4. årsstatus for strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2 for
perioden 2018 – 2021
Én gang årligt udarbejdes årsstatus for samarbejdet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” som
behandles politisk. 4. årsstatus for 2021 består af følgende:
Nye prioriterede indsatser i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” i 2021
Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed blev en prioriteret indsats i Tryg Aalborg i 2021, idet trafiksikkerheden er et væsentlig bidrag
til både den faktiske og den oplevede tryghed. I denne prioriterede indsats er der fokus på, at borgerne skal
være trygge, også når de færdes i trafikken. Gennem en fælles, helhedsorienteret og koordineret indsats
samarbejder vi om at øge trafiksikkerheden. Indsatsen er et samarbejde, der skal ses som en samlet
”paraply” over de mange forebyggende indsatser for trafiksikkerhed. Det være sig i forhold til eksempelvis
spiritus-/narkokørsel, trafiksikkerhedskampagner, uheldsregistreringer, hastighedsbegrænsning, fartkontrol,
skiltning, vejbump og ikke mindst trafiksikkerhed for skolebørn som færdselsundervisningen, gå- og
cykelundervisning, skolepatruljer og kampagner for sikker skolevej.
I 2021 har vi blandt meget andet samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik med kampagnen: ”Brug 2
sekunder mere på at orientere dig i krydset” med vejkantsplakater og bemaling på cykel- og vejbane. I
oktober blev der i samarbejde med skolebørn fra Kærbyskolen og Tornhøjskolen udarbejdet en kampagne,
som handlede om at få bilisterne til at tage hensyn og skabe mere tryghed på vejene ved at sænke farten.
Sideløbende hermed blev kampagnefilmen "Victor & Kent sætter farten ned i Aalborg Kommune", en
politiserie i fire afsnit med ”Danmarks yngste færdselsbetjent”, vist på sociale medier. Endelig har der siden
oktober 2020 været et samarbejde om ”Kør Rent”, som er et nationalt forskningsprojekt under Center for
Rusmiddelforskning. Indsatsen er et tilbud til alle, der er blevet sigtet for kørsel i påvirket tilstand, hvor de
tilbydes en samtale med en rusmiddelrådgiver med henblik på at yde hjælp, vejledning og/eller behandling.
Min fælles Vej - IPS-metoden IPS-metoden
Min fælles Vej – IPS-metoden blev en prioriteret det af Tryg Aalborg i 2021, idet indsatsen er et væsentligt
bidrag til, at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet.
IPS-metoden er en måde at arbejde med beskæftigelsesindsatsen for personer med psykiske lidelser. Med
uddannelse og beskæftigelse følger ofte adgang til positive og meningsfyldte sociale fællesskaber, som
ligeledes er en central indikator for tryghed. Målgruppen for anvendelse af IPS-metoden er voksne, der har
en psykiatrisk diagnose og for nogle også et misbrug. Formålet er en sammenhængende og koordineret
indsats, der forebygger sygdomsforværring og øger den enkelte borgers mulighed for at komme i job eller
uddannelse. Udgangspunktet for metoden er, at borgeren er i centrum; alle kan deltage – ingen bliver
ekskluderet, og indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, håb og drømme. Indsatsen er
en del af den prioriterede indsats ”Patientens Team”.
Brugen af IPS-metoden startede med et projekt i Uddannelseshuset for unge mellem 18 og 30 år, men er i
2021 takket være gode resultater og ekstra midler fra Byrådet blevet en implementeret indsats i Psykiatrien
og Job- og Aktivhuset. Indsatsen er samtidig udbredt til mennesker over 30 år.
De prioriterede indsatsers tilpasninger i forbindelse med COVID-19
2021 har, som så meget andet, været præget af COVID-19 og restriktioner i forbindelse med pandemien.
Det betyder, at enkelte tiltag i regi af Tryg Aalborg har været udsat, andre har været afholdt på anden måde
end oprindelig planlagt, men det betyder også, at aktiviteter er nytænkt, og at andre tiltag er opstået. Vi
gennemførte driften blot på andre måder og under andre omstændigheder. Herudover er der gennemført
tryghedsfremmende tiltag i relation til COVID-19. De prioriterede indsatser har gjort meget anderledes for at
nå deres målgrupper blandt andet via virtuelle møder, sociale virtuelle sammenkomster og virtuelle
aktiviteter.
Udvalgte resultater fra de prioriterede indsatser
I nedenstående punkter vil vi fremhæve nogle få af de resultater, der er opnået i de prioriterede indsatser i
2021:




















Aalborg var værtsby for 20 nordiske byer, 80 politikere, eksperter og praktikere ved en stor online
konference i regi af Nordic Safe Cities, hvor det systematiske samarbejde i Tryg Aalborg blev
fremhævet. Konferencen havde et særligt fokus på spredning af had og utryghed på internettet. I
forbindelse med konferencen blev der udarbejdet en tryghedskampagne, der kunne ses i busser,
gågader og ved indfaldsvejene
TrygFonden bevilgede midler til et projekt i regi af SSP i et samarbejde med Nordic Safe Cities til
kortlægning af hate speech i den offentlige debat på sociale medier. Idet hate speach er med til at
skabe utryghed, bliver projektet i 2022 en selvstændig prioriteret indsats i Tryg Aalborg under
overskriften ”Tryg Digital By”
City of Londons Police UK rettede henvendelse, idet de ønskede at drage nytte af de erfaringer, som
Aalborg Kommunes Havn har i forbindelse med bl.a. udvikling og opsætning af termiske kameraer.
Sikkerhedskonsulentordningen til bekæmpelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
er via finansloven blevet forankret og udvidet
Der er samarbejdet med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark omkring lancering af ny
demensnål og en film om samarbejdet omkring RUM´lighed – demensvenlige boligområder
Der har været afholdt oplæg om forebyggelse af IT-kriminalitet og god online-adfærd på
aktivitetscentre, bosteder og væresteder for voksne med særlige behov, for voksne der får bostøtte,
på folkeskoler, specialskoler, privatskoler, arbejdspladser, for forældre til unge og frivillige på
Aktivitetscentre
Der har, i tæt samarbejde med forretningsdrivende, været arbejdet med tryghedsfremmende tiltag i
forhold til restriktioner i nattelivet i forbindelse med COVID-19
Der har været foretaget to tryghedsvandringer i fællesskab med samrådene i henholdsvis Nr. Uttrup
og Svenstrup. I Svenstrup har der efterfølgende været afholdt borgermøde og iværksat
tryghedsfremmende initiativer
Den foreløbige evaluering af forebyggelsesseminarerne, afholdt for elever i 6. og 8. klasse, omkring
social pejling, der skal medvirke til at udskyde debutalder og reducere børn og unges indtag af
alkohol, røg og rusmidler viser, at 76% af eleverne er blevet mere bevidste om deres egen holdning,
mens 83% tilkendegiver, at de har lært noget de ikke vidste i forvejen ved at deltage på
forebyggelsesseminarerne
Der har hele året været fokus på at skabe en øget tryghed – både for de socialt udsatte og øvrige
borgere. Der er kommet flere bænke ved Café Parasollen. Fremadrettet vil der i byplanlægningen
være fokus på at etablere nok opholdssteder i byens rum, så der er plads til alle byens borgere
Ny nærpolitistation på Grønlands Torv og bydelssamarbejdet i flere by- og boligområder er med til at
understøtte trygge bydele
Der har været et omfattende rekrutteringsarbejde af nye frivillige FRI-TIDvenner og matche nye FRITIDvennepar til Aalborg FRI-TID

Hvis interesse se yderligere eksempler og uddybning af resultater, samarbejde, samskabelse og facilitering
på Tryg Aalborg. Her er ligeledes mulighed for at se samtlige nyheder for foregående år. Herudover kan der
ses nyheder fra 2022, hvor eksempelvis de to tragiske hændelser i nattelivet i Aalborg, hvor 2 unge døde,
aktiverede Tryg Aalborg til en velkoordineret handling, særligt i forhold til de to indsatser: ”Et trygt natteliv” og
”Sikkerhed på havnefronten”.
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, øvrige undersøgelser og den generelle
samfundsudvikling giver en nuanceret og helhedsorienteret forståelse for trygheden i Aalborg Kommune.
Denne viden danner grundlag for prioritering af eventuelle nye prioriterede indsatser. Nedenfor gennemgås
den viden der anvendes til at vurdere trygheden i kommunen.
 Kriminalitetsdata – kriminalitetsudviklingen i Aalborg Kommune
For at indfange fænomenet utryghed, som er komplekst, skelnes der ofte mellem den subjektive og den
objektive tryghed. Den objektive tryghed forstås som den faktiske risiko for at blive udsat for eksempelvis

kriminalitet, hvorimod den subjektive tryghed betegnes som den oplevede utryghed (dkr.dk) 1. Adskillige
faktorer kan påvirke borgernes tryghed, herunder vil blandt andet udviklingen i forskellige kriminalitetsformer
også have en afsmittende effekt på borgernes tryghed. For at forstå den objektive tryghed er det derfor
relevant at inddrage den faktuelle kriminalitetsudvikling for, i samspil med de øvrige måleværktøjer, at give
en nuanceret forståelse for udviklingen i de faktorer, der kan påvirke trygheden blandt borgerne i Aalborg
Kommune.
COVID-19 pandemien har haft positiv indvirkning på kriminalitetsudviklingen. Det bliver påvist i Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse af effekten af nedlukningen, heraf fremgår det, at kriminalitetsniveauet
generelt er faldet endda markant på flere områder, for eksempel faldt indbrud i private hjem med 41% i
nedlukningsperioden. Dog var antallet af ”husspektakler” i nedlukningsperioden steget markant med 42%
(Mannov 2020:1-3)2. Den positive effekt så man ligeledes i nattelivet. Denne undersøgelse understøttes af
en undersøgelse om vold i nattelivet 3, hvor det er påvist, at da nattelivet lukkede ved midnatstid under
COVID-19 pandemien, faldt volden med 66% i områder med mange udskænkningssteder, og at volden ikke
rykkede andre steder hen.
I 2021 fortsatte det generelle fald i kriminaliteten også for Aalborg Kommune. Indbrud i private hjem er endnu
engang faldet med 41% i forhold til 2020 – og et fald på hele 75% i forhold til 2018. Antallet af
voldsanmeldelser har fået en mindre stigning på 6,8% i forhold til 2020. Stigningen kan skyldes indførelsen
af Politigarantierne den 1. november 2021, idet politiet nu som udgangspunkt skal foretage udrykning til alle
anmeldelser vedrørende vold. En del af stigningen kan også hænge sammen med, at der i 2021 blev indført
en selvstændig paragraf i straffeloven omkring psykisk vold, hvilket forventeligt vil medføre et øget antal
anmeldelser.
Samlet set har der i Aalborg Kommune i 2021 været et fald i alle straffelovsovertrædelser på 14% i forhold til
2020. Set i forhold til 2018 er det samlede antal straffelovsovertrædelser i 2021 faldet markant med 32,44%.
En analyse fra Nordjylland Politi viser at Aalborg, i forhold til de øvrige 5 største byer i Danmark, i 2021 har
den laveste kriminalitetsrate i forhold til børn og unge.
 Justitsministeriets tryghedsmåling
Justitsministeriets tryghedsmåling som skal ses i sammenhæng med TrygFondens tryghedsmåling, som
skulle have været udkommet ultimo april 2022, er forsinket, hvorfor den ikke er medtaget. Såfremt den
udkommer inden behandling på Fællesmøde, medtages denne.
 TrygFondens tryghedsmåling 2021
Selvom Danmark er et af de mest trygge og sikre lande at bo og vokse op i, viser dette års landsdækkende
Tryghedsmåling, at der er grund til at være opmærksom. Selvom størstedelen af danskerne fortsat er trygge,
så er andelen af trygge danskere faldet. Specielt de unge slår negativt ud, mens det modsatte er tilfældet for
de ældre. Tryghedsudfordringerne kan være mange, herunder helbred, økonomi, stress, kriminalitet og
klima. ”Bekymring om kriminalitet er én af de væsentligste faktorer i forhold til den enkeltes oplevede
tryghed4 Selvom om den generelle bekymring for kriminalitet er faldet med en fjerdedel siden 2009, er blandt
andet bekymringen for at blive overfaldet eller slået steget. Det samme gør sig gældende, når det gælder
bekymringen for at blive udsat for et seksuelt overgreb (kun kvinder).
Professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet, der er med til at udarbejde TrygFondens
landsdækkende Tryghedsmålinger, som udkommer hvert andet år, udtaler: ”Bekymring om kriminalitet er én
af de væsentligste faktorer i forhold til den enkeltes oplevede tryghed. Ser vi på besvarelserne fra Aalborg i
2017/2019/2021 i TrygFondens Tryghedsmåling vedr. frygt for at blive udsat for kriminalitet, ligger Aalborg
tæt på et landsgennemsnit og under København, Aarhus og Odense.”
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Råd.
4
Citat Professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet
2

 Regeringens liste over parallelsamfund
Listen over parallelsamfund, der erstatter den tidligere ghettoliste, blev offentliggjort den 1. december 2021. I
Aalborg Kommune har vi nu på 6. år i træk (som den eneste storby), blandt andet takket være et intensivt og
målrettet samarbejde, ingen boligområder på parallelsamfundslisten. Det betyder også, at vi ikke har
områder på listen over omdannelsesområder, og endelig har vi heller ikke boligområder på listen over
udsatte boligområder.
Aalborg Kommune har tradition for at arbejde forebyggende, bystrategisk og i helheder. Et arbejde der forgår
i fællesskab med boligorganisationerne, på tværs af forvaltninger i kommunen, i samarbejde med
Nordjyllands Politi, Region Nordjylland med frivillige, foreningsliv og andre offentlige og private aktører. Dette
fintmaskede samarbejde og igangværende indsatser har vi også i de to forebyggelsesområder, vi har i
kommunen - et samarbejde der bidrager til at understøtte den positive udvikling i områderne.
 Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) udgav i 2018 en omfattende undersøgelse af
tryghed og trivsel blandt beboerne over 18 år i de boligområder, der har en boligsocial helhedsplan i
Danmark. I denne undersøgelse lå de daværende tre boligsociale helhedsplansområder i Aalborg Kommune
i top, og de oversteg alle procentuelt den samlede oplevede tryghed i Danmarks helhedsplaner.
Der er udgivet en opfølgende undersøgelse i 2021. Denne har målt på de 3 tidligere helhedsplansområder,
selvom to af områderne i dag, er slået sammen til et område. Resultatet viser, at trygheden stadig er i top,
med henholdsvis 86%, 77% og 75% af beboerne, der føler sig grundlæggende trygge i deres boligområder.
Til sammenligning ligger den samme tryghedsfølelse for alle landets 67 boligområder med en helhedsplan
på 75%. Resultatet fra denne og tidligere undersøgelse viser samlet set en fortsat udpræget grad af oplevet
tryghed og tilfredshed blandt de adspurgte beboere i de to boligsociale helhedsplansområder i Aalborg
Kommune.
Selvom ovenstående data og undersøgelser ikke direkte kan kobles sammen med de konkrete individuelle
indsatser i Tryg Aalborg, er ovennævnte en indikation på en positiv udvikling inden for udvalgte faktorer, der
kan påvirke trygheden blandt borgere i Aalborg kommune.

Eksempler på tiltag i 2022


I 2022 iværksættes en selvstændig prioriteret indsats i Tryg Aalborg under overskriften ”Tryg Digital
By”, omhandlende kortlægning af hate speech i den offentlige debat på sociale medier.



I forbindelse med de to tragiske hændelser i Aalborg i februar 2022, hvor to unge mennesker
mistede deres liv i nattelivet, blev samarbejdet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”, og i
særdeleshed de prioriterede tryghedsfremmende indsatser ”Et Trygt natteliv” og ”Sikkerhed på
havnefronten”, særligt aktiveret. Rådmand Nuuradiin Salah Hussein fra Job og Velfærd opfordrede,
via pressemeddelelse, befolkningen til at bidrage med forslag til at understøtte trygheden i nattelivet.
Som en del af opfordringen inviterede Rådmand Nuuradiin Salah Hussein og Politidirektør Anne
Marie Roum Svendsen i regi af ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”, unge over 18 år, der er
brugere af nattelivet, til ”Idé- og dialogmøde”. Der kom rigtig mange forslag fra befolkningen til at
understøtte et trygt natteliv. Der har været behandling af forslag i Politiledelse og Økonomiudvalg.
Der bliver arbejdet intenst med de indkomne forslag i respektive indsatser og status på arbejdet
fremlægges på fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Politiledelse og Psykiatriledelse, Region
Nordjylland, Psykiatrien den 13. juni 2022.

