Aalborg skal være tryggere
Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune styrker nu samarbejdet om at sikre borgerne. Ordensmagten og
kommunen har nemlig forenet kræfterne i én samlet strategi, Tryg Aalborg – en mere tryg kommune
2014-17. Strategien sætter retning og rammer for en række forskellige projekter, hvor fællesnævneren er
tryghed.
Målet er, forklarer borgmester Thomas Kastrup-Larsen, at borgerne i Aalborg skal føle og opleve en større
grad af tryghed. Borgmesteren understreger, at selvom strategien er ny, så har det tætte samarbejde
mellem politi og kommune eksisteret længe.
”Tiden er bare inde til, at vi får sat nogle mere forpligtende ord på vores samarbejde. På dén måde sikrer vi,
at vores arbejde med at skabe tryghed for byens borgere kommer i nogle mere faste rammer, udtaler
Thomas Kastrup-Larsen
Derfor sætter strategien fokus på en række områder, der vil være særligt prioriterede i 2014-2017.
Initiativerne er:







sikre et trygt natteliv
sikre at flere unge får en uddannelse
sikre at færre bruger rusmidler
styrke indsatsen vedrørende drop-out elever
øge livskvaliteten hos ældre i boligområderne og
inddrage borgerne, erhvervsliv og frivillige i at skabe en tryg kommune.

Et af initiativerne i strategien er tryghedsvandringer. Nøglepersoner i lokalsamfundet, Aalborg Kommune og
Politiet foretager en rundtur i bydelen for at spotte forhold, der skaber utryghed. På baggrund af dette
lægges en plan for, hvordan man med f.eks. nabohjælp, tyverisikring eller bedre belysning kan styrke
trygheden.
”Vi ved, at når vi går sammen i lokalområdet, har det en stor effekt. Det har vi allerede set i Løvvangen i
Nørresundby. En gruppe unge manglede et værested og det førte til uro og utryghed i området. Da
kommunen, politiet, boligforeningen og andre gode kræfter satte sig sammen, skete der noget. Nu har de
unge fået et nyt unge-center ”Skuret”. Vi hører, at trygheden i området er steget markant, ”, forklarer
Rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Politidirektør Elsemette Cassøe, Nordjyllands Politi, hilser alle initiativerne og de nye rammer om
samarbejdet velkommen.
”En samlet strategi mellem os og kommunen kan være med at fastholde og udvikle det samarbejde, vi
allerede har. Forhåbentlig kan den på sigt bidrage til, at kriminaliteten får et hak nedad, mens trygheden får
et hak opad – og det kan vi jo kun glæde os over” siger Elsemette Cassøe.

Indsatser skal effekt-måles
Foruden de områder, der er nævnt i strategien, samarbejder Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune over
et bredt felt. For at styrke dette daglige samarbejde har politiet og kommunen i fællesskab lavet en
database over de øvrige indsatser. Samtidig følger begge myndigheder op på de enkelte indsatser for at
undersøge, om de rent faktisk virker.
”Uover de konkrete initiativer vil vi arbejde med at styrke borgerens viden om, hvad der sker i byen,”
slutter Elsemette Cassøe.
Læs mere om der enkelte initiativer i strategien:



Tryg Aalborg – en mere tryg kommune 2014-17
tryg.aalborg.dk

Fakta – tryghedsindekset
En EU-undersøgelse viser, at 95 % af borgerne føler sig trygge ved at bo i Aalborg Kommune. Det placerer
Aalborg i den absolutte top over Europas mest trygge byer.
Strategien hviler således på et solidt fundament af tryghed, og for at kunne følge op på udviklingen i
trygheden blandt borgerne benytter politiet og kommunen sig af det såkaldte Tryghedsindeks.
Denne bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse og på oplysninger fra politiets register over
anmeldelser. På den måde giver Tryghedsindekset et nuanceret og præcist billede af borgernes tryghed.
Få yderligere information hos:


Politidirektør Elsemette Cassøe, Nordjyllands Politi, tlf. 9630 1445, eca001@politi.dk



Stig Lundbo, politiinspektør, Nordjyllands Politi, 7258 1503, SEL010@politi.dk



Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune, tlf. 99 31 15 00



Rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune, MBIbyraad@aalborg.dk tlf. 99 31 25 00.

