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
Rigspolitiets kommunikationsafdeling
Måling/metode
Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive
foretaget
Udarbejdet en procesbeskrivelse af initiativet
Opfølgning på netværksmøder
Resultater/delmål
Hvilke resultater er opnået i indsatsen
Image og udvikling

Planlagt februar 2016
Status
Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Iværksat
Løbende

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
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Udviklingsplatformen har fokus på at øge trygheden, reducere kriminaliteten og forbedre oplevelsen i Jomfru Ane Gade gennem
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
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skal være henvendt til de besøgende i nattelivet med ovenstående oplysninger og om dagen, skal skærmene indeholde information til turister om
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
Ny status pr. december 2016:
Der blev afholdt samlet netværksmøde for Trygt Natteliv den 13. oktober 2016 på Politigården i Aalborg.
Helt generelt er oplevelsen fra netværksmødet, at flere af platformene nu står lidt stille og har gjort det et stykke tid. Det er en naturlig proces, da
man afventer, hvad der vil ske med større politiske beslutninger omkring byens letbane, og en evt. letbane potentielt vil kunne medføre store
forandringer omkring byens rum – også i midtbyen. Samtidig er der platforme, der ikke sker det store i af den simple grund, at det generelt går godt
med kriminalitetsudviklingen i nattelivet i midtbyen, hvor fokus måske mere er gået over til at udnytte det uformelle netværk, platformene har
skabt. Endelig er der platforme, der ligger lidt stille pga. travlhed i medlemmernes andre arbejdsopgaver. En af de bærende medlemmer i 2 af
platformene – pk. Jesper Green Sørensen fra Specialpatruljen i Aalborg – træder ud pr. 1. maj, da han overgår til at være en af kredsens vagtchefer.
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Vi håber på afløsning fra Specialpatruljens nye faglige koordinator eller en anden god mand. Specialpatruljen vil den 1. maj 2017 overgå fra Central
Beredskab til Central Efterforskning, men bevare stort set de samme opgaver.
Et relateret fokuspunkt for Nordjyllands Politi på tværs af kredsen vil i 2017 være at nedbringe antallet af verserende voldssager uden sigtelse.
Herunder en kort status fra hver platform i Trygt Natteliv efter seneste netværksmøde.
Transport og Logistik:

-

Platformen står stille, da man afventer en kommende letbaneløsning. Der var ingen fremmødte til netværksmødet.

Information:

-

Ingen mødte op.
Ingen vil tage ansvar for drift af tavlerne og den tilhørende server. Det skønnes, at der – udover den tiltænkte brug til nattelivet - er
potentiale for god og massiv turismereklame- og infomuligheder i både dag- og aftentiden. Kunne kommunen måske tænke sig at investere
penge i disse informationstavler?

Indretning:

-

Kører fint med gode relationer, netværk og stadig fremgang
Positiv kontakt til matrikelejere om bl.a. indretning af gyden bag Jomfru Anes Hotel
Kontakt til kommunen om affaldshåndtering om natten pga. ophobning
Lederen af Specialpatruljen udtræder pr. 1. maj 2017.

Image og udvikling:

-

Der blev desværre ikke enighed om ansættelsen af en gadechef i efteråret.
Finn Villum er gået ud af platformen, men Thomas Kristiansen er kommet ind i stedet som den nye storaktør på 13 af restauranterne
igennem Rekon.
Henrik Jensen og Thomas Kristiansen forsøger at se, om de kan drive platformen og begge er positive og engagerede, selvom det står lidt i
stampe.
Begge efterlyser en mere langsigtet strategi for nattelivsområdet fra kommunens side og borgmesterforvaltning i fht. JAG og de nærmeste
områder, så der kan blive en rentabel forretning
Den største udfordring pt. er den ekstremt hårde konkurrence, hvor alle er i infight med hinanden om overlevelse

Forebyggelse:

-

Afventer om Det Kriminalpræventive Råd vil sponsere en video om det at gå i Gaden set fra de unges vinkel, og hvor unge snakker til de unge
om ulemperne ved det.
Platformens medlemmer oplever at være noget hængt op i deres øvrige arbejde
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-

Platformen kunne måske bruge en repræsentant fra Ungdomsuddannelserne.
Lederen af Specialpatruljen udtræder pr. 1. maj 2017.

Servicecenter:

-

Platformen har afviklet 5 møder nu og med deltagelse af Midtbysjakket, HeadSpace, Den sociale Skadestue, Røde Kors Samaritterne, Det
Frivillige Hus, Natteravnene, Falck, Region Nordjylland (udtræder) og Politiet.
Internt i platformen er der enighed om, at alle gør det, de skal til fulde og der ikke er behov eller mulighed for et fysisk sted i JAG, hvorfra
man vil drive et Servicecenter.
I stedet har man aftalt, at man fastholder det gode netværk og mødes til 3-4 årlige møder med fokus på erfaringsudveksling om, hvad der
sker blandt de unge i midtbyen om aftenen, natten og i weekenderne.
Frivillighuset er koordinator på indkaldelserne og deltager sammen med Falck og Politi også fremadrettet på Trygt Nattelivs netværksmøder.
Derudover aftalt, at man i platformen forsøger at styrke Natteravnene, som ses som en stærk positiv faktor i mange af de tiltag, der var
tiltænkt Servicecentret, og at de i virkeligheden overflødiggør et fysisk Servicecenter sammen med de øvrige aktører.
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