NØF - Borgernært politi - tryghedsambassadører
Lolland Falsters politi har ønske om at oprette lokale netværk under overskriften "Borgernært politi" ude i lokalområderne.
NØF var sammen med andre foreninger indkaldt til møde herom tirsdag den 12. december i byrådssalen på Guldorgsund Rådhus.
Lolland Falsters Poli samt GBS kommune stod for dette arrangement, hvor 34 borgere fra kommunens lokalområder var mødt op for at
høre om politiets indsats vedrørende ”Borgernært Politi”.
Politiet har ønske om at indgå i et samarbejde med et antal frivillige, lokale ”Tryghedsambassadører”, der skal være med til at skabe dialog
og tryghed i lokalområderne.
Tryghedsambassadørerne opgave er at indsamle og videreformidle viden om bekymringer eller problemer hos borgerne i lokalområdet
til lokalbetjenten.
Ambassadørerne rolle er ikke at anmelde strafbare forhold, som er begået, f.eks. et indbrud eller hærværk. De skal anmeldes til politiet
som sædvanligt. Eks skal 1-1-2 anvendes ved alarmopkald og 1-1-4 eller www.politi.dk skal anvendes ved anmeldelser, der ikke er akutte.
Det er tanken at kontaktbetjenten har kontakten til eks. NØF samt med tryghedsambassadørene. I gennem denne kontakt indsamler
lokalbetjenten løbende information om lokalområdet ( eks Nordøstfalster) og bliver bekendt med områdets bekymringer og
utryghedsskabende aktiviteter hos os på Nordøstfalster.
Kontaktbetjenten har ansvaret for, at politiet følger op på tryghedsambassadørens henvendelse.
NØF's rolle er sammen med tryghedsambassadørene på Nordøstfalster at skabe en tættere kontakt mellem "borgerne på Nordøstfalster"
og politiet. Bl.a vil vi være behjælpelige med at formidle nyhedsbreve fra politiet. Det være på Faceook og hjemmeside.
Ved møder kunne inddrage politiet, så de kan informere os om, hvad der foregår i vores område.
NØF bestyrelse har efterfølgende tilsluttet sig ønsket om at samarbejde med politiet.
Vi kunne godt tænke os 3 til 5 tryghedsambassadører fra landsbyerne på Nordøstfalster.
Hvis det har interesse, send en mail til: info@noef.dk med overskrifet "borgernært politi på Nordøstfalster".
Afsluttende benærkning. Mødet gik rigtigt godt. Det så ud til, at mange var interesserede og havde ønske om at være med.
Se nedenfor ”vores” betjente, SSP konsulent May Hansen samt udsnit af mødedeltagere ved aftenens møde:

Lederen af initiativet (yderst til venstre), Axel Ahm,
I midten ”Falster-betjent” Morten Jensen
Yderst til højre ”Lolland-betjent” Patrick Baad.
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