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København er generelt en tryg og sikker by, og siden 2009
er utrygheden faldet. Det seneste års tid har byen dog
været præget af bandekonflikt, og det har sat trygheden
under pres. Med budget 18 styrker vi det forebyggende
arbejde for at dæmme op for bandekriminaliteten og for
generelt at styrke trygheden i København.

50% i Exitprogrammet
sigtes ikke
for ny alvorlig
kriminalitet

Flere gadeplansmedarbejdere i
Københavnerteamet
København har været præget af bandekonflikt, og unge i flere områder er
under pres. Der afsættes 11,2 mio. kr.
til flere gadeplansmedarbejdere, der kan
opsøge unge, der er i risiko for at blive
rekrutteret til kriminalitet og bander.

Tryghedspartnerskab i Folehaven
Folehaven har udfordringer med utryghed
og kriminalitet. Der sættes 4,8 mio. kr. af
til et tryghedspartnerskab sammen med
det almene boligselskab 3B, Københavns
Politi, SSP og Københavns Kommune.

Udvidelse af åbningstider i klubber
Der afsættes 15,6 mio. kr. i 2018 til at
udvide åbningstiderne i klubberne, så
unge har et attraktivt alternativ til gaden
om aftenen.

Tryghedsfremmende byrum
I budget 2018 sætter vi desuden 12,3
mio. kr. af til at skabe et nyt multifunktionelt og urbant torv ved Smedetoften
i Bispebjerg.
Terrorsikring
København skal sikres mod terror. Der
sættes 9,2 mio. kr. af til forstærket byrumsinventar, der skal beskytte områder
med store menneskemængder. Initiativerne er udarbejdet i samarbejde med PET.

UTRYGHED I KØBENHAVN 2009-2017
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Trygge biblioteker, kulturhuse
og idrætsanlæg
Dårlig adfærd og hærværk har skabt
utryghed på en række selvbetjente kulturinstitutioner. Der sættes 6,5 mio. kr.
af til bemanding, konflikthåndtering og
vagtordninger på udvalgte institutioner i
alle bydele.
Exitprogram fortsættes
Københavns Kommunes Exitprogram er
målrettet alvorligt kriminelle og bandemedlemmer, der ønsker at komme ud af
det kriminelle miljø. Med budget 2018
sætter vi penge af til at fortsætte indsatsen.

50

30

Videreførelse af kriminalpræventive indsatser
Der sættes desuden midler af til at fortsætte Den Korte Snor, Exit KK, Sjakket,
to 18+-centre på Nørrebro, tiltag for at få
indsatte københavnere i job og uddannelse
efter løsladelse og midler til at støtte kriminalitetstruede unge i at finde fritidsjob.
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Øvrige initiativer
2,3 mio. kr. til belysning i
Amager Strandpark
0,8 mio. kr. til akutte, utryghedsskabende hændelser.
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