Magistraten

Punkt 10.

Godkendelse af 2. status/afrapportering af Tryg Aalborg - en mere tryg kommune
2014-189813
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender 2. status/afrapportering på
strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” for perioden 6. februar 2015 - 12. februar 2016.
Efter Magistratens godkendelse fremsendes afrapporteringen til orientering på et efterfølgende byrådsmøde.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
I 2013 indgik magistrat og politiledelse et samarbejde om en mere tryg kommune i Aalborg. Strategien ”Tryg
Aalborg – en mere tryg kommune” blev resultatet heraf. Strategien løber i byrådsperioden 2014-2017. Status/afrapportering foregår én gang årligt på fællesmøde mellem Politiledelse og Magistrat. Idet der i 2016
ikke afholdes fællesmøde mellem magistrat og politiledelse, forelægges denne afrapportering Magistraten og
politiledelsen selvstændigt.
Samarbejdet er organiseret i en styregruppe, tovholdergruppe, planlægningsgruppe og indsatsgrupper.

Planlægningsgruppen mødes to gange årligt og gennemgår ”Politiets Tryghedsindeks”, status på indsatserne, formidling, måling og andre aktuelle emner. Indsatsgrupperne mødes efter behov.
”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” er nu øget fra otte til ni tryghedsfremmende indsatser, der omfavner
en bred tilgang til tryghed. De otte oprindelige indsatser, i strategien foretager årligt en afrapportering af status og aktiviteter, der er foretaget det forgangne år. Indeværende status/afrapportering indeholder en kort
sammenskrivning af afrapporteringerne fra indsatsområderne. De detaljerede afrapporteringsskemaer er
vedlagt i bilag.
Nedenfor gives en gennemgang af udviklingen og gennemførte aktiviteter i ”Tryg Aalborg – en mere tryg
kommune” siden sidste års afrapportering.
”Politiets Tryghedsindeks”
”Politiets Tryghedsindeks” udkommer årligt og anvendes som en overordnet indikator på udviklingen i trygheden i strategiperioden. Tryghedsindekset udkom i december 2015 og viste, at trygheden i Nordjylland er
høj.
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”Politiets Tryghedsindeks” 2015 viser at 90 procent af nordjyderne angiver, at de føler sig trygge i
deres nabolag, mod 85,9 året før. Også i selve Aalborg by er trygheden høj, idet den i år ligger på 89
procent mod 87 året før. I Aalborg kommune er der to særligt udsatte boligområder: Løvvangen og
Sebbersundvej. I 2014 angav 82,5 procent i Løvvangen, at de var trygge, mens det i 2015 var 83,9.
Og på Sebbersundvej var det tilsvarende tal i 2014 på 72,3 procent, mens det i 2015 var 80,5 procent, der angav, at de var trygge.

Politiets Tryghedsindeks kan ses her: http://www.mynewsdesk.com/dk/nordjyllands-politi/pressreleases/hoejtryghed-i-nordjylland-1268179
Kendskab til ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”
Der arbejdes løbende, i fællesskab på tværs af organiseringen, med at udbrede kendskabet til strategien
gennem foredrag, arrangementer, møder mv. I 2015 kan nævnes følgende eksempler:
-

-

-

6-by møde: Den 8. januar 2016, blev der i Aalborg afholdt 6-by Temamøde. Politikere og topembedsmænd fra Aalborg, Odense, Aarhus, Randers og København var med på mødet. Temamødet omhandlede det gode samarbejde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Der var oplæg om ”Tryg
Aalborg – en mere tryg kommune” og udvalgte indsatser herunder ”Tryghedsvandringer”, ”Rusmiddelseminarer” og ”Et trygt natteliv” og SSP-samarbejdet herunder ”Antiradikalisering”.
Borgermøde ”Nabohjælp”: Den 19. maj 2015, blev der, i et samarbejde med Trygfondens regionale råd i
Nordjylland og Det Kriminalpræventive Råd, arrangeret en temaaften om Nabohjælp i Aalborg Kongres
og Kulturcenter. Der deltog 380 borgere fra Aalborg og omegn. For Nordjyllands Politi og Aalborg
Kommune var aftenen en anledning til at gøre borgerne opmærksomme på ”Tryghedsvandringer” og
”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”.
Oplæg på Aalborg Universitet: Den 20. maj 2015 blev der i forbindelse med undervisning af 2. semester
socialrådgiverstuderende på Aalborg Universitet, v. Netværkskoordinatorerne i Aalborg Kommune, fortalt om ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune.”
Generel medieomtale af ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”. Her gøres opmærksom på, at al medieomtale er omtalt i skemaet jf. formidling.

Integrationsrådet har vist interesse for ”Tryg Aalborg” og er blevet tilknyttet strategiarbejdet, således de enkelte indsatsområder har mulighed for at kontakte og involvere rådet, via kontaktperson. Dette kan eks. benyttes i tilfælde hvor det handler om etniske minoriteters interesser og fremme af etnisk ligestilling. Udsatterådet har ligeledes stillet deres viden til rådighed i forhold til eventuelle tryghedsinitiativer, omhandlende udsatte, i indsatsen ”Tryghedsvandringer”.
Inspiration fra andre tryghedsindsatser
Vi holder os løbende opdateret i, hvorledes andre arbejder med tryghed. Tovholderne for strategien, har
derfor deltaget i en konference i Aarhus den 13. og 14. august 2015. Konferencen var for analytikere og
praktikere og arrangeret af Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Konferencen omhandlede vidensdeling omkring tryghed i lokal- og byområder. Endvidere har tovholderne afholdt et møde med en repræsentant
”Tryghed i Aarhus” for at dele erfaringer og lade os inspirere til udviklingen af ”Tryg Aalborg”. I forbindelse
med konference og møder udbredes ligeledes kendskabet til ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”.
Praktikant
I perioden fra 1. september til 31. december 2015 har ”Tryg Aalborg – en
mere tryg kommune”, via tovholderne på strategien, haft tilknyttet en praktikant fra kriminologistudiet på Aalborg Universitet. Praktikanten har, i
praktikperioden, udarbejdet en drejebog som inspiration til måling og evaluering af indsatserne i ”Tryg Aalborg”. Drejebogen har fokus på evaluering af tryghed og er blevet udleveret til Planlægningsgruppen som et
værktøj til måling og opfølgning på indsatserne. Drejebogen er tilgængelig
på http://tryg.aalborg.dk/ og vedlagt i bilag.
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Nye indsatsområder
Da tryghedsindsatsen konstant følger udviklingen i samfundet, har det løbende været vigtigt at tilpasse ”Tryg
Aalborg - en mere tryg kommune” herefter. I 2015 blev der således, efter ønske fra Magistraten og politiledelsen, tilføjet en ny indsats ”Anti-radikalisering” i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”. ”Antiradikalisering” er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi, der udføres i SSP-regi,
hvor kommune og politi står sammen om at forebygge at unge radikaliseres. Da indsatsen ikke er indskrevet
i strategien, foretages der ikke en selvstændig status/afrapportering heraf. Beskrivelsen af indsatsen er tilgængelig på http://tryg.aalborg.dk/. Området følges dog tæt og udvikles sammen med øvrige kommuner via
SSP-arbejdet i kommunen.
Styregruppen og planlægningsgruppen er enige om, at foreslå Magistraten og politiledelsen at supplere
”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” med endnu en indsats nemlig ”Integration af flygtninge” som en ny
tryghedsskabende indsats, da Aalborg pt. modtager en større gruppe flygtninge, der bliver bosat i Aalborg
kommune. Der er behov for, med henblik på, at skabe den bedste integration af disse mange nye borgere i
kommunen - at have fokus på dialog/samarbejde om denne opgave. Herudover er det et ønske fra planlægningsgruppen, at det igangsatte initiativ på havnefronten, med henblik på at øge trygheden, ligeledes bliver
en del af ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”.
I 2016 vil der blive arbejdet med, hvorledes 2. version af ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” skal udformes. På næste planlægningsgruppemøde i efteråret 2016 drøftes, hvorledes en fremtidig version af en
fælles tryghedsindsats, mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, kan udformes. En mere ”dynamisk
version” af Tryg Aalborg overvejes i forhold til kommende indsatser, men målene forventes fastholdt, idet de
stadig vurderes som helt centrale i forhold til at bevare Aalborg Kommune som en særdeles tryg kommune.
Indsatsområder i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”
Formidling
Formidling er en vigtig del af strategien for at øge den oplevede tryghed blandt borgerne. Der har været
overvældende positiv respons fra borgerne på både Tryg Aalborgs hjemmeside og sociale medier. Formidling af Tryg Aalborg og de enkelte indsatser er i højere grad anvendt i denne afrapporteringsperiode. Der er
opstået synergi mellem Aalborg Kommunes facebook-side og politiets brug af Twitter. Formidlingsindsatsen
rammer således forskellige målgrupper uden brug af de traditionelle medier som redigerende mellemled. Der
holdes momentum og lykkes med at linke mellem pressemeddelelser, sociale medier og hjemmeside. Som
eksempel kan vi nævne ”Nabohjælp-arrangementet”, som derudover også er den side, der har trukket 4.
flest unikke sidevisninger på hjemmesiden.
Alle indsatsens pressemeddelelser fik fin omtale. Herunder de lokalt vinklede pressemeddelelser om den
store tryghed i Aalborg og resultaterne fra Politiets Tryghedsindeks. De blev omtalt af både Nordjyske Medier, TV2/Nord og i en bred vifte af de lokale ugeaviser, viste vores medie-monitering.
Tryg Aalborgs hjemmeside fungerer som en stærk, samlende platform, der kan samle særlige målgrupper,
især fagpersoner, ligesom at fremtidig omtale kan henvises dertil for mere information. Hjemmesiden har en
løbende værditilvækst, idet der kontinuerligt lægges mere information derud.
Et trygt natteliv
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.
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. Der har været
udført kvantitative og kvalitative målinger i 1. status/afrapporteringsperiode. Målingerne har været anvendt
aktivt i hele perioden.
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I initiativet har der været fokus på formidling. Indsatsen ønsker fremadrettet at have større fokus på formidling af initiativets tiltag og resultater.
Brobygningsforløb/”Din vej”
Der er afviklet 3 undervisningsforløb med i alt 64 deltagere. 37 ud af 64 unge er udsluset til en erhvervsuddannelse. Der vil efterfølgende blive målt på resultatet 3 og 6 måneder efter udslusningen. Det er besluttet at
lade forløbene fortsætte, da resultaterne ser lovende ud.
Der har været medieomtale af indsatsen. Når den endelige afrapportering af forløbet skal foretages til det
politisk niveau, forventes det, at der kan skabes medieopmærksomhed omkring indsatsen.
Skalborg Borgerhjælp
Skalborg Borgerhjælp har eksisteret siden år 2000. Foreningens aktiviteter udspringer af dens vedtægter.
Der er 19 hjælpere og i 2015 modtog foreningen økonomisk støtte fra Aalborg Kommune.
Skalborg Borgerhjælp benytter fællesskabsplatformen ”Mit Kvarter” og har ligeledes haft omtale på Tryg
Aalborgs Hjemmeside og i lokalaviser.
Skalborg Borgerhjælp har haft besøg af en kriminologistuderende fra Tryg Aalborg som har observeret og
udarbejdet en vejledningsrapport. Efter observationer, udarbejdet af den studerende fra Tryg Aalborg, scorer
Skalborg Borghjælp højt i forhold til, hvor tryghedsskabende indsatsen opleves.
Mit Kvarter
Mit Kvarter indbefatter flere indsatser. De indsatser der videreføres i projekt ”Fri-tid” som et et-årigt innovationsprojekt, i Ældre- og Handicapforvaltningen, er: Social ”café”, Frivilligtjenesten for fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Udvikling og implementering af ledsagerkort for borgere med fysisk og/eller psykisk handicap.
”Mit Kvarter – en fællesskabsplatform” bruges af 8 kvarterer i Aalborg og vil være tilgængelig til og med juni
2017.
Der benyttes mange former for formidling i indsatsen og indsatsen måler aktivt både på kvalitative og kvantitative data.
Rusmiddelseminar ”Forebyggelsesseminarer”
I Aalborg Kommunes folkeskoler er forebyggelsesseminarerne i gang på 2. år i alle 6. og 8. klasser. Her får
eleverne nyeste viden om alkohol, rygning og rusmidler, og de udarbejder deres egne informationskampagner om dette.
Efter den nye dataindsamlingsmetode er blevet rutine blandt pædagogerne, er svarprocenten øget blandt
eleverne. Evalueringerne af seminarerne vidner om, at de opleves som udbytterige og relevante for både
elever, forældre og de involverede fagpersoner.
Derudover oplever fagpersonerne, at deres samarbejde er blevet tættere og mere effektivt, og at seminarerne har en positiv indvirkning på deres relationer til eleverne på flere niveauer. Evalueringerne vil blive anvendt til at videreudvikle på seminarerne, så de kan blive endnu bedre i fremtiden.
De senest uddannede undervisere er kommet godt i gang, og der planlægges endnu en uddannelsesuge
inden sommeren 2016.
Undervisningsmaterialerne til seminarerne er blevet revideret på baggrund af den seneste Rusmiddelundersøgelse i 2015. Denne viser en meget positiv udvikling, denne udvikling ønsker Aalborg Kommune fortsat at
understøtte via forebyggende undervisning.
Der benyttes mange former for formidling i indsatsen og indsatsen måler aktivt både på kvalitative og kvantitative data. Evaluering af forebyggelsesseminarer findes på http://tryg.aalborg.dk/
Drop-out-elever – en styrket indsats
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Den styrkede indsats over for drop-out-truede elever fortsætter med stor fokus på og bevågenhed om elevernes fravær.
Pr. 1. november 2015 er 123 elever vurderet drop-out-truede. De tre hyppigste årsager til at eleverne vurderes drop-out-truede er belastninger pga. hjemlige forhold (skilsmisse, stress, sorg/tab, dårlig økonomi, højt
konfliktniveau), vanskeligheder i fællesskabet (ensomhed, stille børn, udadreagerende børn, mobning mv.)
og/eller stress, overbelastning, ængstelighed, angst. Af de drop-out truede elever har 49% i forvejen en sag i
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 80% af en sag i Familiegruppen.
Der er udarbejdet handleplan og styrket indsats for de 123 elever. I 2016 foretager drop-out teamet i samarbejde med skolerne opfølgning på disse elever. Der igangsættes en ny runde, når tallene fra efteråret 2015
om kort tid modtages.
Der indgås dialog med kommunikationskonsulenterne, om hvorledes der på en tryghedsfremmende måde,
kan formidles om denne indsats.
Tryghedsvandringer
Indsatsen handler om at skabe tryghed i fællesskab med Samråd og andre relevante aktører. Det handler
om samskabelse, og det er Samrådene selv der inviterer, koordinerer og planlægger rute. Vandringen foretages når Samrådet og lokale aktører kan og ønsker, hvilket er vigtigt for civilsamfundets ejerskab af vandringen og efterfølgende arbejde.
Der har, ud over skrivelser til Samrådene, været afholdt et velbesøgt arrangement i Aalborg Kongres og
Kultur Center i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden. Indsatsen har ligeledes holdt
oplæg om tryghedsvandringer på Fælles Samrådsmøde. Der har været fortaget testvandring og 2 tryghedsvandringer. Der er 4 Samråd der har ytret planer om vandringer i foråret 2016.
Det er en fordel vandringerne varetages af de forskellige parter fra Nordjyllands Politi og 3 forvaltninger i
Aalborg Kommune. Det giver et godt tværfagligt samarbejde og en kvalificering, og helhed i vejledning på
vandringen. Ydermere giver det en god mulighed for bredde og kvalificering i efterfølgende vejledning.
Der bliver arbejdet aktivt med formidling, synlighed, aktiv information og måling.
Bilag:
Afrapporteringsskemaer for indsatsområderne i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”
Drejebog for måling af tryghed
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Bilag:
2. Afrapportering Skalborg Borgerhjælp
2. Afrapportering Mit Kvarter
2. Afrapportering Forebyggelsesseminarer
2. Afrapportering Brobygningsforløb
2. Afrapportering Tryghedsvandringer
2. Afrapportering Et trygt natteliv
2. Afrapportering Drop-out-elever
2. Afrapportering Formidling
Tryg Aalborg - måling af tryghed endelig.pdf
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