Status ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”

Aktiviteter

Indsats: ”Et trygt natteliv” 2017
Status

Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt
Tovholdermøder
Netværksmøde
Møde med nye interesserede aktører
Afholdt workshop for Tryg Aalborg
Afholdt workshop for Aalborg Kommune (Ældre- og handicapforvaltningen)
Opfølgning på workshop for Aalborg Kommune (Ældre- og handicapforvaltningen)
Afholdt oplæg på fyraftensmøde på Direktørgruppens arrangement
Deltaget i paneldebat om samskabelse i Interreg-projektet ”Samskabende Grøn
Omstilling”.
Løbende information til interesserede i metoden eller initiativet
Nye aktører involveres i initiativet
Undersøger mulighed for samarbejde med erhvervspraktikant i 2018
Møder med de enkelte udviklingsplatform med henblik på involvering af nye aktører samt
fastsætte mål og tidshorisont

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Gennemført i september 2017
Gennemført 24.11.2017
Gennemføres løbende
Gennemført 01.06 2017
Gennemført den 6. november 2017
Planlagt januar 2018
Gennemført den 11.10.2017
Gennemført den 26.10.2017

Formidling

Status

Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling
Fælles intensiveret indsats mod vold i nattelivet i december
https://polintra.politinet.net/Aktuelt/01njyl/Sider/NJYL-Fælles-indsats-mod-vold-iAalborgs-natteliv.aspx
Folder om initiativet og co-creation i dansk politi
Nordjyllands Politi deltager også i julefesten
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2017/11/nordjyllands-politi-deltager-ogsaa-i-julefesten
Samskabelse om et trygt natteliv
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2017/10/samskabelse-om-et-trygt-natteliv
Kampagne ”Et trygt natteliv”
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2017/08/et-trygt-natteliv-1
Kampagne om et trygt natteliv
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2017/08/et-trygt-natteliv
Trygt natteliv for unge
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2017/06/trygt-natteliv-for-unge
Co-creation workshop
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2017/06/co-creationworkshop

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Gennemført

Måling/metode

Status

Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)

Gennemføres løbende
Gennemføres løbende
Planlagt
Planlagt

Planlagt (til godkendelse)
Gennemført 29.11.2017
Gennemført 23.10.2017
Gennemført 07.09.2017
Gennemført 16.08.2017
Gennemført 07.07.2017
Gennemført 07.07.2017

Det planlægges at dokumentere processen fra start til slut.

Planlægges.

Resultater/delmål i 2017
Hvilke resultater er opnået i indsatsen
Opsat nye skraldespande i Jomfru Ane Gade
Kampagne målrettet de unge under 18 år

Erfaringer – udveksling
Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af

Statusbeskrivelse
Max. ½ side
Fra politiets side har der været stille i en længere periode. Vi har været udfordret med terrortruslen mod Danmark, flygtninge- og migrantsituationen og omorganiseringen, hvilket har
betydet, at vi ikke har haft de nødvendige ressourcer til at udfylde rollen som ankerperson imens Jeanette har været på barsel. Men nu er vi klar til igen at give initiativet fuld
opmærksomhed med de ressourcer, som vi har til rådighed.
Første skridt var netværksmødet, der blev afholdt den 24. november 2017 på politigården for initiativets aktører. På mødet var der enighed om, at der fortsat er udfordringer i
nattelivet, som vi skal løse i fællesskab (Der er fokus på hele Aalborgs natteliv). Derfor fortsætter initiativet ”Et trygt natteliv” med både nye og gamle platforme. På netværksmødet
blev der etableret fem udviklingsplatforme:
1.
2.
3.
4.
5.

Positive fællesskaber: Platformen har et mål om at informere unge i alderen 15-18 år om steder og positive fællesskaber i Aalborgs natteliv. Dette vil de gøre gennem ung til
ung kontakt via unge lokale bloggere eller youtubere og derigennem starte en stafet.
Ud i Aalborg: Dækker over hele besøget i nattelivet fra transport til nattelivet, oplevelsen under besøget og hjemtransporten.
Indretning: Arbejder med den fysiske indretning af nattelivet.
Information: Arbejder på at finde en løsning på tryghedsfremmende information til de besøgende i nattelivet.
Respekt for fællesskabet: Arbejder på en kampagne med fokus på den gode adfærd i nattelivet.

Frem til næste netværksmøde arbejdes der med at involvere nye aktører, fastsætte konkrete mål i platformene og sætte en tidshorisont for det videre forløb.
Initiativet er dynamisk og der sker løbende ændringer i platforme og deltagende aktører. Det er blevet besluttet, at politiet fortsætter med tovholderrollen (ankerperson) frem til
november 2018, hvorefter aktørerne selv kan drive initiativet videre, hvis det vurderes som fortsat relevant.
Det næste netværksmøde vil blive afholdt den 1. februar 2018.
Platformen ”Forebyggelse” blev lukket ned, da de har nået deres mål om en kampagne målrettet de unge under 18 år. Se kampagnen på Tryg Aalborgs hjemmeside
www.tryg.aalborg.dk.

