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Psykiatrien, Politiet og Aalborg Kommune
styrker samarbejdet
17 særlige indsatser skal medvirke til øget tryghed i nærmiljøet
Siden 2014 har der eksisteret et unikt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Politiet
om en fælles tryghedsstrategi. Nu udvides samarbejdet til også at omfatte Psykiatrien
under Region Nordjylland. Det er et samarbejde, som alle tre parter ser frem til.
Senest har Regionsrådet godkendt samarbejdet på sit møde d. 29. maj.
En revideret og udvidet strategi var til godkendelse i Aalborg Byråd d. 28. maj, og
samarbejdet er allerede blevet stemt af på et fælles møde mellem Politiet og Aalborg
Kommunes magistrat.
Styrken ved strategien er ifølge rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, at den i høj grad tager udgangspunkt i det helt nære og
konkrete samarbejde:
"Det er f.eks. sammen at skabe et miljø på kommunens torve og pladser, hvor der er
plads til alle - også de udsatte borgere - og hvor naboerne ikke føler sig generet eller
utrygge? Her samarbejder Politi, Psykiatrien og kommunens forvaltninger nu sammen
med brugere, beboere og forretningsdrivende med at finde løsninger, der kan virke i
praksis. "
Det er for regionsrådsformand Ulla Astman helt naturligt, at Psykiatrien under Region
Nordjylland nu indgår i samarbejdet:
"Vi enige om sammen at få skabt en bedre overgang for patienter i psykiatrien til
uddannelse, job og en tryg hverdag. Det skaber mere tryghed for den enkelte bruger af
psykiatrien. For de familier, der lever med et medlem med psykisk sygdom, har vi
etableret et "Center for pårørende".
Flere danske og internationale undersøgelser viser, at Aalborg Kommune er en af de
storbyer i Europa og Danmark, hvor borgerne føler sig mest trygge. Fra Nordjyllands
Politis side peger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen netop på, at samarbejdet
allerede på en lang række områder har bevist sin berettigelse:
"Udviklingen andre steder skaber tit lokale udfordringer - det ser vi ikke mindst i en
kommune af Aalborgs størrelse. Der er det en styrke, at vi f.eks. har et stærk
samarbejde om at forebygge radikalisering og bandekriminalitet blandt unge. "
Tryg Aalborg omfatter nu 17 særlige indsatsområder, der går lige fra særlige indsatser

for demente og forebyggelse af misbrug til trygge bydele og en sikker havnefront.
Parterne i Tryg Aalborg indgår også i det nordiske samarbejde Nordic Safe Cities.
Samarbejdet er så unikt, at en lang række andre kommuner har været på besøg i
Aalborg for at høre om det.
Få yderligere information hos:
Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi, tlf. 9630 1445
Regionsrådsformand Ulla Astman, Region Nordjylland, tlf. 3023 6454, ullaa@rn.dk
Rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune,
9931 2500, MBI-byraad@aalborg.dk
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Tryg Aalborg omfatter 17 særlige indsatser:
Tryg bydel
Patientens team
FRI-TID for handicappede - FRI-TID for handicappede "Aalborg FRI-TID"
Formidling af viden om tryghed
"En Vej Ind" for unge
Børne- og ungesamråd
Et trygt natteliv
Sikkerhed på havnefronten
Antiradikalisering
Forebyggelsesseminarer
Trivsel for pårørende
Socialt udsatte i byens rum og pladser
Introforløb for flygtninge
Tryghedsambassadører
Bekymrende fravær i skolen
Tryghedsvandringer
Demensindsatser
Læs mere på www.tryg.aalborg.dk

