Status/Afrapportering ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”
Indsats: ’Et trygt natteliv’ 2016
Aktiviteter
Status
Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive
Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
afholdt
Interviews til procesevaluering
Gennemført
Afholdt ’nattevandring’ i Jomfru Ane Gade
Gennemført
Temamøde om letbanen
Gennemført september 2015
Møder med tovholderne for de seks udviklingsplatforme
Gennemført november 2015
Oplæg om ’Et trygt natteliv’ på fyraftensmøde for ledelsen ved Nordjyllands Gennemført 01.02.2016
Politi (28 deltagere)
2. Netværksmøde
Gennemført 03.02.2016
Oplæg om formidling fra kommunikationskonsulent til netværket i ’Et trygt Gennemført 03.02.2016
natteliv’
Afholdt møder med nye relevante aktører
Gennemført løbende
Bidrag til udviklingen af 2. version af Rigspolitiets værktøjskasse for co-creation
Gennemført løbende
Opfølgning til bevillingsnævnet
Planlagt marts 2016
Formidling
Status
Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling
Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
’Et trygt natteliv - Nattelivets aktører samles nu i et netværk’ på subsite
Gennemført 07.05.2015
’Co-creation skal give et trygt natteliv i Aalborg’ på Rigspolitiets intranet
Gennemført 15.12.2015
Video om co-creation og ’Et trygt natteliv’ + tilhørende artikel på subsite og Gennemført 15.01.2016
twitter
Anvendt Twitter
Løbende
’Co-creation skal give et trygt natteliv i Aalborg’ sendt til netværket som kan Gennemført 04.02.2016
videresende i deres netværk
2. nyhedsbrev til netværket
Gennemført den 28.01.2016
Interview til P4 Claus Serup om co-creation (Tid: 02.13)
Gennemført den 02.02.2016
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4nord/p4-morgen-2016-02-02-06-05-7#!/
Interview til P4 med ekstern aktør (restauratør) udtaler sig om initiativet i ’Et Gennemført den 02.02.2016
trygt natteliv’. (Tid 01.10)
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4nord/p4-eftermiddag-2016-02-02-15-061

7#!/
Artikel om ’Et trygt natteliv’
http://www.dr.dk/p4nord/artikel/nyheder/2016/02/02/02112530.htm

Gennemført den 02.02.2016

Artikel med omdrejningspunkt om platformen servicecenter. Udarbejdet af Planlagt februar 2016
Rigspolitiets kommunikationsafdeling
Måling/metode
Status
Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
foretaget
Udarbejdet en procesbeskrivelse af initiativet
Iværksat
Opfølgning på netværksmøder
Løbende
Resultater/delmål
Hvilke resultater er opnået i indsatsen
Image og udvikling
Udviklingsplatformen arbejder mod at udvikle Jomfru Ane Gade og gøre denne mere attraktiv for en bredere målgruppe. Platformens første arbejde
har primært handlet om at forene gadens aktører, som betragtes som en forudsætning for at lykkedes med at udvikle Jomfru Ane Gade i en fælles
retning.
’Image og udvikling’ har i samarbejde med repræsentanter af bygningsejere og restauratører ansat en konsulent til at foretage en undersøgelse af
udviklingspotentialer i Jomfru Ane Gade. Platformen modtog undersøgelsen ultimo 2015. På baggrund af undersøgelsens resultater er der
efterfølgende indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling 26. januar 2016. På mødet var der stor tilslutning til at ansætte en repræsentant for
Jomfru Ane Gade. ’Gadechefen’ skal fungere som en upartisk repræsentant for Jomfru Ane Gade og sikre Gadens fremtidige udvikling. Gadechefen
vil således også deltage i forskellige projekter, samarbejdsfora mv.
Endvidere er der udarbejdet et regelsæt for gadens dørmænd omkring udførsel af arbejdet.
På baggrund af initiativet er der opstået et tættere samarbejde mellem restauratører samt restauratører og bygningsejere.
Platformen har udviklet et forslag til et fælles logo for Jomfru Ane Gade, som ligeledes illustrerer samarbejdet i ’Et trygt natteliv’.
Platformen arbejder med et forslag omkring udviklingen af lokalplanen for området.
Platformen drives af to restauratører og Visit Aalborg.
Indretning
Udviklingsplatformen har fokus på at øge trygheden, reducere kriminaliteten og forbedre oplevelsen i Jomfru Ane Gade gennem
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indretningsmæssige tiltag.
Som udgangspunkt har platformen gennemført en nattevandring i Jomfru Ane Gade for relevante aktører med henblik på at udpege oplagte gader
mv., hvor indretningen kan anvendes som et middel til at opnå større tryghed.
Det har resulteret i ny og bedre belysning på offentlige steder og pladser i og omkring Jomfru Ane Gade. Politiets tilbagemelding her på er, at det har
givet bedre arbejdsbetingelser.
Platformen har rettet fokus mod andre mørke og utrygge steder i nattelivet. Ét af stederne er havnefronten. Der arbejdes på et oplæg til ledelsen
med anbefalinger omkring mulige løsninger.
Endvidere har platformen udfundet nogle problematiske steder, som er placeret på private matrikler. Der er indgået en dialog med grundejerne om
tre uafhængige tiltag.
I den næste afrapporteringsperiode vil platformen have fortsat fokus på at gennemføre ovenstående iværksatte tiltag samt arbejde med
’adfærdsregulering’ gennem anvendelse af nudging teorier evt. i forbindelse med udfordringerne i forhold til skrald og utryghed, som feltarbejdet
viste.
Platformen drives af Plan og Udvikling, Lokalt Forebyggelsescenter, Restauratør, Politiets Specialpatrulje
Transport og logistik
Udviklingsplatformen er blevet etableret på baggrund af feltarbejdet, der viste flere udfordringer forbundet med ’hjemtransporten’ fra Jomfru Ane
Gade såsom manglende taxier, usikkerhed om køreplan for busser, manglende faste holdesteder, uro når de unges samles for enden af gade, unge
der bevæger sig på vejene eller langs havnen.
Platformen arbejder med at få gennemført faste holderpladser i og omkring Jomfru Ane Gade for taxier samt gennemkørsel under medborgerhuset
for at lette taxiernes transporttid samt sikre opsyn i den utrygge strækning langs medborgerhuset. Platformen har løbende afholdt møder og
præsenteret ovenstående forslag for Aalborg Kommune.
Platformen drives af Dantaxi, NT, Arriva, Kollektiv Trafik og Kørselskontoret
Forebyggelse
Platformen arbejder med at øge aktiviteterne for unge i alderen 15-18 år, som et alternativ til Jomfru Ane Gade. De vil gerne reducere antallet af
unge under 18 år, der færdes i Jomfru Ane Gade samt sikre at disse unge og deres forældre er opmærksomme på mulige konsekvenser heraf.
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I den forbindelse ønsker platformen at sende en forespørgsel til Unge Byrådet, hvor de opfordres til at drøfte, hvilke aktiviteter aldersgruppen
efterspørger evt. ved at byrådets unge spørger unge på ungdomsuddannelserne herom.
Ungdomsuddannelserne har udarbejdet en beredskabsplan ved mistanke om brug af rusmidler. Specialpatruljen og Falck deltager ved næste
netværksmøde for ungdomsuddannelserne.
Platformen planlægger at udarbejde undervisningsmateriale, der beskriver de problemstillinger politiet og beredskabet oplever i forbindelse med de
unges færden i nattelivet. Materialet er målrettet de unge og deres forældre og forventes klar til offentliggørelse og ibrugtagen i begyndelsen af
næste skoleår. Materialet tager afsæt i en skrivelse, som SSP betjentene anvender i forbindelse med Rusmiddelseminar.
Platformen drives af SSP medarbejdere fra Aalborg Kommune, Ung Aalborg, Falck og Politiets Specialpatrulje
Servicecenter

Der feltarbejdet viste udfordringer med meget berusede unge og små skader i nattelivet, blev det besluttet at undersøge muligheden
for at oprette en fremskudt skadestue i Jomfru Ane Gade. Analyse af data fra Falck og Region Nordjylland viste dog, at dette ikke var
nødvendigt, i stedet var det hensigtsmæssigt at oprette en mobil ’social skadestue’, hvor de unge kan henvende sig med små skader,
hvis de har fået for meget at drikke, skal kontakte forældre eller tale med ansvarlige voksne.
Platformen arbejder med at finde den rette form på, hvorledes et servicecenter skal drives. Platformen har involveret ’De Frivilliges Hus’, som har
kontakt til en række frivillige organisationer og forsøger at finde frem til en eller flere organisationer, der kunne have en interesse i at drive et
servicecenter.
Platformen drives af Lokalt Forebyggelsescenter, Falck, Region Nordjylland og De Frivilliges Hus
Information
For at informere unge om hjemtransport og andre relevante oplysninger i nattelivet, arbejdes der med at opsætte informationsskærme samt et
informationscenter, hvor de besøgende kan få oplysninger om ventetid på taxi, køreplan for busser, markering af centrale steder i midtbyen, QR
koder med mere information samt meddelelser fra Politiets Twitterprofil.
I platformen er det blevet undersøgt, hvor informationsskærmene kan placeres i og omkring Jomfru Ane Gade. Dette blev fastlagt via en vandring i
området, hvor flere relevante aktører deltog. Endvidere blev indholdet på skærmene drøftet. Der arbejdes på en løsning, hvor skærmene om natten
skal være henvendt til de besøgende i nattelivet med ovenstående oplysninger og om dagen, skal skærmene indeholde information til turister om
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arrangementer og lign.
Der er afholdt et møde med en producent fra MultiQ, som har præsenteret forskellige løsningsmuligheder. Endvidere har platformen modtaget et
tilbud fra firmaet.
’Plan og udvikling’ er i gang med at undersøge de forskellige muligheder, hvorefter ansøgningen til Trygfonden udformes.
Platformen drives af Visit Aalborg, Plan og Udvikling, Lokalt Forebyggelsescenter
Generelt for initiativet
Involvering af nye relevante aktører til netværket i ’Et trygt natteliv’. Netværket udvikles løbende. Der er ca. 30 personer i netværket på nuværende
tidspunkt.
2. Nyhedsbrev om initiativet og tiltagene i de enkelte udviklingsplatforme er udarbejdet til netværket.
Der er løbende udviklet visuelt materiale (illustrationer) i et samarbejde med INITIATIVES. Materialet anvendes til formidling af initiativet.
I det overordnede netværk vil der i næste afrapporteringsperiode blive arbejdet med brugerinvolvering og formidling
Projektlederen har løbende dialog med to repræsentanter fra Rusmiddelforskning i Århus, der er i gang med at foretage en undersøgelse for
Justitsministeriet om samarbejde i nattelivet. Undersøgelsen afsluttes august 2016, hvorefter resultaterne i efteråret 2016, vil blive præsenteret for
netværket og andre relevante aktører.
Erfaringer – udveksling
Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af
Gode erfaringer med anvendelse af visuelt materiale og film til at formidle om et komplekst initiativ. Illustrationer og billeder bliver husket.
Statusbeskrivelse
Max. ½ side
Der er fortsat fremdrift i de seks udviklingsplatforme, hvor adskillige større og mindre initiativer er igangsat med henblik på at øge trygheden og
oplevelsen i Aalborgs natteliv jf. aktiviteter/resultater.
Der er stadig stigende interesse for initiativet og vi har modtaget flere henvendelser fra nye aktører, der ønsker at deltage i initiativet. Netværket er
derfor udvidet og består af ca. 30 personer.
Der afholdes netværksmøder to gange årligt, hvor der ligeledes udsendes et nyhedsbrev til netværket. Derudover mødes aktørerne i de enkelte
udviklingsplatforme og arbejder med konkrete initiativer.
I initiativet ønskes der fremadrettet at være større fokus på formidling af initiativets tiltag og resultater.
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