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SSP+
Med udbygningen af SSP-området, det såkaldte SSP+, opnår Helsingør Kommune en mere
direkte og bedre indsats for stop af uhensigtsmæssig adfærd og udvikling af kriminalitet blandt
unge over 18 år, samt mere stabilitet i overgangen (fra juridisk barn til juridisk voksen) op til
det 25 år.
Formålet med indsatsen er at forebygge eller motivere til at forlade en kriminel løbebane, og
igennem særlige tilbud i stedet støtte op om udviklingen af en sund og samfundsvenlig
tilværelse. Indsatsen er i høj grad baseret på, at de unge selv kan henvende sig til
kommunens SSP+ medarbejder på området. Sideløbende vil der være opsøgende arbejde,
med fokus på de kriminalitetstruede unge, som ikke har motivationen for selv at opsøge
tilbuddet.
Indsatsen centreres om koordination af sagsarbejdet mellem relevante aktører i Center for Job
og Uddannelse (herunder UU Øresund) og Center for Børn, Unge og Familier. Private og
offentlige partnere vil endvidere være en vigtig samarbejdspartner omkring de enkelte unge.
Det koordinerende arbejde styrker sagsarbejdet og hjælper den unge med at finde vej i det
kommunale system, så de ikke mister modet undervejs.
Indsatsen retter sig til unge fra 16–24 år, som har begået gentagen kriminalitet, eller der er i
risikozonen for dette, og som ønsker hjælpen.
Mange i målgruppen har hverken uddannelse, erfaringer fra arbejdsmarkedet, lovlige
indtægter eller rimelige boligforhold. Hvilket alt sammen er medvirkende til at fastholde dem i
en udsat position eller i direkte kriminalitet.

SSP+ formål





Hurtigere sagsbehandling.
Tættere samarbejde med den unge på tværs af centrene for at skabe en mere uformel
tilgang for den unge.
Ny måde at tænke samarbejde/opsøgende arbejde omkring den unge på.
Fastholdelse af den unge i en positiv udvikling i samarbejde med kommunen.

SSP+ henvender sig til







Unge som er i risikozonen for at begå kriminalitet.
Unge i alderen 16-24 år, som har begået gentagen eller alvorlig kriminalitet.
Unge, der ønsker tilbud om en koordineret og helhedsorienteret
indsats i forhold til job, uddannelse og bolig.
Unge, der ønsker eller har behov støtte i forhold til udfordringer ved
overgangen til voksensystemet ved det 18. år.
Unge, som afventer en dom, afsoning eller som er på vej mod løsladelse.
Unge, med misbrugsproblemer og som ikke har ønsket kontakt til det
Kommunale system, men gerne vil have hjælp.
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SSP+ tilbyder


Individuel handleplan til den unges vej ud af kriminalitet.
Med fokus på uddannelse og job koordinerer SSP+ på tværs af centrene, en individuel
og helhedsorienteret indsats for den enkelte unge.



Dialogen med kommunen bliver lettere for den unge.
SSP+ arbejde betyder, at kontakten mellem den unge og kommunen bliver mere
effektiv. Det tætte samarbejde samt koordinering af møder vil betyde, at en ung ikke
skal til flere møder eller forholde sig til flere fagpersoner, end der er behov for.



Erfaring med unge med flere udfordringer.
SSP+ arbejder i stor udstrækning med unge, som ud over kriminalitet har andre
udfordringer i forhold til at opnå en stabil tilværelse. Det kan være boligløshed,
manglende uddannelse, ringe erhvervserfaring eller psykiske diagnoser. Mange unge i
SSP+ har mindst én af disse udfordringer og ofte en kombination af flere.



Støtte til komplicerede sager.
Særligt svære koordineringssager kan løftes via SSP+ til chefniveau. SSP+ kan via det
tætte samarbejde trække på hele kommunens vifte af tilbud. Det giver mulighed for
hurtigt og let at få en ung tilknyttet relevante offentlige instanser samt få afklaret
mulige tilbud om støtte.



Exit light.
SSP+ kan hjælpe dem, som vil ud af rocker/bande-miljøet. Alt efter
tilknytningsforholdet kan SSP+ støtte, eller hjælpe med kontakt til kommunens exitkoordinator. Exit light er et program for unge mellem 16 og 24 år, som har begået flere
alvorlige overtrædelser af straffeloven i forbindelse med tilknytning til et kriminelt miljø,
dvs. en bande eller en bandelignende gruppering. Exit light støtter den unge i at
erstatte kriminaliteten med et liv med uddannelse, arbejde og evt. bolig.



SSP+ Antiradikaliseringsprogram.
I lighed med erfaring fra personer, der har ønsket at forlade organiseret kriminalitet, er
det ligeledes vanskeligt at forlade radikaliserede miljøer for den enkelte. Derfor kan et
individuelt antiradikaliseringsprogram iværksættes som en del af en målrettet indsats
for de over 18 årige.
Til forskel fra kommunens opgaver og ansvar med børn og unge under 18 år ser
opgaven på over 18 års området anderledes ud. Den generelle opgave og rollefordeling
er, at Politiet har ansvaret for at kriminelle voksne, herunder at dømte radikaliserede,
får mulighed for at (gen)indplacere sig om almindelig borger. Derfor lægges her op til
kommunens medvirken til koordineret at bringe de muligheder i spil, der ligger i
kommunalt regi hos Center for Job og Uddannelse med det formål at optimere
indsatsen overfor denne gruppe borgere.
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Opgaverne ved en udvidet antiradikaliseringsindsats vil bestå i:
 Kortlægning af behov for indsats på området – behov, omfang og typologi. Dette sker
på baggrund af den kommende nationale kortlægning af områder og vurdering af behov
for indsats og vurdering i forhold til konkrete målgrupper.


Projekt- og organisationsudvikling af et antiradikaliseringsprogram for unge over 18 år
omfattende radikalisering og ekstremisme. Udføres af Helsingør Kommunes
exitkoordinator i samarbejde med SSP+ og Kriminalforsorgen.



Videns og kompetencebank vedr. radikalisering og ekstremisme.
Indsatsen for unge over 18 år organiseres med udgangspunkt i den eksisterende
samarbejdsstruktur mellem de sociale- og beskæftigelsesmæssige myndigheder. Den
koordinerende funktion er forankret i SSP+.

Vejen ind i SSP+
SSP+ modtager oplysninger om en ung med ønske om tilknytning til SSP+ fra vores
samarbejdspartnere. Enhver kan kontakte SSP+ og indstille en ung til forløb enten via mail,
telefon eller ved indsendelse af indstillingsskema. Alle unge, som tilknyttes SSP+, skal hurtigst
muligt have udfyldt et indstillingsskema. Deltagelse i SSP+ er frivilligt, og den unge skal være
indstillet på at medvirke til en handleplan.


Indstillingen af en ny ung tages op på næstkommende SSP+ møde dog max. 4 uger
efter indstillingen og kan eventuelt fremlægges af den person, som har stået for
indstillingen.



Ved første SSP+ møde samles netværkets relevante oplysninger og viden om den
unges udfordringer og muligheder. På mødet drøftes hvilke konkrete forslag og tilbud,
hvert deltager kan byde ind med.



Ud fra den unges egne ønsker og behov lægges en handleplan for, hvordan der bedst
kan støttes.



Løbende opfølgning i SSP+ sikrer, at aftaler og planer holdes i gang, indtil indsatsen
ikke længere er relevant, eller den unge ikke længere ønsker tilknytning.
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Som fagperson


Får man mulighed for hurtig afklaring af muligheder og tilbud til en ung fra andre
centre og samarbejdspartnere.



Får man mulighed for faglig sparring omkring en kriminel ung med mange eller særlige
udfordringer og hjælp til koordinering og samarbejde imellem relevante centre m.m.,
og som kan være særligt ressourcekrævende at få etableret.



Får man kontakt til UU vejledere, sagsbehandlere, jobkonsulenter, centrene og
relevante samarbejdspartnere. SSP+ fungerer i hele kommunen.
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