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1. Indledning
Denne rapport indeholder en generel og
overordnet beskrivelse af situationen på
rocker- og bandeområdet, herunder mere
overordnede oplysninger om kriminalitet
begået af personer med tilknytning til
rockerklubber og bander. Rapporten
indeholder endvidere en beskrivelse af
politiets indsats på området i 2012 samt
en række centrale nøgletal til illustration
af resultaterne af politiindsatsen. Situationen på rocker- og bandeområdet ændrede sig markant i begyndelsen af 2013,
og for at sikre, at rapporten giver et så
aktuelt og opdateret billede af situationen som muligt, har Rigspolitiet
valgt at medtage oplysninger herom i
denne rapport.
I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten for 2009 valgte Rigspolitiet at
begrænse omfanget af mere detaljerede
oplysninger i rapporten, der direkte eller
indirekte ville kunne medvirke til at
oplyse om de metoder, der anvendes i
forbindelse med politiindsatsen, ligesom
rapporten ikke indeholdt detaljerede
oplysninger om de enkelte grupperinger.
Årsrapporterne er siden blevet udarbejdet i overensstemmelse hermed, hvilket
ligeledes gør sig gældende for dette års
rapport.
2. Situationen
2.1. Den aktuelle situation
Situationen på rocker- og bandeområdet
har særligt i første kvartal af 2013 været
præget af et meget højt konfliktniveau
mellem flere forskellige rocker- og bandegrupperinger primært i hovedstadsområdet.
Der har således i første kvartal 2013
været en række skudepisoder mellem
forskellige grupperinger, i hvilken forbindelse to personer er blevet dræbt,

ligesom adskillige personer er blevet
såret som følge af skud, knivstik mv.
Det kraftigt forhøjede konfliktniveau
afspejles tydeligt i de grafiske nøgletal
omhandlende udviklingen i perioden fra
2010 til første kvartal 2013, der fremgår
på de følgende sider i rapporten. Således
blev der f.eks. i første kvartal af 2013
registreret flere skudepisoder end i hele
2012, ligesom antallet af døde og sårede
i sager med relation til rocker- og bandemiljøet i årets tre første måneder af
2013 var stort set lige så højt som i hele
2012.
På baggrund af det forhøjede konfliktniveau har der siden primo 2013 været ydet
en målrettet og meget intensiv politiindsats for at reducere dette. Indsatsen
omfatter bl.a. skærpet patruljering, øget
synlig polititilstedeværelse i de berørte
områder, målrettet brug af visitationszoner og zoneforbud. Hertil kommer en
massiv efterforskningsmæssig indsats,
hvor de involverede sjællandske politikredse sammen med Task Force Øst og
Rigspolitiet har gennemført flere, store
koordinerede aktioner mod bandemiljøet.
Det er Rigspolitiets vurdering, at den
skærpede politimæssige tilstedeværelse
og den styrkede efterforskningsmæssige
indsats generelt synes at have lagt et øget
pres, som har haft en positiv ind- virkning
på konfliktniveauet. Dette skyldes bl.a.
også den strategiske indsatsfor at fængsle
så mange af de ledende medlemmer af
grupperingerne som mu- ligt.
2.2. Overordnet om indsatsen
Vedrørende situationen i 2012 kan det
oplyses, at politiet på baggrund af den
systematiske monitering på området

kunne konstatere en række hændelser,
som fastholdt modsætningsforholdene
mellem rocker- og bandegrupperingerne.
Derudover var der kontinuerlige forandringer i grupperingernes indbyrdes
forhold, som i 2012 viste bevægelser fra
alliance til direkte fjendskab. Der er tale
om meget komplekse forhold, hvor
mange elementer kan have betydning
for, om der er tale om ven eller fjende.
Politiet kunne i flere tilfælde i løbet af
2012 konstatere, at der var opstået et
meget anspændt forhold mellem rockergrupperinger, som til dels blev opblødt på
baggrund af en massiv politiindsats.

På baggrund af indberetningerne kan det
for 2012 oplyses, at politiet registrerede
24 skudepisoder i det offentlige rum, der
vurderes at have relation til rocker- og
bandekonflikterne. For så vidt angår
første kvartal 2013 blev der konstateret
35 skudepisoder i det offentlige rum, der
vurderes have relation til rocker- og
bandekonflikterne.
Nedenstående diagram viser udviklingen
i antallet af skudepisoder fra 2010 til 1.
kvartal 2013.
Antal skudepisoder

Blandt flere bandegrupperinger i Storkøbenhavnsområdet lykkedes det at nå
til enighed om en form for aftale i 2012.
Andre steder i landet var der i 2012 et
anspændt forhold mellem rocker- og
bandegrupperinger, som medførte hændelser, hvor der blev anvendt skydevåben. Det er meget vanskeligt at vurdere,
om en opblødning i et anspændt forhold
betyder, at det problem, som har været
årsag til situationen, er forsvundet eller
kun midlertidigt skubbet i baggrunden,
samt om konflikt kan anses for at være
afsluttet eller ej.
Der skete i 2012 blandt andet domfældelse af flere medlemmer fra Hells Angels og deres supportere. I en af disse
retssager indgik elementer, som blev
indført i bandepakken fra 2009, bl.a.
mulighed for at forøge staffen, når forholdet var begået som led i en verserende konflikt.
Rigspolitiet iværksatte i marts 2009 en
særlig indberetningsordning for politikredsene med henblik på kvartalsvis at
kunne opgøre resultaterne af den intensiverede indsats mod rocker- og bandekriminalitet. Folketingets Retsudvalg er
løbende orienteret herom.

I perioden fra den 1. januar til den 31.
december 2012 blev der registreret 18
sager med relation til rocker- og bandemiljøet, hvor personer enten døde eller
blev såret som følge af skud, knivstik mv.
Én person døde, og 23 personer blevsåret
i de nævnte sager. For så vidt angårførste
kvartal 2013 er to personer døde, og 22
personer blevet såret i sager med relation
til rocker- og bandemiljøet.
Nedenstående diagram viser udviklingen
i antallet af sager samt udviklingen i
antallet af døde og sårede fra 2010 til 1.
kvartal 2013.
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Sager med sårede eller døde

politikredsene baserer sig på politikredsenes umiddelbare vurdering af de konkrete sager og disses tilknytning til konflikterne på rocker- og bandeområdet.
Denne vurdering vil kunne ændre sig i
forbindelse med efterforskningen. Hertil
kommer, at opgørelserne er behæftet
med en vis grad af usikkerhed, idet de
beror på manuelle søgninger og udtræk
fra politiets sagsstyringssystem.
3. Politiets indsats
3.1. Overordnet om indsatsen

Herudover kan det oplyses, at landets
politikredse i 2012 indsendte 1.247 skydevåben til undersøgelse i Rigspolitiet,
hvoraf 127 våben med sikkerhed havde
tilknytning til rocker- og bandemiljøet.
For så vidt angår første kvartal 2013 har
landets politikredse indsendt 184 skydevåben til undersøgelse, hvoraf 32 våben
med sikkerhed havde tilknytning til
rocker- og bandemiljøet.
Nedenstående diagram viser udviklingen
i antallet af indsendte våben fra 2010 til
1. kvartal 2013.
Antal skydevåben

Det bemærkes, at ovennævnte opgørelse
er lavet på baggrund af indberetninger
fra politikredsene. Indberetningerne fra

Indsatsen mod rockere og bander var
også i 2012 et af dansk politis primære
fokusområder, hvilket fremgår af den
nationale strategiplan for politiets operative indsats i 2012. Det fremgår af den
nationale strategiplan for 2013, at indsatsen mod rockere og bander fortsat er
blandt de højest prioriterede områder for
dansk politi. Strategiplanen er et internt
og klassificeret arbejdsdokument.
Operationaliseringen af den strategiske
plan sker i den nationale operationsplan
for politiets indsats mod kriminalitet og
voldelige konflikter med udspring i
rocker- og bandemiljøer. Operationsplanen er et dynamisk dokument, som løbende kan justeres i forhold til den aktuelle situation på rocker- og bandeområdet samt tilpasses i forhold til iværksættelse af nye initiativer og erfaringer gjorti
politiarbejdet. Operationsplanen blev
senest justeret den 15. maj 2013.
Operationsplanen er et internt og klassificeret arbejdsdokument, som beskriver,
hvorledes den politimæssige indsats på
området skal udføres. Da der således
alene er mulighed for en overordnet
gengivelse af indholdet af operationsplanen, og da de tilpasninger, som er
foretaget af planen, ikke influerer på de
overordnede rammer, adskiller de følgende oplysninger om operationsplanen
sig ikke væsentligt fra oplysningerne i de
seneste års rapporter.
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Operationsplanen beskriver bl.a., hvordan der i forbindelse med førsteindsatsen ved alvorlige voldelige opgør mellem grupperinger på rocker- og bandeområdet kan ske en korrekt og koordineret disponering og indledende efterforskning.
Operationsplanen beskriver ligeledes,
hvorledes politikredsene skal iværksætte
en hensigtsmæssig og synlig indsats i
konfliktramte og specifikt afgrænsede
geografiske områder.
Operationsplanen beskriver endvidere
den efterforskningsmæssige indsats,
herunder den del af den efterforskningsmæssige indsats der udføres under
inddragelse af SKAT.
Herudover omhandler operationsplanen
den forebyggende kriminalpræventive
indsats, herunder hvorledes denne indsats bør/skal tilrettelægges med henblik
på bl.a. at identificere børn og unge med
potentiel tilknytning til grupperingerne
for dermed at sikre, at der etableres en
egnet tværfaglig indsats gennem eksempelvis SSP-samarbejdet med inddragelse
af de relevante myndigheder/kompetencer.
Endelig omhandler operationsplanen
indsatsen mod socialt bedrageri, herunder samarbejdet mellem dansk politi og
landets kommuner.
Den aktuelle situation og status for indsatsen drøftes løbende i den nationale
følgestab på området, som blev nedsat i
2009. Det er ligeledes i dette koordinerende forum mellem blandt andre Rigspolitiet, politikredsene, Rigsadvokaturen, Det Kriminalpræventive Råd, Direktoratet for Kriminalforsorgen og
SKAT, at nye initiativer og eventuelle
behov for tilpasning af indsatsen og
justeringer af operationsplanen kan gøres til genstand for drøftelse. Tilsvarende koordineres indsatsen i lokale følgestabe i de enkelte politikredse med hen-

blik på eventuel justering af de plansæt,
der udarbejdes for den lokale indsats.
3.2. Nærmere om indsatsen
Dansk politis samlede indsats mod kriminalitet i rocker- og bandemiljøet var
fortsat i 2012 karakteriseret ved en massiv efterforskningsmæssig indsats baseret på analyser og vurderinger af de enkelte kriminelle gruppers og personers
kriminelle aktiviteter.
Det efterretningsbillede, der ligger til
grund for udarbejdelse af analyser og
vurderinger, tilvejebringes i et tæt samarbejde mellem Rigspolitiets Nationale
Efterforskningscenter og politikredsene.
Rigspolitiets strategi for indsatsen på
området lægger ud over den intensiverede politimæssige indsats tillige vægt på
en massiv og sammenhængende myndighedsindsats, herunder navnlig med
henblik på afdækning af økonomiske og
skattemæssige forhold som led i den
kriminalitetsbekæmpende indsats. Der er
i den forbindelse etableret samarbejde på
såvel lokalt som nationalt niveau med
andre relevante myndigheder, herunder
navnlig SKAT.
Rigspolitiet varetager den overordnede
koordination af politiets samlede indsats
på området og modtager, indsamler,
sammenligner, bearbejder og formidler
som led heri relevante oplysninger fra
landets politikredse for at kunne bistå
politikredsene med at modvirke og opklare kriminalitet af kredsgrænseoverskridende og organiseret karakter (såkaldt analyse og monitering). De oplysninger, som Rigspolitiet modtager fra
politikredsene, suppleres i den forbindelse med oplysninger fra nationale og
internationale samarbejdspartnere.
Rigspolitiet foretager på den baggrund
løbende analyser af situationen på
landsplan og videreformidler det samlede billede på området til politikredsene
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med henblik på at sikre en effektiv og
målrettet tilrettelæggelse af politiets
samlede indsats på området. Dette kan
eksempelvis dreje sig om udpegning af
konkrete mål for en efterforskning eller
nedsættelse af en task force med medarbejdere fra Rigspolitiet og relevante
politikredse.

peringer og 1.635 personer tilknyttet
rocker- og bandemiljøet.

Rigspolitiet kan således på baggrund af
alle de indsamlede og bearbejdede oplysninger udpege grupperinger eller
personer med relation til rocker- og bandemiljøet, som har gennemført eller
formodes at ville gennemføre kriminalitet, og på den måde skabe grundlag for
konkrete fremadrettede efterforskninger.

595 personer var registreret som tilknyttet niveau 2 grupper. Af disse vurderes
342 at have tilknytning til rockermiljøet,
mens 253 personer er registreret som
tilknyttet bandemiljøet.

Ansvaret for den politimæssige monitering og analyse er fordelt mellem Rigspolitiet og politikredsene, således at
Rigspolitiet moniterer de såkaldte niveau 1 grupper, mens politikredsene
moniterer de såkaldte niveau 2 grupper
(Rigspolitiet moniterer efter aftale med
Københavns Politi niveau 2 grupper i
København).
Det beror på en konkret vurdering, omen
gruppe skal henføres til niveau 1 eller
2. Afgørelsen herom træffes i fællesskab
af Rigspolitiet og de enkelte berørte
politikredse.
Det er dog besluttet, at niveau 1 grupperne i alle tilfælde består af Hells Angels og Bandidos samt disse klubbers
egentlige supportgrupper. Hertil kommer bandegrupperinger, der i lighed med
rockergrupperne har en vis stærkere
organisering, og som begår alvorlig
organiseret kriminalitet, herunder af
(kreds)grænseoverskridende karakter.
Niveau 2 grupperne består af øvrige
grupper og bander, der har en vis organiseringsgrad og som lokalt begår alvorlig organiseret kriminalitet.
Dansk politi moniterede primo januar
2013 113 rockerklubber og bandegrup-

Af de 1.635 personer var 1.040 personer
registreret som tilknyttet niveau 1 grupper. 741 af disse personer var medlemmer af rockerklubber, mens 299 var
registreret som tilknyttet bander.

Nedenstående tabel viser udviklingen i
antallet af moniterede grupperinger og
personer fra 2010 til 2012.
2010
112

2011
133

2012
113

1.665

1.863

1.635

942

1.056

1.040

Antal niveau 1 tilknyt672
tet rockerklubber

757

741

Antal niveau 1 tilknyt270
tet bander

299

299

Antal
niveau
personer i alt

723

807

595

451

493

342

Antal niveau 2 tilknytter bander
272

314

253

Antal grupperinger
Antal personer i alt
Antal
niveau
personer i alt

1

2

Antal niveau 2 tilknyttet rockerklubber

Det bemærkes, at antallet af moniterede
personer og grupperinger ikke visernoget
om konfliktniveauet eller er en entydig
indikator for omfanget af til- strømningen
af personer til grupperin- gerne, idet
grundlaget for moniteringen udgøres af
en række forskellige faktorer.
Det vurderes, at indsatsen mod rocker og
bandemiljøet, som sker i politiet i samarbejde med bl.a. SKAT og kommunerne, skaber et massivt pres mod de enkelte medlemmer. Der er klare indikationer
på, at netop dette pres kan aflæses i udviklingen i antallet af rocker- og bandemedlemmer.
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Indsatsen sker dels ved politiets tilstedeværelse, ved efterforskning og ved den
systematiske monitering. Her følges
udvikling meget tæt, og nye medlemmer
eller afgang af medlemmer bliver hurtigt
genstand for politiets interesse.
3.3. Internationalt samarbejde
Dansk politi samarbejder med en række
internationale samarbejdspartnere i relation til bekæmpelse af kriminalitet, der
udspringer fra rocker- og bandemiljøet.
Inden for rammerne af det nordiske politi- og toldsamarbejde (PTN) er der således et løbende samarbejde i relation til
rocker- og bandekriminalitet. Herudover
sker der løbende vidensdeling mellem de
nordiske landes nationale eksperter på
rocker- og bandeområdet.
Rigspolitiet samarbejder endvidere med
de øvrige EU-medlemsstater inden for
Europol, idet politiet deltager i arbejdet
med Europols analysedatabase vedrørende rockerkriminalitet. Analysedatabasen Monitor er etableret med henblik
på overvågning og analyse i relation til
etablerede internationalt kendte rockergrupper. I samarbejdet indsamles, analyseres og videreformidles relevante politi- og efterretningsmæssige oplysninger
om gruppernes aktiviteter.
Hertil kommer, at Rigspolitiet yder ekspertbistand ved uddannelse af politipersonale fra andre europæiske lande i relation til de store internationale rocker- og
bandeorganisationer.
4. Samarbejdet med SKAT
I 2012 har der i lighed med 2011 væretet
intensivt samarbejde mellem politiet og
SKAT i relation til kriminalitet begå- et
af personer med tilknytning til rocker-og
bandemiljøet.

SKAT har over for Rigspolitiet oplyst, at
SKAT i 2012 har anvendt 36 årsværk på
indsatsen fordelt på kontrolmedarbejdere
m.fl.
I indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet understøtter SKAT politiets indsats. SKAT deltager blandt andet i den
nationale følgestab, hvor SKAT fremlægger de løbende resultater af samarbejdet med politiet samt andre samarbejdsparter, ligesom SKAT deltager i de
lokale bandestabe i politikredsene, hvor
de relevante kontrolemner udvælges og
prioriteres. SKAT har endvidere udstationeret medarbejdere i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, Midt- og
Vestsjællands Politi, Task Force Øst
samt Københavns Politi.
Endvidere har SKAT etableret et formaliseret samarbejde med skatte- og afgiftsmyndigheder i Tyskland samt i Sverige.
Endelig har SKAT i løbet af 2012 understøttet politiet ved deltagelse i diverse
aktioner, ransagninger, inddrivelsesforretninger samt andre ad hoc-opgaver.
4.1. Al Capone-modellen
Dansk politi har med gode resultater til
følge benyttet Al Capone-modellen i
samarbejde med SKAT. På baggrund af
politiets udpegning af relevante personer
med tilknytning til rocker- og bandemiljøet foretager SKAT kontrol af de pågældende samt eventuelle tilknyttede
virksomheder med henblik på at skabe et
korrekt skattemæssigt ligningsgrundlag.
Herudover foretager SKAT kontrol af de
pågældende personers forretningspartnere med henblik på at søge tilførslen af
kapital til rocker- og bandemiljøet minimeret.
SKAT har oplyst, at der i 2012 er gennemført manuel skattemæssig visitation
af relevante personer på rocker- og bandeområdet, hvilket har resulteret i 118
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kontrolsager, som har ført til reguleringer af skat, moms og afgifter for ca. 64,6
mio. kr.
Derudover gennemføres en konsekvent
inddrivelsesindsats over for rocker- og
bandemiljøet, bl.a. ved at bandeenhedens skattefogeder deltager i politiets aktioner, ransagninger mv.
Indsatsen i 2012 har bl.a. resulteret i to
frivillige indbetalinger på i alt mere end
60.000 kr. Der er endvidere foretaget 87
udlæg i kontanter for ca. 7,6 mio. kr.samt
146 udlæg i aktiver, som efterføl- gende
er blevet realiseret for ca. 3,2 mio. kr.
Samlet set er der således inddrevet ca. 11
mio. kr.
SKAT har endvidere oplyst, at der i 2012
blev afsagt dom i ni sager vedrø- rende
unddragelse af skatter og afgifter. Der er
i de ni domme samlet blevet idømt
ubetingede fængselsstraffe på knap 20
års
fængsel
samt
betingede
fængselsstraffe på to måneders fængsel.
Der er tillige blevet idømt tillægsbøder på
ca. 26,4 mio. kr.
Endvidere har SKAT bistået politiet i
flere narko- og våbenefterforskninger,
hvor SKAT har foretaget økonomiske
analyser med henblik på at afdække
omfanget af illegal økonomi.
5. Task Force Øst
På baggrund af stigningen i antallet af
voldelige konflikter mellem personer
med tilknytning til rocker- og bandemiljøet, særligt i hovedstads-området og på
Sjælland i begyndelsen af 2009, blev der
ultimo 2009 oprettet en særlig enhed
med navnet Task Force Øst.
Enheden er organiseret som en tværfaglig projektorganisation under ledelse af
en styregruppe med deltagelse af Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Statsadvokaten
for København og Bornholm, de fem

sjællandske politikredse, SØK, PET og
Task Force Øst.
Task Force Øst er sammensat af medarbejdere fra de sjællandske politikredse,
Rigspolitiet, SØK og SKAT.
Målet med enheden er at intensivere den
fremadrettede efterforskning mod rocker- og bandemiljøerne på Sjælland samt
at styrke koordinationen mellem politikredsenes indsatser med henblik på at
drage de mest aktive og toneangivende
aktører til ansvar for deres kriminalitet.
I 2012 har Task Force Øst i samarbejde
med politikredsene på Sjælland og Rigspolitiet arbejdet med at identificere konfliktpotentiale i rocker- og bandemiljøerne for at målrette efterforskningerneog
den operative tryghedsskabende politiindsats.
Som en del af dette arbejde er der nedsat
en gruppe, der på baggrund af efterretninger og den løbende koordinerede
efterforskningsmæssige indsats udarbejder oplæg til måludpegning af toneangivende personer i rocker- og bandemiljøet.
Endvidere er der på baggrund af de løbende trusselsvurderinger om situationen i rocker- og bandemiljøerne i højere
grad lagt vægt på at styrke samarbejdet
mellem politikredsene på Sjælland, Task
Force Øst og Rigspolitiet ved at koordinere fælles operative og efterforskningsmæssige indsatser.
Som eksempel herpå blev der i 2012 på
baggrund af konkrete trusselsbilleder
gennemført to større koordinerede politiaktioner mod adskillige adresser på
hele Sjælland i et samarbejde mellem de
sjællandske politikredse, Task Force Øst,
Rigspolitiet og SKAT. Ved den ene
aktion blev der blandt andet beslaglagt
10 skydevåben, herunder et maskingevær.
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Herudover har Task Force Øst i 2012
indledt ca. 20 efterforskninger mod toneangivende personer i rocker- og bandemiljøet.
Efterforskningerne har rettet sig både
mod medlemmer af rocker- og bandemiljøet, men også mod personer, som
initierer eller i øvrigt muliggør kriminaliteten i disse miljøer.
Task Force Øst har i 2012 efterforsket en
række sager om handel med våben og
narkotika samt økonomisk kriminalitet.
Efterforskningerne har bl.a. ført til beslaglæggelse af i alt 60 skydevåben med
27.800 stk. ammunition og ca. 24 kg.
hård narkotika i rocker- og bandemiljøerne.
Udover dette er der beslaglagt mere end
10.000 stk. doping og værdier i form af
kontanter, udenlandsk valuta samt
smykker for ikke under 4,5 mio. kr.
2010 2011
Antal varetægtsfængslede
personer
121 111

2012

Beslaglagte skydevåben

46

60

Beslaglagt kg. hash (ca.)

1.000 550

337

113
14,5

Beslaglagt kg. amfetamin
(ca.)
31

17

21,9

Beslaglagt kg. kokain (ca.) 7

1,2

2,0

Task Force Øst har i 2012 gennemført et
større antal hovedforhandlinger, og der
er samlet udmålt i alt 220 års fængsel til
109 personer, ligesom fire personer har
fået behandlings- eller anbringelsesdomme.
6. Task Force Vest
I flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi af 15. november
2011 blev der afsat økonomiske midler til
en etablering af en fleksibel Task Force
Vest med henblik på at intensivere

indsatsen mod kriminalitet og voldelige
konflikter med udspring i rocker- og
bandemiljøet samt indsatsen mod organiseret indbrudskriminalitet, hælernetværk og hjemmerøverier i Jylland og på
Fyn.
Task Force Vest er etableret med hovedsæde i Horsens i Sydøstjyllands Politi,
men er på grund af de geografiske forhold organiseret med decentrale sektioner i Aalborg, Randers, Holstebro, Esbjerg, Horsens og Odense.
Med henblik på fornøden koordination af
indsatsen i Jylland og på Fyn er der
nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten,
Statsadvokaten i Viborg, de berørte politikredse, SØK, PET og Task Force Vest.
Den 15. februar 2012 var Task ForceVest
operationsklar, og i løbet af 2012 er der
behandlet i alt 27 efterforskningsop- læg,
hvoraf de 18 er efterforsket af Task Force
Vest, mens fire er løst i samarbej- de med
politikredsene, mens de reste- rende fem
er
behandlet
selvstændigt
i
politikredsene.
Desuden har der været afholdt en kredsfælles indsats i hele Vestdanmark rettet
mod rocker- og bandemedlemmer med
det primære mål at finde våben.
Resultatet af aktionen var fængsling af
fem personer med tilknytning til rockerog bandemiljøet samt beslaglæggelse af
våben og narkotika.
Task Force Vest har i løbet af 2012 behandlet 51 arrestantsager, hvoraf syv
personer er dømt, 39 personer fortsat var
varetægtsfængslet ved udgangen af 2012
og fem personer blev løsladt til senere
domsafsigelse.
De afsagt domme vedrørte blandt andet
handel med narkotika, afpresning, ulovlig tvang, våbenbesiddelse, groft tyveri
samt hæleri.
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Endvidere er der foretaget beslaglæggelser af bl.a. 21 pistoler, én maskinpistol,
tre revolvere, tre US-karabiner, fire rifler, syv haglgeværer, knive, slagvåbenog
ammunition samt 7,5 kg. hash, 1,1 ton
skunk og ca. 12,2 kg. hård narkoti- ka.
Derudover er der beslaglagt koster i form
af møbler til en værdi af ca. 1,5 mio. kr.,
beklædning for ca. 250.000 kr. og
smykker for ca. 1,5 mio. kr.
Endelig er der i samarbejde med SKAT
blandt andet foretaget inddrivelse af
kontanter og værdier til en samlet værdi
af knap to mio. kr. samt udlæg i fast
ejendom på ca. 700.000 kr.
7. Exit-programmer
Som led i indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet blev der i april 2011 lanceret en rammemodel for exitprogrammer til rocker- og bandemedlemmer, der ønsker en vej ud af miljøet.
Rammemodellen, som forudsætter et
målrettet koordineret myndighedssamarbejde mellem bl.a. politiet, kriminalforsorgen og kommunerne, skal skabe et
overblik over, hvilke tilbud der er tilgængelige for rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at forlade rocker- og
bandemiljøet.
Rammemodellen skal gennemføres på
nationalt og lokalt plan og beskriver
rolle- og ansvarsfordelingen mellem
Rigspolitiet og politikredsene.
Rigspolitiet har oprettet et nationalt exitsekretariat under Rigspolitiets Nationale
Efterforskningscenter, hvor den nationale koordination af rammemodellen er
forankret.
Det følger af rammemodellen, at der efter
behov og i samråd med det lokale
kredsråd etableres lokale exit-enheder i

politikredsene. Exit-enhederne skal
sammensættes af repræsentanter fra
politiet, kriminalforsorgen og de relevante kommuner. Exit-enhederne kan
efter behov på ad hoc basis inddrage
andre myndigheder, eksterne organisationer eller interessenter til at bistå enheden. Exit-enhederne kan etableres inden
for rammerne af allerede eksisterende
samarbejdsfora vedrørende indsatsen
mod rocker- og bandekriminalitet, f. eks.
det lokale banderåd.
Det er den lokale exit-enheds primære
opgave at sikre tilrettelæggelsen af et
exit-forløb for relevante motiverede
personer, så det sikres, at de pågældende
modtager relevante tilbud, herunder fra
den lokale kommune om f.eks. ny bopæl, uddannelse og arbejde. Exitenhederne følger endvidere op på de
enkelte exit-programmer.
Alle politikredse på nær Bornholm har
oprettet en lokal exit-enhed.
Exit-programmerne er målrettet de personer, som Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter til enhver tid har registreret som tilknyttet de forskellige
rocker- og bandegrupperinger i Danmark. Målgruppen er således de allermest kriminelle personer i rocker- og
bandemiljøet. Rigspolitiet vurderer, at
alene en ret snæver kreds af disse personer vil være motiveret og egnet til atindgå
i et exit-forløb, idet rocker- og
bandemedlemmer som oftest er dybt
forankret i og loyale over for miljøet. Ud
over et fællesskab om kriminelle aktiviteter binder stærke sociale bånd og
æresbegreber miljøet sammen. Erfaringsmæssigt er det således svært at bryde
ud af rocker- og bandemiljøet. Det må
derfor også forventes, at der kun vil være
et lille antal personer, der ønsker eller kan
motiveres til at indgå i et exit- program
med henblik på at bryde ud af miljøet.
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En række personer er på nuværende
tidspunkt af de lokale exit-enheder vurderet egnede til at indgå i et exit-forløb.
På baggrund af disse vurderinger bliver
der løbende indgået et mindre antal
samarbejdsaftaler. Antallet af personer,
der indgår i et exit-forløb under rammemodellen vil variere, idet der er tale
om et dynamisk tal. Primo 2013 indgik
der omkring 15 personer i et exit-forløb
under rammemodellen. Der foretages
løbende vurderinger af nye deltagere.
8. Rekruttering til rocker- og bandemiljøet
8.1. Danske hooligangrupperinger
som rekrutteringsgrundlag for rockerklubber
I forbindelse med moniteringen af grupper af netværk, der begår alvorlig kriminalitet, har Rigspolitiet erfaret, at der er
en tæt kontakt mellem hooliganmiljøet
og rockermiljøet i Danmark.
Det er Rigspolitiets opfattelse, at et større antal personer (ca. 40-60 personer) fra
hooliganmiljøet gennem de seneste år er
blevet rekrutteret til rockermiljøet, ligesom der i øvrigt består en tæt kontakt
mellem dele af hooliganmiljøet og dele af
rockermiljøet.
Det er Rigspolitiets vurdering, at rockermiljøet også fremover vil forsøge at
rekruttere nye medlemmer i hooliganmiljøet, hvorfor Rigspolitiet også fremadrettet vil have fokus på denne udvikling.
8.2. Rekruttering til banderne
Banderne adskiller sig organisatorisk og
kulturelt fra rockergrupperingerne, idet
de fleste bander hverken har nogen veldefineret organisation eller er kendetegnet ved en formaliseret hierarkisk struktur, ligesom de fleste bander ikke har
egentlige klubhuse, hvor de holder til.

Banderne kan således bedst betragtes
som uformelle fællesskaber, og det er
således oftest ikke muligt at rette henvendelse til en gruppering med henblik på
”medlemskab”. Banderne er relativt
fleksible størrelser som – afhængig af
situationen – divergerer i størrelse og
sammensætning. Bandernes struktur er
således kendetegnet ved et vist tilfældighedspræg.
Banderne ses oftest at være centreret
omkring en eller flere toneangivende
personer, hvortil kommer en række mere
eller mindre fast tilknyttede personer,
herunder venner, bekendte og familiemedlemmer. Et eksempel på anvendelse
af dette støttenetværk er de såkaldte
”sms-kæder”, hvor de toneangivende
medlemmer anvender støttelaget til at
vise styrke og volumen. Få bandemedlemmer kan på denne måde samle ganske mange personer i løbet af kort tid.
Det er Rigspolitiets opfattelse, at rekruttering til banderne primært sker blandt
yngre søskende og andre familiemedlemmer, ligesom unge mennesker bliver
tiltrukket af de enkelte bandemedlemmers fremtoning og livsstil samt ønsket
om at være en del af et fællesskab. Rekrutteringen er primært lokalt forankret i
bestemte boligområder, herunder i særligt udsatte boligområder.
I oktober 2010 fremlagde den tidligere
regering en samlet plan ”Ghettoen tilbage til samfundet” til bekæmpelse af
ghettoerne og socialt isolerede parallelsamfund, hvor der gælder andre regler
end i det øvrige danske samfund. Med
planen blev der iværksat en bredspektret
indsats over for udvalgte ghettoområder
med særligt store udfordringer, herunder
en indsats til bekæmpelse af kriminalitet
i områderne.
På baggrund af finanslovsaftalen har
Rigspolitiet for 2012 for hele dansk politi
igen udpeget indsatsen mod utryg- hed
og kriminalitet i de særligt udsatte
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boligområder, som er mest belastet af
kriminalitet, som et nationalt fokusområde for 2012. Denne prioritering fremgår af den nationale strategiplan for politiets operative indsats i 2012, der som
tidligere nævnt er et internt og klassificeret dokument.
Strategiplanen beskriver den politimæssige indsats mod utryghed og kriminalitet i særligt udsatte boligområder og
finder anvendelse i forhold til en række
udsatte boligområder, der er identificeret
i overensstemmelse med den tidligere
regerings plan ”Ghettoen tilbage til samfundet”. De politimæssige indsatsformer
og de erfaringer, der indhøstes i forbindelse med indsatserne, finder – afhængigt af de lokale forhold og det lokale
trusselbillede – imidlertid tilsvarende
anvendelse i andre boligområder, hvor
kriminaliteten er høj, og hvor der er
særligt behov for en fast, målrettet og
konsekvent reaktion over for urolige
unge.
I flerårsaftalen for 2012-2015 er der afsat
yderligere midler til gennemførelseaf en
ny målrettet indsats mod rocker- og
bandemiljøets ”rekrutteringsbaser” i de
særligt udsatte boligområder. Indsat- sen
skal sammentænkes med den eksisterende exit-indsats på bandeområdet
bl.a. ved inddragelse af de eksisterende
lokale exit-enheder med repræsentanter
fra kommunerne, politiet og kriminalforsorgen.
Det fremgår bl.a. af den nationale strategiplan, at den målrettede indsats i relation til rocker- og bandemedlemmer i de
udvalgte særligt udsatte boligområder,
skal koordineres med den styrkede politimæssige indsats i de udsatte boligområder. Indsatsen forudsættes også at
fokusere på mulighederne for at hjælpe
personer, der vil ud af rocker- og bandemiljøet, og den målrettede bandeindsats skal således koordineres med den
eksisterende indsats i relation til det

Politikredsene skal for hvert af de af
politiet udvalgte særligt udsatte boligområder udarbejde en lokal operationsplan, der beskriver den konkrete indsats
og de konkrete mål i det enkelte område.
Der skal således her opstilles lokale
relevante målsætninger, som supplerer
de nationale mål med emner som det
kriminalpræventive arbejde, herunder
hjemmebesøg, konsekvent patruljering,
synlig tilstedeværelse i gadebilledet, hot
spots-indsatser mv.
9. Den samlede kriminalitet begået
frem til og med 2012
9.1. Medlemmer af niveau 1 grupper
De 1.040 personer, der primo januar 2013
var tilknyttet niveau 1 grupperne,
herunder såvel rockerklubber og bander,
blev i 2012 sigtet 3.541 gange for relevant kriminalitet1. Samlet set er personerne blevet sigtet i alt 32.950 gange for
relevant kriminalitet.
Personkredsen modtog i 2012 2.429
fældende afgørelser2 for relevant kriminalitet. Samlet set har personkredsen
modtaget i alt 21.6413 fældende afgørelser for relevant kriminalitet.
Det kan endvidere oplyses, at personerne i 2012 er blevet idømt ca. 377 års
fængsel4 for samtlige begåede strafbare
lovovertrædelser. I alt er personerne
blevet idømt ca. 3.473 års fængsel for
samtlige begåede strafbare lovovertrædelser.

nationale exit-program.

regnet i denne opgørelse.
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1

Ved relevant
kriminalitet forstås
overtrædelser af
straffeloven samt
overtrædelser af
diverse særlove,
herunder lov om
euforiserende
stoffer,våbenloven
mv.
2 Fældende
afgørelser
omfatter
domme, bøder
samt eventuelle
tiltalefrafald.
3 Tallet dækker over
alle relevante
sigtelser, som er
registreret i
relation til de
pågældende personer.
4 Straffe med udsat
straffastsættelse,
straffe udenfast
længstetid og
livstidsstraffe er
ikke med-
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regnet i denne opgørelse.

Nedenstående diagrammer viser udviklingen fra 2010 til 2012.
Antal personer, sigtelser, fældende
afgørelser og straf – aktuelt år

Det kan endvidere oplyses, at personerne i 2012 er blevet idømt ca. 103 års
fængsel5 for samtlige begåede strafbare
lovovertrædelser. Samlet set er personerne blevet idømt ca. 920 års fængsel for
samtlige begåede strafbare lovovertrædelser.
Nedenstående diagrammer viser udviklingen fra 2010 til 2012.
Antal personer, sigtelser, fældende
afgørelser og straf – aktuelt år

Personernes akkumulerede
fældende afgørelser og straf

sigtelser

Personernes akkumulerede
fældende afgørelser og straf

sigtelser,

9.2. Medlemmer af niveau 2 grupper
De 595 personer, der primo januar 2013
var tilknyttet niveau 2 grupperne, blev i
2012 sigtet 1.469 gange for relevant
kriminalitet. Samlet set er personerne
blevet sigtet i alt 12.463 gange for relevant kriminalitet.
Personkredsen modtog i 2012 969 fældende afgørelser for relevant kriminalitet. Samlet set har personkredsen modtaget i alt 8.031 fældende afgørelser for
relevant kriminalitet.

5

Straffe med udsat straffastsættelse, straffe uden
fast længstetid og livstidsstraffe er ikke medregnet i denne opgørelse.
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