
Tryghedsambassadør
Flere borgere i Midt- og Vestjyllands 

Politikreds har oplevelsen af, at politiet 

er kommet langt væk fra dem og deres 

hverdag. Det kan være med til at ska-

be en risiko for, at der opstår utryghed 

og utilfredshed, og udfordre politiets 

muligheder for at arbejde forebyggende 

i samarbejde med borgerne.

Det er Politiets ønske, at borgerne i 

højere grad skal opleve en høj grad af 

tryghed og et nærværende politi i øjen-

højde. Derfor indgår Politiet partner-

skaber med Tryghedsambassadører. 

Tryghedsambassadørerne indgår i di-

alog med politiet om lokal rele-

vante informationer, fak-

tuelle oplysninger 

om politiets ar-

bejde og viden, 

der kan hjælpe 

med at skabe 

eller bevare 

tryghed blandt 

borgerne.

Kontakt til politiet?
Politiets sædvanlige praksis for borger-

anmeldelser og/eller borgernes be-

hov for akut hjælp altid går forud for 

aftalen indgået mellem Ambassadør 

og Politi. Det betyder, at borgere, der 

har akut behov for hjælp, altid skal 

ringe 1-1-2 (Alarmcentralen). Borgere 

der har behov for service eller assis-

tance i forbindelse med en anmeldelse 

skal altid ringe 1-1-4 (Politiets Ser-

vicecenter). Ambassadørens forplig-

telse og/eller mulighed for at kontakte 

Politiet er begrænset til generelle, 

afklarende spørgsmål og information, 

der kan have betydning for at skabe 

eller bevare tryghed i lokalsamfundet. 

Hvis en tryghedsambassadør skal lave 

en anmeldelse, så er det på fuldt ud 

samme betingelser som for enhver an-

den borger. Der tilkommer ikke tryghed-

sambassadører særlige beføjelser eller 

pligter i sådanne 

sammenhænge.

Hvad er en 
Tryghedsambassadør?

En tryghedsambassadør er en borger, 

som på en eller anden vis har en ræk-

kevidde i et lokalt netværk. Via dette 

netværk har ambassadøren mulighed 

for at videreformidle informationer 

om politiets arbejde, advarsler, kam-

pagner mv. 

Derudover har man som tryghedsam-

bassadør mulighed for at kontakte det 

lokale politi, man har indgået en af-

tale med, hvis man selv eller andre fra 

lokalområdet oplever ændringer i nor-

malbilledet, hvis der opstår utryghed 

eller der er generelle spørgsmål. Alle 

tryghedsambassadører indgår en 

partnerskabsaftale med Politiet, 

hvori de nærmere retningslinjer 

for samarbejdet er angivet.

ER DU INTERESSERET I AT HØRE 
MERE OM PROJEKTET, KAN DU 
KONTAKTE:

Ane Friis, projektleder
Mail: afc002@politi.dk

Tlf: 72 28 32 00
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TRYGHEDSAMBASSADØR

Sammen skaber vi tryghed!


