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Stigende utryghed – Reelt problem eller
medieskabt?
Konference og sikringsmesse den 28. og
29. april 2022

Konferencen og sikringsmessen blev afholdt på Hotel Nyborg
Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, hvor der var ca. 160 delegerede
til stede.

Fotograf
Roar Paaske Fotografi
www.roarpaaske.dk

Som bekendt afholdes der hvert andet år sikkerhedsmesse.

Referent (og visse foto)
Allan Petersen, Senior
Danske Risikorådgivere

Der var opsat 30 standere af udstillerne der bestod af:
Zonith, Safe Group, RM-Group, Schønberg Sikring ApS, Recover
Nordic, Atea, Kibo, SmartGuard, Polygon, Birepo, EG, Bagger låse
& alarm, Scanview, DanTaet, Sedwick, Dahua, Globeteam, Nordic
Glass Security & Hammerglass, Securitas, Spangenberg & Madsen,
TDC Alarmnet, Belfor, DBI, Bosch, IHM, Assa Abloy samt Avigilon a
Motorola Solution Compagny.
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Hermed reportagen fra konferencen.

v/ Foreningens formand Peter
Oriats, Danske Risikorådgivere

Velkomst og introduktion

v/ Politisk kommentator
Hans Engell

Efter Peters velkomst og åbning af konferencen, gav han ordet til
Hans som introducerede til konferencens tema.

Hans syntes, at
konferencen var
uhyggelig aktuel.
Ingen ved hvordan
det udvikler sig.
Flygtningestrømme
burde være utænkelig i 2022. Det har skabt utryghed som også
bruges i debatter.
Der er mange indgangsvinkler til den stigende utryghed. Politi og
kommuner laver målinger som viser store forskelle i vores adfærd.
Videoovervågning bliver mere og mere aktuelt.

v/ Lektor Socialpædagogik
Anette Schleicher
v/ Lektor Specialpædagogik
Søren Bøjgård
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Fra én til mange… Nogle af dem gør os bange
Anette og Søren ville af med et budskab i form af en kulturændring
til konferencens deltagere. Kultur er universelt, idet når natur og
kultur støder sammen opstår der energi. Kultur kan dermed
ødelægge men også skabe. Kultur kan med andre ord ændre og
udvikle.
Fremmed kultur kan gøre os bange, de larmer og de råber, hvilket
får os til at reagere.
Det er typisk unge mennesker, etniske danske og efterkommere af
indvandrere, drenge i 16-17 års alderen. Dog er der 10% som er i
alderen 10-13 år.
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Piger (pigebander) er også kriminelle, det er dog langt fra i samme
udstrækning som drenge.
Lidt statistik: Kriminaliteten er faldende - bredt set. I 2021 faldt
ejendomskriminalitet med 1-5% afhængig af type. Hærværk er
faldet med 1%, voksne ny-indsatte udgør 95% mænd og 5 %
kvinder.

Har vi grund til at føle os utrygge – og hvad kan
politiet gøre?

v/ tidl. Drabschef
Jens Møller

Jens har været ansat ved politiet i mere end 30 år og de sidste 11
år var han drabschef. Han har haft 23 drabssager hvor
terrorangrebet i København mod Krudttønden og Den jødiske
Synagoge og ubådssagen nok er de mest kendte.
Politiet er faktisk bange for at skabe frygt i stedet for tryghed i
samfundet.
Jens mener, at vi
trods alt befinder
os i et land hvor
alle som
udgangspunkt
kan og skal føle
sig trygge.
Medierne har et
stort ansvar for
ikke at piske en
stemning op. Vi
kan alle huske
sagen med
”Øbromanden”,
”Kyssemanden” og ”Amagermanden” der selvfølgelig var alvorlige,
men hvor sagerne blev pisket op.
Staffeloven er blevet moderniseret lidt på området for vold og
røveri:
Voldtægt – hvor der via ”samtykkeloven” er væsentlig ny
lovgivning, der er aktuel for både de involverede parter og for de
myndigheder, der er inde over på forskellig vis.
Gaderøverier – hvor det i snart mange år har vist sig, at det er et
problem, der hurtigt opstår og vokser sig stort i lokale områder,
men hvor en hurtig indsats har stor betydning.
Vold (grov vold i nattelivet) – hvor der også er en ny lovgivning,
der (hvis den bruges rigtigt), kan give håb om, at der i fremtiden
bliver mindre vold i nattelivet.
Jens ”bøjede” de forskellige dele af straffeloven på området.
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v/ Arkitekt MAA
Annegitte Hjort
Ballerup Kommune

Tryghed gennem byplanlægning
Annegitte har været byplanarkitekt i Ballerup Kommune siden
1995. Annegitte fortalte om Ballerup Kommunes rolle, om dens
muligheder og gode og dårlige eksempler.
Kommunerne har ansvaret for at lægge rammerne for de fysiske
omgivelser og de forestår også driften af byrum.
Kommunen kan spille en rolle mht. byplanlægning ved situationel
kriminalitet, omvendt kan kommunen ikke gøre noget for at
forhindre organiseret
kriminalitet.
I lokalplanerne skal der
planlægges i forhold til det
fysiske miljø, herunder
anvendelse, placering af
bebyggelse, omfang og
udformning af bebyggelse,
veje og stier samt
beplantning.
Belysning skaber tryghed og
overblik. Øjne i rummet fra vinduer og fra mennesker på stedet
skaber en form for naturlig overvågning.
Så var der også lige det danske paradoks: Åbne forhaver eller lave
hække giver tryghed – men vi vil have høje hække og afskærmet
privatliv = problem for tryghed både indadtil og udadtil.
Annegitte sluttede af med følgende konklusion: ”Attraktivitet er i
sig selv kriminalpræventivt” fordi et dejligt byrum tiltrækker
mennesker, og ”Mennesker skaber tryghed for hinanden”.

v/ Journalist
Anders Kjærulff
v/ Direktør
Kasper Skov-Mikkelsen,
Sikkerhedsbranchen
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Sikkerhed, tryghed, risiko og overvågning
Anders og Kasper kørte parløb specielt over emnet GDPR og TVO
hvor det næsten ikke er muligt at overholde begge regelsæt
samtidig grundet overlap. Fx må man kun gemme data 3 dage
efter den ene lov, og efter den anden lov må man gemme data i 30
dage. Tilsammen er der kommet et hav af EU-regler, forordninger,
guidelines og lovregler som ikke har gjort det nemmere at
administrere overvågningssystemerne.
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Anders går meget op i privatlivets fred og sidder i bestyrelsen i
Borgerretsfonden. Her går man op i ”retten til at rulle gardinet for,
”retten til at være fri for uinviterede gæster – at kunne være i fred”
og ”retten til at være anonym”.
Ud af
•
•
•
•

mange slides var der et som nærmest konkluderer emnet:
Sikkerhed opnås med? (strategi)
Risiko opstår uanset? (Beregning)
Hvad vil det sige, at være tryg? (klarificering)
Overvågning er klamt – men lejlighedsvis nødvendigt?
(dataminimering)

Datalæk kan være grimme. Han fortalte blandt andet om da alle
persondata i den amerikanske administration, ca. 4,2 millioner
datasæt blev hacket i 2013, og historien om hvordan Gladsaxe
Kommune fik stjålet bærbare PC’er med ukrypterede persondata.
Anders sluttede af med nogle gode hints ”Alt, der er digitalt kan
manipuleres”, ”Der findes ikke absolut sikkerhed”, ”Bevar analog
backup” og ”Privatliv er først noget man ved hvad er, når det er
væk”.
Status på kameraovervågning i Danmark pr. 2019:
• 250.000 kameraer i privatboliger
• 1.000.000 i erhvervsvirksomheder og
• 300.000 kameraer fordelt på offentlige myndigheder,
offentlig transport og kameraer opsat af politiet.
Slutteligt et par gode link:
• Mit website/podcast: mingarage.net
• Kontanter: bevarkontanter.dk og
facebook.com/bevarkontanter
• Analogiseringsstyrelsen: analogist.dk
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Mellemøstlig usikkerhed i et samfund af
tryghedsnarkomaner

v/ Journalist og
Mellemøstkorrespondent
Steffen Jensen, DR

Steffen har boet mere end 30 år i Jerusalem, hvor han har haft
mange absurde
oplevelser. Fx i
Irak krigen i 2003
hvor han bar
rundt på mange
tusinde dollars og
hvor han blev
forfulgt af oprører
der ville have fat
i pengene. Som
dansker der ikke
er vant til 45C er
det næsten en
umulighed også
at bære hjelm og
skudsikker vest.
I Libyen har
Steffen stået lige
midt i et
bombardement
hvor han skulle
klare sig selv
med, at få
nyhederne sendt
hjem ved at
”fange” en satellit
med bærbart udstyr. Ofte medbragte han gammelt teknisk udstyr
af den årsag, at de var sikre på, at det virkede og fordi de andre
korrespondenter brugte de samme batterier.
Der måtte ikke sendes live når Steffen var sammen med soldaterne
på slagmarken, af hensyn til soldaternes sikkerhed.
I Libanon /Gaza var Steffen udsat for forsøg på kidnapning.
I den kurdiske del af Iran har Steffen været på rundvisning i
kurdernes underjordiske gange.
I Jerusalem blev der opført et hav af check-points. Det var et yndet
sted for selvmordsbomberne, at udløse deres bomber disse steder.
Så blev reglerne lavet om, alle biler på vej mod disse check-points
skulle være fyldt op med passagerer for at slippe igennem.
Steffen har aldrig fået en skamme på trods af at 155 mm granater
har passeret tæt forbi ham. Mange af hans korrespondent kollegaer
omkring ham er blevet hårdt såret og andre er blevet dræbt.
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Nyhedsinformationen har i øvrigt fået en ny drejning.
Civilbefolkningen!
Ens refleks når man hører skuddet er, at man dukker sig, men det
er sådan, at kuglen rammer først og så derefter hører man
skuddet.
For at kunne klare sig i felten, har Steffen været på et 14 dages
overlevelseskursus hos Det Danske Jægerkorps i Aalborg.
Steffen sluttede af med en følelsesladet historie, hvor hans bil blev
angrebet og flere af hans kollegaer blev hårdt såret og flere blev
dræbt.

DR-Sikkerhedspris 2022
Efter generalforsamlingen, der blev afholdt torsdag den 28. april
2022, blev årets DR-sikkerhedspris 2022 uddelt. Den gik til
Jane Hoffmann, Aarhus Universitetshospital.
Som det ses her til højre, overrækkes hun prisen af formanden.

Formanden sluttede herefter konferencen og sikringsmessen og
takkede alle for gode oplevelser i konferencens to dage. Vi ses
til næste år!
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Af hensyn til læserne vedlægges kopi af referatet fra generalforsamlingen.

Generalforsamling

Foreningen Danske Risikorådgiveres generalforsamling blev afholdt torsdag den 28. april
2022 kl. 17.15 på Hotel Nyborg Strand, med dagsorden ifølge vedtægterne.
På grund af Corona-pandemien havde bestyrelsen påberåbt "force majeure" for ikke at
have afholdt generalforsamling i 2020 og 2021.
Dette medførte, at bestyrelsens beretning omfattede 3 år og at årsregnskaber 2019, 2020
og 2021 blev behandlet i årets generalforsamling. Reviderede årsregnskaber for de 3 år
var i henhold til vedtægterne forinden udlagt på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleant på valg i 2020 og 2021 var med baggrund heri
genvalgt.
Formanden forelagde bestyrelsens beretning og kassereren fremlagde regnskaber og
budget.
Beretning, regnskaber og budget blev godkendt. Uændret kontingent blev vedtaget og der
var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2022 blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af:
- Formand: Peter Oriat, Køge kommune
- Næstformand: Flemming Riddersholm Nielsen, Holstebro kommune
- Thomas Harbo Sørensen, Viborg kommune
- Jannie Skands Rothmann, Lollands kommune
- Henriette Bang, Silkeborg kommune
- Bestyrelsessuppleant: Christina Bisgaard, Favrskov kommune
Referat fra generalforsamlingen udlægges på foreningens hjemmeside.
I forlængelse af generalforsamlingen blev DR-sikkerhedspris 2022 uddelt.
Prisen gik til Jane Hoffmann, Region Midtjylland, for sit udviklende arbejde på
arbejdsmiljøområdet. Artikel om motivation for tildeling vil indgå i DT-nyhedsbrev for maj
2022.
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