Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3 for perioden
2022 – 2025
Baggrund
På fællesmøde mellem Magistraten, Politiledelse og Region Nordjylland, Psykiatriledelse den 19. april 2021
blev det besluttet at indstille til at fortsætte det fælles samarbejde i regi af ”Tryg Aalborg – en mere tryg
kommune” i Byrådsperioden 2022 – 2025.
Om ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3 – Tryg Aalborg
”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune,
Nordjyllands Politi og Region Nordjylland, Psykiatrien. Strategiarbejdet blev til i 2014, efter et ønske om at
skabe en fælles retning for trygheden i Aalborg kommune. Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg
kommune” 2014 – 2017 blev videreudviklet til ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, 2018 –
2021 og ønskes videreført i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 - 2025. Strategiarbejdet
understøtter det tværfaglige samarbejde med fokus på tryghed. Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg
kommune” (herefter benævnt Tryg Aalborg) skal ses i sammenhæng med øvrige strategier og
tryghedsfremmende indsatser i Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Region Nordjylland, Psykiatrien.
Tryg Aalborg skal betragtes som et løbende udviklingsarbejde, hvor indsatser og samarbejde styrkes og
udvikles med udgangspunkt i de centrale udfordringer, der opstår i forhold til fortsat tryghed i kommunen.
Strategien er dynamisk, og der skal fortsat være fokus på samarbejde, samskabelse, facilitering og
inddragelse af borgere og civilsamfund. I Tryg Aalborg lægger vi vægt på, at formidling skal viderebringes på
en faktuel, nuanceret og virkelighedsnær måde. Det er vigtigt, at borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert
grundlag.
Vidensdeling og samarbejde imellem Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Region Nordjylland,
Psykiatrien er styrket i perioden. Samarbejde og samskabelse med borgere og andre nøglepersoner om
tryghedsfremmende indsatser er øget. Det er lykkedes, via aktiv formidling, at udbrede tryghedsfremmende
information. Trygheden måles via den faktiske og oplevede tryghed, og det generelle billede er, at trygheden
i Aalborg Kommune fortsat er høj. Senest blev trygheden i nattelivet særligt udfordret grundet de to tragiske
hændelser i februar 2022, hvor to unge mennesker mistede deres liv. Hændelser der påvirkede et stort antal
mennesker i Aalborg og resten af Danmark. Dette er et eksempel på, at konkrete utryghedsskabende
hændelser kan aktivere Tryg Aalborg til en velkoordineret handling. Det er centralt, at hvis vi løfter i
fællesskab, kan vi medvirke til, at Aalborg Kommune forbliver en tryg kommune.
Strategien indeholder fælles centrale mål for en tryg kommune, og der arbejdes med prioriterede
tryghedsfremmende indsatser, som skal medvirke til, at Aalborg Kommune fortsat er en tryg kommune.
Mål
Målene i Tryg Aalborg er:


Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed



I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed



Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i
andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag



Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats således, at alle børn og
unges trivsel og udvikling sikres



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 prioriterede tryghedsskabende og
handlingsorienterede indsatser. Indsatser og mål udgør tilsammen en bred og helhedsorienteret
tryghedsfremmende indsats.

Prioriterede tryghedsfremmende indsatser
Tryg Aalborg omfatter på nuværende tidspunkt 15 prioriterede indsatsområder
• Tryg bydel
• Patientens Team
• Aalborg FRI-TID
• Trygt natteliv
• Antiradikalisering
• Forebyggelsesseminarer
• Socialt udsatte i byens rum og pladser
• Bekymrende fravær i skolen
• Sikkerhed på havnefronten
• Tryghedsvandringer
• Demensindsatser
• Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
• Tryg online - forebyggelse af IT-kriminalitet
• Trafiksikkerhed
• Tryg Digital By
For detaljeret beskrivelse af indsatserne se Tryg Aalborgs indsatser
Samskabelse og facilitering
Tryg Aalborg vil fortsat række hånden ud til civilsamfund, frivillige, boligorganisationer, handelsdrivende og
alle andre engagerede borgere. Ved at vi løfter i fællesskab, kan vi sikre, at Aalborg Kommune forbliver en
meget tryg kommune. Vi har fokus på samskabelse, involvering og inddragelse af civilsamfundet i
tryghedsskabende initiativer. Det er muligt at trække på Tryg Aalborg via de enkelte tryghedsfremmende
indsatser, både hvad angår facilitering, procesforløb og samskabelsesindsatser ved hjælp af relevante
metoder og co-creation forløb i forhold til tryghedsskabende indsatser.
Kommunikation
Strategien formidles digitalt, og der er et stort fokus på det kommunikative. Formidlingen har derfor et
fremtrædende fokus i forhold til indsatserne. I formidlingen lægges der vægt på, at fremstillingen er
nuanceret og virkelighedsnær, så borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert grundlag. Formålet er, at
formidlingen i samspil med de enkelte indsatser i strategien, skal medvirke til at øge den oplevede tryghed
blandt borgerne i kommunen. Strategien er tilgængelig på Tryg Aalborgs hjemmeside, der er tilknyttet
Aalborg Kommunes hjemmeside.
Tryg Aalborg skal, udover at afspejle de eksisterende indsatser og nye initiativer, bruges aktivt som et
formidlingsværktøj for at nå ud til alle samarbejdspartnere og borgere. Formidlingen sker via hjemmesiden
og forskellige andre kommunikationskanaler, herunder Aalborg Kommunes Facebook, LinkedIn, Twitterprofil
og Instagram, Nordjyllands Politis Facebook og Twitterprofil, Region Nordjyllands Facebook, nyhedsbreve
og trykte medier med videre.
Måling
De prioriterede indsatser udvikles, samskabes, måles og evalueres i det regi, de enkelte indsatser er
forankret i. Kobling af viden fra de prioriterede indsatser, Justitsministeriets tryghedsmåling (Tidl. Politiets
Tryghedsmåling), kriminalitetsudviklingen i Aalborg kommune og øvrige tilgængelige målinger og den
generelle samfundsudvikling giver en nuanceret og helhedsorienteret forståelse for trygheden i Aalborg
Kommune. Denne viden danner grundlag for prioritering af eventuelle nye indsatser.
Organisering
Den overordnede organiseringen i Tryg Aalborg bibeholdes i den nye version. Samarbejdspartnerne er fra
Nordjyllands Politi, Region Nordjylland og Aalborg Kommune. Samarbejdet er organiseret i en:
Styregruppe, Tovholdergruppe og der er 2 koordinatorer for strategien. Der afholdes som udgangspunkt to
møder årligt i henholdsvis Styregruppe og Tovholdergruppe.

Styregruppen består af én repræsentant fra henholdsvis Nordjyllands Politi, Region Nordjylland og Aalborg
Kommune. Børne- og Familiechef ved Aalborg Kommune, Vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi og
Ledende socialrådgiver ved Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien. Styregruppen udpeger retning, og har
det overordnede ansvar for strategien. Styregruppen deltager på fællesmøde mellem Økonomiudvalget,
Nordjyllands Politi og Region Nordjylland, Psykiatrien, ved den årlige status af Tryg Aalborg.
Tovholdergruppen består af alle parter i organiseringen. Repræsentanter og tovholdere for de
tryghedsfremmende prioriterede indsatser er fra Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune. Tovholdergruppen
består af chefer, ledere og konsulenter fra Job og Velfærd, Sundhed og Kultur, Senior og Omsorg, Børn og
Unge, By og Land og Region Nordjylland, Psykiatrien. Tovholdergruppen koordinerer den samlede strategi
og sikrer fremdrift og udvikling af eksisterende og nye indsatser. Tovholdergruppen er ansvarlig for at
vurdere hvilke tryghedsfremmende indsatser, der skal prioriteres. Tovholderne for de enkelte indsatser er
ansvarlige for ”egne” prioriterede indsatser og er ansvarlige for formidling omkring ”egne” indsatser.
Koordinatorerne for strategien er Forebyggelseskonsulent ved Nordjyllands Politi og Netværkskoordinator
ved Aalborg Kommune. Koordinatorerne betjener og faciliterer Styregruppen og Tovholdergruppen. De
faciliterer overordnede tiltag/arrangementer i regi af Tryg Aalborg. Koordinatorerne indgår i tæt samarbejde
med kommunikationskonsulenter og indholdsredaktør vedr. formidling. Herudover deltager begge tovholdere
i udførelsen af arbejdet i enkelte prioriterede tryghedsfremmende indsatser.
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 om eksterne
midler.

