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Referat fra Tryghedspartnernetværksmøde 

25. januar 2021 kl. 20.00-21.00 

Virtuelt møde via Microsoft Teams  

 

Dagsorden for møde i Tryghedspartnernetværket 25. januar 2021. 

 

• Velkommen v/Aarhus Kommune   

 

• Opgørelse over indbrudssituationen 2020 v/Østjyllands Politi  

Der var stor nedgang i antallet af juleindbrud i Østjyllands Politikreds i julen 

2020. De forløbende tal viser en halvering af indbrud sammenholdt med sidste 

års tal. Den store nedgang skyldes formentlig især coronasituationen.  

 

Hvis du vil have lokalt kommunikationsmateriale om indbrudstallene for dit 

område, så kan du sende en forespørgsel til mail trygiaarhus@aarhus.dk – 

skriv LOKALT KOMMUNIKATIONSMATRIALE i emnefeltet. 

 

• Orientering om virtuelle infomøder om indbrudsforebyggelse 

2021 v/Aarhus Kommune  

Tryg i Aarhus har nu afholdt to virtuelle infomøder om indbrudsforebyggelse 

for hhv. Vejlby-Risskov og Tilst-True-Skjoldhøj. De virtuelle møder afholdes 

på en time med oplæg fra Østjyllands Politi, der deler viden om indbrudssitu-

ationen i lokalområdet – og Bo trygt! giver råd til, hvordan du øger din sikker-

hed mod indbrud. 

 

Evalueringen fra vores første virtuelle møde viser, at 83 pct. deltager for første 

gang, hvilket kan fortælle at digitale møder rammer en ny målgruppe. 91 pct. 

ved mere om, hvordan de skal forebygge indbrud. 

 

Hvis du ønsker, at vi skal afholde et virtuelt møde i dit fællesområde, så kan 

du skrive til trygiaarhus@aarhus.dk – skriv VIRTUELT INFOMØDE i emnefel-

tet. 

 

• Opfølgning fra sidste møde v/Aarhus Kommune 

o Digital tryghed 

Til udvikling af nye digitale tryghedsindsatser i 2021 har vi spurgt Trygheds-

partnernetværket til råds. Til mødet kom følgende forslag op: 

- Start en ”køreprøve”, der afsender ’de digitale grundregler’. Heri 

kunne gives tips og tricks til, hvad man må og absolut ikke må på 

internettet og sociale medier. Kommunikationen bør tilpasses alt ef-

ter, hvilken målgruppe det udsendes til. 

- En intro til digital tryghed kunne stå på kommunens forside. 

- Info skal deles via Facebook, virtuelle møder eller brochure. 

- Tips og tricks til tryg e-handel 

 

 

BORGMESTERENS  

Afdeling 
HR og Jura 

Aarhus Kommune 

HR og Organisation 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 85 65 95 

 

E-mail:trygiaarhus@aarhus.dk  
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o Tryghed i trafikken i Gellerup 

Ved sidste Tryghedspartnernetværksmøde gav repræsentanter fra Gellerup 

Fællesråd udtryk for den fortsatte utryghed i trafikken. Pågældende dag, var 

en ung kvinde trafikdrabt i et lyskryds i Gellerup. Aarhus Kommune og Østjyl-

lands Politi har efterfølgende haft et øget fokus på trafiksikkerheden i Gelle-

rup. Aktuelt skal en arbejdsgruppen under navnet ”Nultolerance mod hasar-

deret kørsel i Vestbyen” mødes og drøfte mulige initiativer. Arbejdsgruppen er 

stadig i opstartsfasen af projektet, hvor vi finder inspiration og erfaringer fra 

andre byer og kommuner, der arbejder på emnet. Det er vigtigt at få stablet et 

samarbejde op der går på tværs af Fællesråd og myndigheder. 

 

Østjyllands Politi har lavet en intensiv færdselsindsats i Aarhus Vest, der har 

sigtet 400 personer på en måned.  

 

• Fremtidens Tryghedspartnernetværk v/Aarhus Kommune 

Tryghedspartnernetværket har eksisteret i knap fire år. Derfor blev der til mø-

det foretaget en temperaturmåling i samarbejde med netværket, for at drøfte, 

hvordan fremtidens Tryghedspartnernetværk skal fungere. Tryghedspartner-

netværket kunne byde ind med råd til forslag og forbedringer til vores fremti-

dige samarbejde. Her blev der efterspurgt kommunikationsmateriale til de lo-

kale Facebook-sider. Vi henviser til vores ’Tryg i Aarhus’ Facebookside, der 

løbende deler råd til indbrudsforebyggende initiativer, digital tryghed og andre 

tryghedsskabende tiltag. 

 

Når du på vores Facebook-side finder et opslag, som du synes kunne være 

relevant at dele lokalt på jeres side, skal du klikke ”del i en gruppe” – og finde 

din lokale Facebook-gruppe. Herefter trykker du ”del”. 

 

Se vores Facebookside her: https://www.facebook.com/trygiaarhus 

 

Der blev til mødet givet udtryk for, at Tryghedspartnerne gerne vil fastholde 

de virtuelle møder, og kun mødes en enkelt gang eller to fysisk. Et fysisk møde 

kunne være af længere varighed, hvor der er plads til at dele flere råd på tværs 

af Tryghedspartnernetværket. Her kunne vi sammen brainstorme over hvad 

der fungerer, hvad der kunne være anderledes, hvad der mangler eller hvad 

der kunne forbedres.  

 

Aarhus Kommune og Østjyllands Politi vil tage drøftelse med tilbage og vur-

derer, hvordan fremtidens Tryghedspartnernetværk kommer til at fungere.  

 

• Nyt fra fællesrådene v/Tryghedspartnere  

 

Ingen ønskede ordet.  

 

• Eventuelt  

Der var intet under punktet.  
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