Vi begyndte at spørge dem..
Lidt om værdien af organisationers anvendelse af kontrollerede netværksstyringsprocesser i
interaktion med borgerne, omkring problemdefinition og -håndtering i tryghedsarbejde,
samt om hvordan vi som kommunalforvaltning engagerer borgere med divergerende sprog,
tolerancetærskler, antagelser og viden, gennem målsammenfletningsprocesser, og skaber
retning og handlekraft.
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Operativ
- Målrettet tryghedsskabende opsøgende arbejde
- Koordineret samarbejde med politi,
boligselskab og det boligsociale område
- Samarbejde med klubberne omkring
integration af utryghedsskabende grupper i
klublivet
- Samarbejde med erhvervslivet om fritidsjob og
praktikpladser

Reaktiv
- Enkeltsagsforløb (herunder
UKN og KF) med
kriminalitetstruede styrende
personer i grupperingerne

Proaktiv
- Borgerinddragelse og samarbejde om udfordringer og løsninger
- Samarbejde med butiksejerne om udfordringer og løsninger
- Fartreguleringer i form af blomsterkummer
- Bedre belysning, beskæring af buske, fjernelse af graffiti og affald
- Indretningen i form af lukning af gårdrum, flere skraldespande og
omrokering/fjernelse af bænke
- Opsætning af overvågningskameraer
- Kriminalpræventiv læreplan og samarbejde med skoleområdet

Problemdomæne
I Albertslund kommune varetages alle utrygheds- og kriminalitetsrelaterede
problemer af stabsenheden Den Kriminalpræventive Enhed (DKE). Siden DKE’s
etablering er anmeldelsesstatistikkerne faldet, således at 2021 præsenterede sig
historisk som det år med den laveste registrerede kriminalitet i byen nogensinde, og
tallet var også relativt set lavere end i resten af landet. Alligevel er oplevelsen af
utryghed formentlig fortsat i stigning, hvilket konstateres ud fra hyppigheden af
borgerhenvendelser, Facebook-aktivitet, politisk fokus mv. De sidste to år har
diskussionernes konjunkturforløb været præget af enkeltstående alvorlige
hændelser, som ikke forklarer hvorfor befolkningen generelt føler sig utryg. Årsagen
til skizofrenien mellem de to virkeligheder har ikke været mulig at forklare for DKE,
og bestræbelser på at oplyse borgerne om den faktiske virkelighed ses ikke at have
haft betydelig effekt. I et forsøg på at forstå problemet bedre, igangsatte DKE i
efteråret 2020 en proces hvor et udvalg af samfundsaktører skulle være med lige fra
problemdefinition til handleplan og implementering. Nærværende rapport er en
beskrivelse af et udsnit af processen med at oplyse et komplekst problemdomæne
præget af mangfoldige perceptioner hos aktørerne, ved hjælp af inspiration fra
netværksteori anvendt på et borger-myndighedssamarbejde

Optakt
Kontakt
En del af aktørerne havde vi allerede været i kontakt med i
forbindelse med driften, så de var delvist forberedt. Dernæst blev de
indkaldt på e-mail, hvor der var vedhæftet et brev fra borgmesteren,
som opfordrede borgeren til at hjælpe kommunen med at gøre
vedkommendes nærmiljø så rart at bo i som muligt.
Læring: Budskabet bør fremstå neutralt, men formidle et tilbud om
en ramme indenfor hvilken vi kan komme i dialog.

Optakt
Udvælgelse
Udvælgelse (sampling) af aktører, blev foretaget ud fra en vurdering af graden
hvormed aktørerne var påvirket af - og/eller evnede at påvirke –
problemdomænet.
Man kan dele aktørerne op i tre hovedgrupper: De professionelle (fagpersoner),
borgerne (beboere, foreninger, politikere mv.) og de private (erhvervsdrivende).
Vi lagde vægt på at få en så bred repræsentation som muligt. Det betød at ikke
alene det brede (tavse) flertal skulle repræsenteres, men også de mest
højtråbende og polariserende stemmer. Vi var opmærksomme på at holde
balancen, så hvis vi opdagede at vi havde en overrepræsentation fra fx moskémiljøet, udjævnede vi ved også at invitere repræsentanter fra folkekirken.
Læring: Gensidige ressourceafhængigheder kan med fordel medtænkes, så
aktørerne hver især i kraft af deres profil kan udgøre/efterspørge en ressource
blandt de øvrige, herunder myndighederne.

Første og andet møde
Møde: Arena 1
Ved første møde var alle samlet. Målet var at få afdækket de forskellige
forestillinger og fortællinger og skabe en meningsfuld kontekst for de deltagende
aktører. Af en række hensyn, herunder hensynet til tidlig fiksering, skal data ikke
bearbejdes eller sanktioneres på selve mødet. Det største konfliktpotentiale lå
mellem et par unge drenge og de mest berørte borgere. Men drengene kunne bl.a.
sætte ord på hvorfor de havde den adfærd i området, og hvorfor de selv følte sig
udstødte når de fx blev visiteret af politiet.
Et andet konfliktpotentiale sås mellem de aktører som på forhånd var af den
opfattelse at visse samfundsgrupper var skyld i det hele, og heroverfor en
aktørgruppe som talte for sameksistens på tværs af forskelligheder.
Endelig kom der en mængde information frem, omkring faktorer der skabte
utryghed, men som ikke var direkte kriminalitetsrelaterede, herunder problemer
med belysning, skrald, utryg samfærdsel, øde fællesarealer mv.
Læring: Ordet skal være helt frit i et trygt rum. Referatet bør udarbejdes så
usanktioneret og uredigeret som muligt. Det giver aktørerne mulighed for at få øje
på egne bidrag – vi rydder op senere!

Første og andet møde
Møde: Arena 2 og 3
Dette møde var afsat til formidling af viden samt bearbejdning (kodning) af inputs
fra første møde.
De to arenaer var henholdsvis en faciliterende/formidlende (de professionelle) og
en lyttende/bidragende (resten). Det var fra starten en overvejelse at vidensdelen
ikke skulle overdrives; forskning og ekspertise kan ikke udjævne deltagernes
forskellige divergerende opfattelser, og et domæne ikke betragtes objektivt, uanset
hvor højt vidensniveauet er. Vi oplevede at der i praksis – gennem orientering om
eksisterende indsatser – en reframing fra at ”intet bliver gjort” til at ”overraskende
meget bliver gjort, men nogle områder trænger til et løft”. Desuden skulle al data
ordnes fra fragmenterede enkeltbidder til grupper af information som kunne skabe
retning. Oprydningen tog udgangspunkt i interesseområder og ikke i vores
prædefinerede gruppetilhørsforhold.
Læring: Når fænomenet tryghed er et substantielt komplekst problem, skyldes det i
mindre grad manglende viden om problemets natur, men mere tilstedeværelsen af
forskellige forestillinger omkring det problem man er samlet om.

Tredje møde
Møde: Arena 3, 4, 5 og 6
På mødedagen præsenterede vi grupperne som var: Administrationen (3. arena,
herunder sekretariatsbetjening), Bymiljø (4. arena, herunder affald, trafik, byudvikling
mv), Forældresamarbejde (5. arena, herunder mobilisering af forældre og andre
ressourcepersoner), og Ungdomsarbejde (6. arena, herunder de unge som en
ressource for byen). På et tidspunkt fortalte en kvindelig borger at hun forud for
første møde havde været nervøs for at møde drengene. Hun havde dengang som
regel valgt forskellige omveje hjem fra arbejde for at undgå dem, og frygtede hvad der
ville ske i det direkte møde på rådhuset. Men efter hun havde mødt dem og fundet
ud af at de bare var ’mennesker som alle os andre’, havde hun kunnet give afkald på
sin ængstelighed. De aftalte at de ville hilse på hinanden næste gang.
I arbejdet med at konstruere nye arenaer med henblik på arbejdet i workshops,
havde vi i højere grad lagt vægt på interesser og i mindre grad på eksisterende
gruppetilhørsforhold. Der var nu skabt tre interessebaserede ”handleplaner” som der
var personligt ejerskab til.

Ungegruppens opgaveliste havde bl.a. følgende initiativer:
Bygge et halvtag sammen med klubpersonale og borgere fra aktørgruppen, så de ikke
behøvede hænge ud centralt i byen. Der skulle være fri adgang for politi og kommune, og
kommunen skulle betale udgifter til materialer.
Arrangere en årlig fest for beboerne i området, hvor de unge kunne have særlige opgaver,
herunder stå for underholdningen. Midlerne skulle komme delvist fra kommunen, delvist fra
fundraising.
Miljøgruppen havde bl.a. følgende initiativer:
Samle en lille gruppe borgere som kunne gå en tur med to ugers interval, hvor de kunne samle
affald op fra Kanalen.
Arbejde sammen med forvaltningen (DKE) omkring bedre belysning, flytning af bænke og
fartsanering i gågaden.
Forældregruppen kom bl.a. med følgende initiativer:
Udbrede bydelsmødre- og Baba-initiativet med hjælp fra det boligsociale sekretariat.
Indlede et samarbejde med moskéerne, Opstandelseskirken og Natteravnene omkring fælles
front mod utryghed i nattelivet.
Arrangere temaaftener/borgermøder med kommune-finansieret kaffe og pizza, hvor
forvaltningen (DKE) kunne holde foredrag omkring forældreroller, risikoadfærd,
indbrudssikring mv.
problemdefinition og -håndtering i tryghedsarbejde

Tænketanken for ny tryghedsstrategi
Kanalgadegruppen

Konklusion
Borgerne har – som eksperter i eget nærmiljø – helt særlige forudsætninger for at vurdere
om deres myndigheder skaber værdi for dem i form af tryghed, på en måde så det er
samfundsøkonomisk fornuftigt. Da tryghed ej blot handler om faktisk udsathed, men i høj
grad også oplevet utryghed, kvalificeres problemets kompleksitetsgrad, i og med det
kommer til at handle om følelser. Det kalder igen på at der igangsættes processer som kan
være med til at sikre at vores demokratiske institutioner bliver i stand til at operere på
baggrund af inputs fra borgerne, sammen med borgerne.
De kognitive læringsresultater gav sig til udtryk hos aktørerne i form af større gensidig
forståelse for hinandens livsverdener. Fortællinger om ”de andre” blev nuanceret og i nogle
tilfælde opløst, nye alliancer blev skabt og på en del punkter gav det fælles afsæt for
problemløsning. Særligt for de professionelle, kastede ny uformel viden lys på en række
blinde vinkler.
Arbejdsgrupperne fortsætter deres arbejde med den praktiske udførelse af deres
handleplaner, og der en følelse til stede af, at processen har bidraget – og fortsat bidrager –
til at en utålelig situation er vendt til det bedre. Der er sket faktiske forandringer, men
derudover skal man ikke være blind for at tilfredsheden til en vis grad desuden kan skyldes
handlebemyndigelsen og det frisættende der ligger i selve det at handle sammen med
andre.
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