Sundheds- og Kulturudvalget
Udskrift af beslutningsprotokollen
Mødet den 13.08.2014
Punkt 5.

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014 - 2017. Høring.
2014-1516.
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at
at

strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune 2014 – 2017” anbefales til godkendelse i
Byrådet (bilag 1), og
Sundheds- og Kulturudvalget fremsender høringssvar vedrørende strategien til Familie og Beskæftigelsesforvaltningen (bilag 2)

Sagsbeskrivelse
Baggrund
I december 2013 besluttede Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes Magistrat at igangsætte et
udviklingsarbejde, der skal sikre et handlingsorienteret strategioplæg vedrørende ”en tryg kommune” i Aalborg Kommune.
Kommissorium for strategien er godkendt hos Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes Magistrat
i foråret 2014.
Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har i fællesskab udviklet strategien ”Tryg Aalborg – en
mere tryg kommune” for årene 2014 – 2017. Herved er der skabt grundlag for koordinering og
samarbejde i forhold til nuværende og fremtidige strategier og indsatsområder med fokus på tryghed.
Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” skal ses i sammenhæng med Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes øvrige strategier. Strategien skal betragtes som et løbende udviklingsarbejde, hvor indsatser, målemetoder og samarbejdet styrkes og udvikles undervejs i relation til udviklingen i trygheden blandt borgerne.
Mål
Rammen for den fælles strategi er defineret ud fra fem mål.
1. Borgerne i Aalborg Kommune skal opleve en større tryghed.
2. I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed.
3. Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse
eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag.
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4. Børn og unge skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel
og udvikling sikres.
5. Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere,
erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune.
Målene er som udgangspunkt bredt defineret. For hvert mål er der udvalgt innovative handlingsorienterede indsatser. Indsatserne udgør tilsammen en helhedsorienteret indsats. Indsatserne er, på nuværende tidspunkt, vurderet som værende nogle af de mest relevante til at skabe en mere tryg
kommune.
Prioriterede indsatser
- Ad 1. Formidling
- Ad 2. Et trygt natteliv
- Ad 3. En meningsfuld hverdag
Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, Brobygningsforløb
Sociale netværk og aktiviteter i nærmiljøet, Skalborg Borgerhjælp, Mit Kvarter
- Ad 4. Børn og unges trivsel og udvikling
Rusmiddelseminar
Drop-out-elever – en styrket indsats
- Ad 5. Tryghedsvandringer
Tryghedsindeks
Politiets Tryghedsindeks og individuelle målinger i de prioriterede indsatser skal fremover danne
grundlaget for udvælgelse af nye indsatser samt anvendes som måleredskab for udviklingen af trygheden blandt borgerne. Politiets Tryghedsindeks anvendes som den overordnede indikator for tryghedsudviklingen. Gennem Tryghedsindekset dokumenteres og synliggøres trygheden blandt borgerne i relation til kriminalitet og adfærd der skaber utryghed. Derudover foretages der individuelle
kvantitative og/eller kvalitative målinger for hver indsats.
Database
Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har, for at opnå kendskab til hinandens overordnede strategier og indsatsområder, oprettet en database, til intern brug, hvor links til relevante strategier fra
begge parter er samlet.
Organisering
Styregruppen for strategien består af Politiinspektør Stig Erik Lundbo, Nordjyllands Politi og Socialchef Hanne Husted Manata, Aalborg Kommune.
Tovholdere består af én repræsentant fra Nordjyllands Politi og én repræsentant fra Aalborg Kommune. Tovholderne danner sammen med styregruppen en Tovholdergruppe.
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Planlægningsgruppe, der består af Tovholdergruppen og herudover parter fra Nordjyllands Politi og
Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Landskabsforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Planlægningsgruppen består af tovholdere og repræsentanter for samarbejdet i de enkelte prioriterede indsatser.
I arbejdet med strategien er der tilknyttet kommunikationsmedarbejdere fra Nordjyllands Politi og
Aalborg Kommune.
Økonomi
Indsatserne i strategien udføres for eksisterende midler. Vurderes det, at der skal afsættes midler til
særlige tiltag i forhold til at opfylde målene, afklares dette hos de ansvarlige parter, eller der søges
eksterne midler.
Forløb
Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” forløber i byrådsperioden 2014 – 2017. Indsatserne påbegyndes i efterår 2014.
Planlægningsgruppen mødes to gange årligt for at koordinere den samlede strategi og sikre fremdrift. Tovholdere for de enkelte prioriterede indsatser sikrer, at der indkaldes til møder med alle
relevante parter, at der er fremdrift og sikrer formidling af resultater.
Der sker løbende evaluering og erfaringsopsamling og der afrapporteres om strategiens udvikling
og resultater på et årligt møde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune.
Der vil i årene 2014 – 2017 indsamles viden og idégenereres i forhold til tryghedstiltag. Der tages
initiativ til drøftelse af et kommissorium for nye tiltag primo 2018.
Tidsplan for behandling

7. august 2014

FL – Sundheds- og Kulturforvaltningen
FL – Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
FL – Skoleforvaltningen

12. august 2014

By - og Landskabsudvalget

13. august 2014

Sundheds- og Kulturudvalget

19. august 2014

Beskæftigelsesudvalget

5. august 2014
6. august 2014

Høring af strategiudkast ” Tryg Aalborg
– en mere tryg kommune”
Høring af strategiudkast ” Tryg Aalborg
– en mere tryg kommune”
Høring af strategiudkast ” Tryg Aalborg
– en mere tryg kommune”
Høring af strategiudkast ” Tryg Aalborg
– en mere tryg kommune”
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– en mere tryg kommune”
Høring af strategiudkast ” Tryg Aalborg
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19. august 2014
19. august 2014

FL- Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleudvalget

22. august 2014

Familie- og Socialudvalget

27. august 2014

Ældre- og Handicapudvalget

8. september 2014

Magistrat

22. september 2014

Byråd

– en mere tryg kommune”
Høring af strategiudkast ” Tryg Aalborg
– en mere tryg kommune”
Høring af strategiudkast ” Tryg Aalborg
– en mere tryg kommune”
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– en mere tryg kommune”
Høring af strategiudkast ” Tryg Aalborg
– en mere tryg kommune”
Godkendelse af strategiudkast ”Tryg
Aalborg – en mere tryg kommune”
Godkendelse af Strategi ” Tryg Aalborg
– en mere tryg kommune”

Bilag til indstilling - "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" - link til strategiudkast
Sundheds- og Kulturforvaltningens høringssvar vedr. "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune"
Beslutning:
Godkendt.
med den bemærkning, at udkastet fremsendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og samrådene.
Daniel Nyboe Andersen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende
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