FOLDER TIL PROFESSIONELLE

National

EXIT

RAMMEMODEL

D

enne folder henvender sig til dig, der er eller kan tænkes at komme i
berøring med borgere, der hører til i målgruppen for den Nationale
Rammemodel. Hensigten med folderen er at give dig et tilstrækkeligt
overblik, så du kan give borgeren den fornødne information. Herudover kan
du læse, hvor du kan rette henvendelse.

Målgruppe

ALLE
HENVENDELSER
TIL
RAMMEMODELLEN
Hvor?

Rammemodellen er målrettet personer, der er medlemmer af en rocker- eller
bandegruppering, eller som ifølge politiets oplysninger er på vej til at blive det.
Målgruppen for exit-indsatserne begrænser sig således som udgangspunkt til at
omfatte en snæver kreds af dem, der antages at være allermest involveret i
kriminelle grupperinger i Danmark.

Alle henvendelser går igennem
KØBENHAVNS POLITI
Exitkoordinator
Telefon: 7258 9394
E-mail: kbh-exit@politi.dk

Rammemodellen

Hvordan?

Indholdet i rammeforløbet fastsættes individuelt efter den pågældende borgers
behov og gør brug af de tilbud, der på forhånd ligger i eksisterende tiltag og
inden for rammerne af gældende lovgivning. Der iværksættes ikke særregler for
målgruppen. I tilbuddet ligger en koordineret tværsektoriel indsats. Det betyder,
at der i forløbet kan gøres brug af ordinære ydelser fra såvel politi, kommune
som kriminalforsorg. Forløbet er med til at skabe overblik, og borgeren kan
forvente at få en optimeret indgang til alle de tiltag, der findes på området.
Af relevante tiltag i et rammeforløb kan nævnes uddannelse, beskæftigelse,
misbrugsbehandling, bopælsskifte, økonomi mv. Indholdet fastsættes i et samarbejde med borgeren og vil desuden indeholde krav, som borgeren skal opfylde
for at kunne optages og blive i rammeforløbet.
Rammemodellen varetages i et samarbejde mellem politi, kommune og Kriminalforsorgen, med politiet som hovedansvarlig. Der udpeges konkrete exitmedarbejdere fra de tre myndigheder. En af exitmedarbejderne vil være tovholder på
rammeforløbet.

Ved henvendelsen skal der
orienteres om borgerens
baggrund for at ville træde ud
af miljøet. Exitkoordinatoren
afklarer herefter, om borgeren
er omfattet af kriterierne for at
starte op i visitation til Rammemodellen. Borgerens CPR-nr.
og kontaktoplysninger oplyses
til exit-koordinatoren, som
efterfølgende tager kontakt
til borgeren mhp. at aftale
det videre forløb omkring
visitationen.

Organisering af rammemodellen i København
For borgere med bopæl i Københavns Kommune er det Exit-enheden med repræsentanter fra Københavns Politi,
Københavns Kommune og Kriminalforsorgen der vurderer, om borgeren er egnet til at indgå i et exitforløb under
Rammemodellen.
Exit-enheden i Københavns Politikreds er placeret i Efterforsknings- og Analysesektionen (EAS). Københavns
Kommune er repræsenteret i Exit-enheden af SSP og Enheden for Kriminalpræventive Programmer (EKP).

Visitation og godkendelse

Rocker-/
bande
tilhørsforhold

Når borgeren har henvendt sig, undersøger exitkoordinatoren ved politiet, om borgeren har rocker-/
bandetilhørsforhold.

Borgeren bliver kontaktet og indkaldt til visitationssamtaler, som har til hensigt at vurdere, om han
er motiveret for at indgå i samarbejde og forlade det kriminelle miljø. Derudover foretages en forventningsafstemning. Samtalerne foregår med repræsentanter fra politiet, EKP og Kriminalforsorgen.
Visitationssamtaler

Hvis det vurderes nødvendigt, kan borgerens egnethed til rammeforløb screenes af en psykolog fra
Rigspolitiet.
Psykologisk
vurdering

På baggrund af en samlet vurdering fra visitationssamtaler og eventuelt screening ved psykolog
gives der tilsagn til eller afvisning af rammeforløb. Sammen med borgeren udarbejdes der en samarbejdsaftale, som indholder konkrete aftaler om, hvad borgeren har mulighed for at få hjælp til.
Samarbejdsaftale

Krav til borgeren
Et væsentligt krav for optagelse i rammemodellen er, at borgeren ønsker at bryde ud af miljøet.
Samarbejdsaftalen kan derfor indeholde krav til borgeren om at afholde sig fra kontakt til konkrete
personer og/eller miljøer samt ny kriminalitet. Hvis dette ikke overholdes, kan rammeforløbet
afbrydes.
Det forventes desuden, at borgeren deltager aktivt i samarbejdet med de udpegede exit-medarbejdere fra kommunen og politiet i udarbejdelsen af samarbejdsaftalen.

Udveksling af oplysninger
Gennem hele forløbet vil der, i henhold til Retsplejelovens §115, stk. 1 og 2 samt §115a, blive
udvekslet relevante oplysninger mellem politi, kommune og kriminalforsorg.

Råd og
hjælp
Medarbejdere i Københavns Kommune er velkomne til
uforpligtende at kontakte nedenstående for yderligere
oplysninger, råd og vejledning, hvis man er i kontakt med
en borger, som man tror
• kunne være i målgruppen for exit-forløb under den
Nationale rammemodel
• kunne motiveres til at få hjælp i forhold til en vej ud
af banderelaterede miljøer

Københavns Politi
Exitkoordinator
Telefon: 7258 9394
E-mail: kbh-exit@politi.dk

Enheden for
Kriminalpræventive Programmer
Telefon: 2677 2786 • 2494 0388
E-mail: ekp@sof.kk.dk

SSP København
Telefon: 3366 1580
E-mail: ssp@sof.kk.dk

