lokaludvalg er positivt stemt overfor den helhedsorienterede 

idé bag Sikker By strategien, hvor de syv forvaltninger samarbejder med 

politiet og SSP om den kriminalpræventive indsats i København.  

 

Vi vil især fremhæve tiltaget omkring, at få flere unge ind i positive fæl-

lesskaber, da vi anser dette som en meget vigtig faktor for at bekæmpe 

kriminalitet og skabe bedre trivsel.  

 

Vi mener, at man bør fokusere endnu mere på det tværgående samar-

bejde. Ikke bare i forvaltningerne men også på gadeplan helt lokalt, så 

lokalt politi, integrationskonsulenter, lokale borgere og SSP-medarbej-

der kan støtte hinanden og områdets unge i eksekveringen af Sikker By 

strategien. 

 

Vi ser også et forbedringspotentiale i politiets rolle. Østerbro Lokalud-

valg bider eksempelvis mærke i, at Politiet ikke bliver nævnt i afsnittet 

om at bekæmpe ekstremisme. Politiet skal ikke defineres væk fra at have 

en rolle i det kriminalpræventive arbejde. Politiet skal derimod kunne 

møde de unge på en konstruktiv måde. Vi opfordrer både SSP-medar-

bejderne, politiet og alle de interessenter omkring SSP-samarbejdet til 

at tage den pædagogiske opgave meget seriøst, og at fokusere på dia-

log og løsninger.  

 

Generelt mener Østerbro Lokaludvalg, at der er en stor pædagogisk op-

gave forbundet med det kriminalpræventive arbejde. De interessenter 

der er omkring SSP-samarbejdet skal generelt være dygtige til at skabe 

dialog, i stedet for blot at håndhæve regler.  

 

Østerbro Lokaludvalg går ud fra, at fagprincipperne følges op af en 

egentlig strategi og handlingsplaner, hvor der fastsættes kvantificer-

bare mål, der kan følges op på, at der allokeres ressourcer til indsatserne 

og sikres hvem der er ansvarlige for gennemførsel.  

 

 

Venlig hilsen 

 
Allan Marouf  

Formand i Østerbro Lokaludvalg  

 

 

 

19. maj 2022 

Sagsnummer 

2022-0152702 

 

Dokumentnummer 

2022-0152702-6 

 

 

Sekretariatet for Østerbro 

Lokaludvalg 

Svendborggade 5, 4. sal  

2100 København Ø 

 

EAN-nummer 

5798009800497 

 


	bmkLogoAnchor
	d2mPrintCode

