Økonomiudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af 4. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og
”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 – 2025
2022-031917
Job- og Velfærdsudvalget, Senior- og Omsorgsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, By- og
Landskabsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at følgende udgør 4. årsstatus for ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og
at videreføre samarbejdet i strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3 for perioden 2022 –
2025.

Job- og Velfærdsudvalget finder det vigtigt at have fokus på tryghed for målgrupper, der er i særlig risiko for at
blive udsat for generel diskrimination (fx LGBT+gruppen og etniske grupper). Job- og Velfærdsudvalget
opfordrer derfor til, at tryghedsskabende indsatser drøftes med repræsentanter fra målgruppen evt. via
Mangfoldighedsudvalget.
Sofie Svendsen var fraværende.

Senior- og Omsorgsudvalget:
Torben Froberg Poulsen var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget anmoder Job og Velfærd om at uddybe arbejdet med "Tryg Aalborg - en mere
tryg kommune" på et kommende udvalgsmøde.
Marlene Andersen var fraværende.

Børne- og Undervisningsudvalget bemærker, at når Tryg Aalborg skal evalueres næste gang, så bør det
overvejes, om målsætningerne er blevet for brede.
Mikael Simonsen, Søren Kusk og Lotte Finck var fraværende.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Én gang årligt udarbejdes årsstatus for samarbejdet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” (efterfølgende
kaldet Tryg Aalborg) som behandles politisk. 4. årsstatus for året 2021 består af følgende:
Der er i løbet af 2021 tilføjet 2 nye prioriterede indsatser i Tryg Aalborg
Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed
I 2021 er der blandt andet samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik om en kampagne, kampagne i
samarbejde med skolebørn, kampagnefilm i samarbejde med et skolebarn samt samarbejde om et nationalt
forskningsprojekt under Center for Rusmiddelforskning.
Min fælles Vej - IPS-metoden IPS metoden
I 2021 er tilbuddet, takket være gode resultater og ekstra midler fra byrådet, blevet en implementeret indsats
i Psykiatrien og Job- og Aktivhuset, og målgruppen er udvidet til at være for alle voksne.
Udvalgte resultater fra de prioriterede indsatser
Tryghedskonference, tryghedskampagne, modtaget midler til kortlægning af hate speach, erfaringsdeling til
London Police i tilknytning til termiske kameraer på havnefronter, sikkerhedskonsulentordning forankret og
udvidet, samarbejde omkring lancering af ny demensnål, film om demensvenlige boligområder, oplæg om
forebyggelse af IT-kriminalitet, tæt samarbejde med forretningsdrivende i nattelivet, tryghedsvandringe i Nr.
Uttrup og Svenstrup, tryghedsmøde og tryghedsfremmende tiltag i Svenstrup, fokus på at etablere
opholdssteder i byens rum, gode resultater fra forebyggelsesseminarerne på folkeskolerne, så der er plads
til alle byens borgere, arbejdet med trygge bydele, rekruttering af frivillige FRI-TIDvenner.
Måling
I 4. årsstatus er der redegjort for kriminalitetsudviklingen i Aalborg Kommune, herunder COVID-19
indvirkning på denne, TrygFondens tryghedsmåling, Regeringens liste over parallelsamfund og opgørelse af
tryghed og trivsel fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Der er en positiv udvikling
inden for de udvalgte faktorer, der kan påvirke trygheden blandt borgere i Aalborg kommune.
Eksempler på tiltag i 2022

Ny prioriteret indsats, ”Tryg Digital By”.

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, og i særdeleshed de prioriterede
tryghedsfremmende indsatser ”Et Trygt natteliv” og ”Sikkerhed på havnefronten”, særligt aktiveret.
Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3 for perioden 2022 – 2025
Baggrund
”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.
Begrundelse for fortsat samarbejde i regi af Tryg Aalborg

Fortsat fælles fokus

Vidensdeling og samarbejde mellem de 3 parter er styrket

Samarbejde og samskabelse med borgere og andre nøglepersoner om tryghedsfremmende indsatser
er øget

Via aktiv formidling udbredes tryghedsfremmende information

Det generelle billede er, at trygheden i Aalborg Kommune fortsat er høj

Eksempel på at konkrete utryghedsskabende hændelser aktiverer Tryg Aalborg til en velkoordineret
handling.

Kun ved at løfte i fællesskab forbliver Aalborg Kommune en tryg kommune.
Mål
1. Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed
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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
4. Børn og unge i Aalborg Kommune 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.
Tryghedsfremmende indsatsområder
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.
Fokus i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3
Der vil fortsat være fokus på samskabelse, involvering og inddragelse af borgere, boligorganisationer
civilsamfund, boligorganisationer, handelsdrivende og alle andre engagerede borgere, civilsamfundet i
tryghedsskabende initiativer, aktiv kommunikation og tryghedsmålinger.
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. Tovholderne
for de enkelte indsatser er ansvarlige for ”egne” prioriterede 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.
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Bilag:
4. Årsstatus for Tryg Aalborg - en mere tryg kommune version 2.docx
Tryg Aalborg - en mere tryg kommune version 3.docx
Dias 4. årstatus Tryg Aalborg version 2 og Tryg Aalborg - en mere tryg kommune, version 3 - m. noter
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