Side23

Rockere og bander 2014

Side 2

Indhold
Indledning ................................................................................................................................................. 3
2.

Politiets bekæmpende indsats ......................................................................................................... 5

3. Samarbejdet med SKAT...................................................................................................................... 9
4. Task Force Øst (TFØ) ........................................................................................................................ 10
5. Task Force Vest (TFV) ...................................................................................................................... 11
6.

Rekruttering til rocker- og bande-miljøerne ............................................................................... 12

7. Politiets forebyggende indsatser ....................................................................................................... 15
8.

Overblik over rockeres og bande- medlemmers kriminalitet........................................................ 18

Side 3
Side193

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 overordnet beskrivelse af politiets indsats på området
generelt samt en mere detaljeret beskrivelse af indsatsen i 2014, herunder en
række centrale nøgletal til illustration af
resultaterne af politiindsatsen.
1. Indsatsen og situationen i 2014
Situationen på rocker- og bandeområdet
var ikke i 2014 på samme måde som i
2013 præget af væsentlige konflikter og
voldelige sammenstød mellem grupperinger i rocker- og bandemiljøet. Der var
i løbet af året en række voldelige episoder mellem rivaliserende grupperinger,
hvor der både blev anvendt skydevåben
og knive, ligesom der var forsøg på
brandattentater, men episoderne udviklede sig ikke til større og meget voldsomme konflikter, som tilfældet var i
2013.
En væsentlig årsag hertil kan have været
den fortsatte forandring i miljøet, som
begyndte i efteråret 2013 med bl.a. etableringen i Danmark af en tredje internationale rockergruppering, Satudarah,
samt opsplitning af en anden af de etablerede internationale rockergrupperinger,
Bandidos, hvor et Bandidos chapter
(afdeling) dannede en ny gruppering ved
navn Westside Nation. Begge dele gav
anledning til en række konflikthændelser, men det vurderes på trods af dette,
at der primært i 2014 var fokus på at finde
en balance på baggrund af de nye
grupperinger og ændrede styrkeforhold i
rocker- og bandemiljøet.

Det er erfaringen, at forandringer i det
kriminelle miljø generelt kan føre til
sammenstød, idet der naturligt vil opstå
uoverensstemmelser om territoriale rettigheder og markedsandele i forbindelse
med oprettelse af nye afdelinger og tilgang af nye grupperinger. Voldelige
sammenstød kan således navnlig opstå,
hvor parterne ikke kan blive enige om
betingelserne og rammerne for hinandens tilstedeværelse, eller hvor tidligere
uoverensstemmelser står i vejen for en
mindre konfliktfyldt udvikling. Navnlig
hvor der er tilgang af større eller stærkere grupperinger, herunder grupperingeraf
international karakter, øges antallet af
personer, der kan indgå i et eventuelt
konfliktscenarie.
I 2014 etablerede nye internationale
rockergrupperinger, United Tribunes
Forever og Gremium, sig i Danmark.
Begge grupperinger er massivt til stede i
Tyskland, hvor de anses for at være
massivt involveret i organiseret kriminalitet af landegrænseoverskridende karakter.
Det vurderes, at der fortsat i 2015 vil være
et stort fokus blandt deltagerne i rockerog bandemiljøet på at finde en balance
indbyrdes mellem grupperinger- ne i
forhold til de ændrede styrkefor- hold.
Flere grupperinger ses også at havefokus
på ekspansion i Danmark.
Det vurderes samtidig, at tilstedeværelsen af navnlig mange forskellige store
rockergrupperinger generelt vil betyde,at
der fortsat vil være risiko for voldeli- ge
konflikter på forskellige niveauer. Der
vurderes endvidere at være en ten- dens
til, at lokalt forankrede bandegrupperinger ændrer karakter og i stadig
videre omfang tilstræber at blive lands-
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dækkende eller optaget i internationale
grupperinger, hvilket også er egnet til at
øge spændingsniveauet i de kriminelle
miljøer.
Det bemærkes i den forbindelse, at flere
af de tiltag som trådte i kraft med lovpakken ’Fast greb om banderne’, der
trådte i kraft 1. juli 2014, synes at have
haft indflydelse på grupperingernes motivation til at søge andre løsninger end
voldelige opgør. Lovpakken indførte
således bl.a. mulighed for at afskære
udgang og prøveløsladelse for personer,
der er knyttet til rocker- og bandegrupperinger, såfremt de pågældende bander
eller rockergrupperinger deltager aktivt i
en verserende voldelig konflikt.
Siden reglernes ikrafttræden har Rigspolitiet i flere tilfælde vurderet, at der forelå en voldelig konflikt af en sådan karakter, at denne i henhold til de nye bestemmelser eventuelt kunne begrunde
afskæring af udgang og prøveløsladelse
for en grupperings medlemmer.
1.1. Nøgletal fra 2014
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
orienteres løbende om de kvartalsvise
opgørelser.
På baggrund af indberetningerne kan det
konstateres, at politiet i 2014 registrerede 16 skudepisoder i det offentlige rum,
der vurderes at have relation til rocker- og
bandekonflikterne.

Nedenstående diagram viser udviklingen
i antallet af skudepisoder fra 2012 til
2014.
Antal skudepisoder
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I perioden fra den 1. januar til den 31.
december 2014 blev der registreret 9
sager med relation til rocker- og bandemiljøet, hvor personer blev såret som
følge af skud, knivstik mv. Ingen personer døde, mens 10 personer blev såret i de
nævnte sager.
Nedenstående diagram viser udviklingen
i antallet af sager samt udviklingen i
antallet af døde og sårede fra 2012 til
2014.
Sager med sårede eller døde

50
40
30
20
10
0
2012
Sager

2013
Døde

2014
Sårede

Side 4

Det kan hertil oplyses, at landets politikredse i 2014 indsendte 584 skydevåben
til undersøgelse hos Rigspolitiet, hvoraf
33 våben med sikkerhed havde tilknytning til rocker- og bandemiljøet.
Nedenstående diagram viser udviklingen
i antallet af indsendte våben fra 2012 til
2014.
Antal skydevåben
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politiets nationale strategiplan for politiets operative indsats i 2014. Strategiplanen er et internt og klassificeret arbejdsdokument.
Gennem årene er indsatsen blevet udviklet og justeret med udgangspunkt i de
erfaringer, der løbende er opsamlet, og
indsatsen kan i dag betragtes som en
helhedsorienteret indsats, idet der både
er fokus på forebyggende og bekæmpende tiltag.
Overordnet set har indsatsen nogle kortsigtede og langsigtede elementer. Disse
elementer iværksættes og afpasses ud fra
det generelle kriminalitets- og trusselsbillede og særligt under hensyntagen til
det aktuelle konfliktniveau i rocker- og
bandemiljøet.
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Indsendt til Rigspolitiet
Tilknytning til rocker- og bandemiljøet

Det bemærkes, at ovennævnte opgørelse
er udfærdiget på baggrund af indberetninger fra politikredsene. Indberetningerne baserer sig på politikredsenes
umiddelbare vurdering af de konkrete
sager og disses tilknytning til konflikterne på rocker- og bandeområdet. Denne
vurdering vil således kunne ændre sig i
forbindelse med en efterfølgende efterforskning. Endvidere bemærkes, at opgørelserne er behæftet med en vis grad
af usikkerhed, idet de beror på manuelle
søgninger og udtræk fra politiets sagsstyringssystem.
2. Politiets bekæmpende indsats
2.1. Overordnet om indsatsen
Indsatsen mod kriminalitet i rocker- og
bandemiljøet har siden 2009 været et af
de højst prioriterede fokusområder i
dansk politi, hvilket også afspejles i

Det betyder, at der kontinuerligt arbejdes med tiltag såsom særlige forebyggende indsatser, tværmyndighedssamarbejde omkring personer i risiko for at
blive rekrutteret til miljøet samt initiativer i regi af kommunerne og SKAT, der
sigter mod at afdække økonomiske og
skattemæssige forhold og begrænse
blandt andet socialt bedrageri og gevinsten af de kriminelle aktiviteter. Samtidig udøves løbende en målrettet efterforskningsindsats mod miljøet som helhed og særligt mod toneangivende og
aktive personer i miljøet med henblik på
at minimere disse personers indflydelse
og kriminalitet.
I perioder, hvor der vurderes at være et
højt trussels- og konfliktniveau i hele
eller dele af miljøet, intensiveres og
målrettes politiets indsats i forhold til at
reducere konflikter og skadesomfangetaf
disse. Dette indebærer blandt andet
målrettet og øget brug af synlig politimæssig tilstedeværelse, visitationszoner
og zoneforbud i de berørte områder samt
koordinerede
efterforskningsmæssige
aktioner på tværs af politikredsene med
henblik på at beslaglægge våben og
begrænse specifikke personers og grup-
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peringers muligheder for at udøve voldelige angreb.
I perioder, hvor trussels- og konfliktniveauet vurderes at være lavere, kan politiet i højere grad fokusere på metodeudvikling af den overordnede, langsigtede
indsats på området, herunder i forhold til
at sikre en effektiv, fremadrettet vidensindsamling og -deling, som kan danne
baggrund for analyser og udvikling afden
nationale strategi på området.
Generelt kan politiet indsats mod rockerog bandemiljøet karakteriseres ved at
være en sammenhængende myndighedsindsats, hvor relevante samarbejdspartnere, herunder SKAT, kommuner og
Direktoratet for Kriminalforsorgen, på
både lokalt og nationalt niveau inddrages i planlægning og koordinering.
Den samlede indsats tilrettelægges så vidt
muligt på baggrund af politiets systematiske monitering samt analyser og
vurderinger af udviklingen i miljøet,
hvilket sker i et tæt samarbejde mellem
Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) og politikredsene.
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 med deltagelse af blandt
andre Rigspolitiet, politikredsene, Rigsadvokaten, Det KriminalpræventiveRåd,
Direktoratet for Kriminalforsorgen og
SKAT, at nye initiativer og eventuel- le
behov for tilpasning af indsatsen og
justeringer af operationsplanen kan drøftes. Tilsvarende koordineres indsatsen i
lokale følgestabe i de enkelte politikredse med henblik på eventuel justering af de
plansæt, der udarbejdes for den lokale
indsats.
2.2. Operationsplanen

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 fra
politiarbejdet.
Operationsplanen er et internt og klassificeret arbejdsdokument, som beskriver,
hvorledes den politimæssige indsats på
området skal udføres og prioriteres.
Eftersom der 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.
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,
hvordan politikredsene skal iværksætteen
hensigtsmæssig og synlig indsats i
konfliktramte og specifikt afgrænsede
geografiske områder.
Operationsplanen beskriver endvidere
den efterforskningsmæssige indsats,
herunder den del af indsatsen, der udføres under inddragelse af SKAT.
Herudover omhandler operationsplanen
den forebyggende kriminalpræventive
indsats, herunder hvordan 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
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egnet tværfaglig indsats gennem eksempelvis SSP-samarbejdet med inddragelse
af de relevante myndigheder/kompetencer.

i den forbindelse etableret samarbejde på
såvel lokalt som nationalt niveau med
andre relevante myndigheder, herunder
navnlig SKAT.

Operationsplanen omhandler også indsatsen mod socialt bedrageri, herunder
samarbejdet mellem dansk politi og
landets kommuner.

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.

Endelig er der i operationsplanen fastsat
en række interne målkrav, som skal understøtte særligt prioriterede indsatser og
som politikredsene løbende skal afrapportere til Rigspolitiet som led i Rigspolitiets mål- og resultatstyring.
Målkravene på rocker- og bandeområdet
omfatter bl.a. krav om fængsling af et
nærmere fastsat antal rockere og bandemedlemmer samt krav om iværksættelse
af et nærmere bestemt antal målrettede
efterforskninger mod centrale aktører i
miljøet. Derudover er der fastsat en række krav, som understøtter prioriterede
forebyggende indsatser.
2.3. Moniteringsindsatsen
Dansk politis samlede indsats mod kriminalitet i rocker- og bandemiljøet var
fortsat i 2014 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 Rigspolitiet 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

Rigspolitiet analyserer på den baggrund
løbende – og i samarbejde med politikredsene og task forces – situationen på
landsplan med henblik på at sikre en
effektiv og målrettet tilrettelæggelse af
politiets samlede indsats på området.
Således foretager Rigspolitiet sammen
med politikredsene og task forces på
baggrund af efterretninger en løbende
koordinering og tilrettelæggelse af indsatsen, herunder i forhold til kortlægning
af relevante kriminalitetstyper, bagmænd og facilitatorer, som er ledende i
forhold til potentielle konfliktscenarier.
På baggrund af alle de indsamlede og
bearbejdede oplysninger udpeges grupperinger eller personer med relation til
rocker- og bandemiljøet, som har gennemført eller formodes at ville gennemføre kriminalitet, og på den måde skabes
grundlaget for måludpegning i relationtil
konkrete fremadrettede efterforskninger.
Det vurderes generelt, 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.
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Indsatsen sker dels ved politiets tilstedeværelse, ved efterforskning og ved den
systematiske monitering. Her følges
udviklingen meget tæt, og nye medlemmer eller afgang af medlemmer bliver
hurtigt genstand for politiets interesse.
Dansk politi moniterede primo januar
2015 i alt 103 rockerklubber og bandegrupperinger og 1.520 personer tilknyttet rocker- og bandemiljøet.
Nedenstående tabel viser udviklingen i
antallet af moniterede grupperinger og
personer fra 2012 til 2014.
Antal grupperinger

2012
113

2013
117

2014
103

Antal personer i alt

1.635

1.759

1.520

Antal personer tilknyttet rockerklubber

1.083

1.105

1.010

552

654

510

Antal personer tilknyttet bander

Det bemærkes, at antallet af moniterede
personer og grupperinger ikke visernoget
om konfliktniveauet, ligesom det heller
ikke skal betragtes som en entydig
indikator for omfanget af tilstrømningen
af personer til grupperingerne, idet
grundlaget for moniteringen udgøres af
en række forskellige faktorer.
I 2013 blev der iværksat et omfattende
projekt internt i politiet, ”Projekt Monitering og Analyse”, som tager sigte på at
forbedre politiets efterretningsgrundlag
vedrørende blandt andet rocker- og bandemiljøet. Projektet fortsætter frem til
slutningen af 2016.
Ud over en indsats for at øge mængden
og kvaliteten af efterretningsindsamlingen, arbejdes der i projektet også med en
forbedring af it-understøttelsen samt det
analytiske kompetenceniveau i dansk
politi, således at politiet i højere grad
bliver i stand til at reagere proaktivt i
forhold til rocker- og bandekriminalitet.

Fra den 1. januar 2014 blev ansvaret for
den politimæssige monitering og analyse
som led i dette projekt forankret i politikredsene, da informationsmængden om
de enkelte rockere og bandemedlemmer
vurderes at være størst i de enkelte politikredse. Rigspolitiet konsoliderer herefter den indsamlede information og skaber det nationale overblik over rockere og
bandemedlemmerne.
I 2014 har Rigspolitiet derfor haft særligt fokus på at understøtte politikredsene i forhold til forankringen af de nye
arbejdsopgaver, herunder i forhold til at
sikre en fortsat høj kvalitet i moniterings- og analyseindsatsen på områdetog
et godt kendskab til de analytiske og itmæssige redskaber til brug for opgavevaretagelsen. Rigspolitiet har i den
forbindelse været på besøg i alle landets
politikredse i løbet af 2014 og har påbegyndt gennemførelsen af tilsvarende
kredsbesøg i 2015.
Den 1. juli 2014 trådte nye regler i kraft
som led i en lovpakke rettet særligt mod
rocker- og bandekriminalitet. Initiativet
havde rod i det høje konfliktniveau som
udspillede sig i sidste halvdel af 2013.
Lovpakken medførte bl.a. skærpede
straffe for besiddelse af skydevåben og en
udvidelse af mulighederne for at anvende den såkaldte bandebestemmelse i
straffelovens § 81a, der kan give dobbelt
straf for visse alvorlige straffelovsovertrædelser, hvis overtrædelserne har baggrund i en konflikt mellem personer i
rocker- og bandemiljøet.
Derudover indeholdt lovpakken en række initiativer af forebyggende karakter.
Der henvises nærmere til afsnit 8 nedenfor.
Lovpakken indeholdt yderligere flere
initiativer, som tager særligt sigte på de
rockere og bandemedlemmer, som afso-
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ner en fængselsstraf. Der blev således
med lovpakken indført mulighed for at
pålægge prøveløsladte vilkår om ikke at
have kontakt med andre medlemmer af
deres gruppering i hele prøvetiden
(skærpede vilkår om kontaktforbud)
samt mulighed for at afskære fængslede
rocker- og bandemedlemmer fra udgang
og prøveløsladelse, når deres gruppering
deltager i en voldelig konflikt med en
anden gruppering.
Det er Rigspolitiets vurdering, at der i
rocker- og bandemiljøet har været stor
opmærksomhed rettet mod lovpakken.
Navnlig vurderes reglerne om mulighed
for afskæring af udgang og prøveløsladelse i tilfælde af voldelig konflikt athave
haft en vis indvirkning på visse
grupperingers motivation i forhold til at
undgå eskalering af konfliktniveauet ved
uoverensstemmelser med andre grupperinger.
Rigspolitiet har i sidste halvdel af 2014 i
flere tilfælde vurderet, at reglerne kunne
finde anvendelse på to grupperinger i to
forskellige konflikter.
I 2014 blev der endvidere ifølge politiets
oplysninger i 15 tilfælde givet skærpede
vilkår om kontaktforbud til prøveløsladte rockere eller bandemedlemmer.
2.4. 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. 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.

3. Samarbejdet med SKAT
Politiet har også i 2014 haft et intensivt
samarbejde med SKAT i relation til
kriminalitet begået af personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet.
SKAT deltager blandt andet i den nationale følgestab, hvor SKAT fremlægger
de løbende resultater af samarbejdet med
politiet og andre samarbejdsparter, ligesom SKAT deltager i de lokale bandestabe i politikredsene, hvor den overordnede indsats på tilsvarende vis koordineres. SKAT har endvidere udstationeret
medarbejdere i Rigspolitiets Nationale
Efterforskningscenter (NEC), Midt- og
Vestsjællands Politi, Task Force Øst
(TFØ) samt Københavns Politi.
SKAT har over for Rigspolitiet oplyst, at
SKAT i 2014 har anvendt 20 årsværk til
opgaven. Medarbejderne har været placeret i Ålborg, Århus, Middelfart og
Høje-Taastrup og har samarbejdet med
Rigspolitiet, Task Force enheder og de
lokale politikredse.
I forbindelse med indsatsen mod rockerog bandekriminalitet understøtter SKAT
politiet. SKAT foretager økonomiske
beregninger/visiteringer og deltager efter
politiets anmodning med sagkyndig
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bistand ved diverse aktioner, ransagninger og fogedforretninger.
3.1. Al Capone-modellen

heders behandling af sager om socialt
bedrageri oversendes sådanne oplysninger til de relevante myndigheder til videre foranstaltning.

Dansk politi har med gode resultater til
følge benyttet Al Capone-modellen i
samarbejdet med SKAT.

Det tværfaglige myndighedssamarbejde
forventes at fortsætte i 2015.

På baggrund af de skattemæssige visiteringer og det daglige samarbejde med
politiet, foretager SKAT dyberegående
kontrol af relevante personer og virksomheder indenfor rocker- og bandemiljøet samt af de personer, som er med til at
tilføre miljøet økonomiske midler.

4. Task Force Øst (TFØ)

Status for 2014 er, at SKAT har bidraget
med 441 skattemæssige visiteringer, som
har resulteret i 168 kontrolsager med
samlede bruttoreguleringer på ca.58 mio.
kr., svarende til et nettoprovenu på ca. 41
mio. kr.
Endvidere har indsatsen i 2014 bl.a.
resulteret i 190 udlægsforretninger, hvor
der samlet er inddrevet ca. 13,5 mio. kr.
SKAT modtager bistandsanmodninger
fra politiet, hvorefter SKAT foretager en
dyberegående økonomiske beregning og
analyse til brug for politiets videre efterforskning. SKAT har i 2014 behandlet
321 bistandsanmodninger.
I 2014 er der sket en udvidelse af det
koordinerede myndighedssamarbejde i
udsatte boligområder i forhold til rockerog bandeindsatsen. SKAT har i den
sammenhæng bistået med assistance ved
at gennemgå udvalgte fokusfamiliers
skatteansættelser, virksomheder og restancer. Findes der derudover i forbindelse med det daglige arbejde oplysninger om økonomiske forhold som kan
have betydning for de sociale myndig-

Rigspolitiet og politikredsene på Sjælland etablerede i november 2009 en
særlig enhed med det formål at styrke
politiets indsats mod kriminalitet og
voldelige konflikter med udspring i
rocker- og bandemiljøer på Sjælland.
Enheden, TFØ, er organiseret som en
tværfaglig projektorganisation under
ledelse af en styregruppe med deltagelse
af Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København, Statsadvokaten for
Særlig Økonomisk og International
Kriminalitet (SØIK), Politiets Efterretningstjeneste (PET) og TFØ.
Udover politipersonale og administrative
medarbejdere fra de sjællandske politikredse omfatter TFØ medarbejdere fra
Rigspolitiets områder, SØIK og SKAT.
Chefpolitiinspektøren i Københavns
Politi fungerer som operationsansvarlig
og anklagemyndigheden i TFØ udgør en
særskilt advokatur under Københavns
Politi.
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.
TFØ har i 2014 efterforsket 24 større
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sager inden for sagsområderne våben- og
narkotikasmugling, økonomisk kriminalitet, afpresning og berigelseskriminalitet.
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.
Nedenstående tabel viser status for 2014
samt udviklingen i forhold til antallet af
varetægtsfængslede, antal beslaglagte
skydevåben og euforiserende stoffer fra
2012 til 2014, som er foretaget af TFØ.
2012

2013

2014

113

87

109

Beslaglagte skydevåben

60

45

75

Beslaglagt kg hash (ca.)

14,5

55

752

Beslaglagt kg amfetamin
(ca.)

21,9

44

20

Beslaglagt kg kokain (ca.)

2,0

7

4

TFØ

Antal varetægtsfængslede
personer

Efterforskningerne har derudover ført til
beslaglæggelse af 9 køretøjer, ca. 5.500
stk. dopingmidler, mere end 20.000 stk.
ammunition samt en række våben, herunder knive, gaspistoler, strømpistoler
og slagvåben af forskellig type . Endelig
er der beslaglagt cirka 1,8 mio. kr. og
cirka 61.000 euro, som i det væsentligste
efterfølgende er blevet konfiskeret som
udbytte fra kriminelle handlinger.
En af de væsentlige efterforskninger i
2014 førte til flere sager om indsmugling og videresalg af større mængder
hash. I tæt samarbejde med Københavns
Politi blev der i den forbindelse efterforsket mod en persongruppe med tætte
relationer til rocker- og bandemiljøet og
til narkotikahandlen på Christiania.

Sagen førte til domfældelse af 7 personer, der samlet fik 32,5 års fængsel for
indsmugling og handel med ca. 1,6 ton
hash, hvoraf en betydelig mængde blev
beslaglagt af politiet.
De efterforskede sager giver et klart
billede af, at personer i rocker- og bandemiljøet i væsentlig grad er involveret i
en række forskellige former for alvorlig
kriminalitet, herunder særlig personfarlig kriminalitet som vold og afpresning
samt indsmugling og handel med narkotika i store mængder. Endvidere har
efterforskningerne afdækket en markant
stigende tendens i forhold til aktivitet
inden for den økonomiske kriminalitet.
De afsluttede sager i 2014 har samlet
givet domme på i alt 192 år og 6 måneders fængsel.

5. Task Force Vest (TFV)
I flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi af 15. november
2011 blev der afsat økonomiske midlertil
etablering af en fleksibel Task Force Vest
(TFV) med henblik på at intensive- re
indsatsen mod kriminalitet og volde- lige
konflikter med udspring i rocker- og
bandemiljøet samt indsatsen mod organiseret indbrudskriminalitet, hælernetværk og hjemmerøverier i Jylland og på
Fyn.
TFV 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 koordinationaf
indsatsen i Jylland og på Fyn er der
nedsat en styregruppe med repræsentan-
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ter fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten,
Statsadvokaten i Viborg, de berørte politikredse, SØIK, PET og TFV.
Task Force Vest efterforskede i 2014 en
række større sager om indsmugling og
salg af narkotika, primært amfetamin,
kokain og hash. Både i 2013 og 2014 blev
der i flere tilfælde beslaglagt store
mængder flydende amfetamin.
Efterforskningerne har i væsentlig grad
rettet sig mod medlemmer af rocker- og
bandegrupperinger, herunder flere toneangivende personer i miljøet. Derudover
vedrørte efterforskningerne en række
personer, som faciliterer rockernes og
bandernes kriminalitet.
Nedenstående tabel viser status for 2014
samt udviklingen i forhold til antallet af
varetægtsfængslede, antal beslaglagte
skydevåben og euforiserende stoffer fra
2012 til 2014, som er foretaget af TFV.
2012

2013

2014

Antal varetægtsfængslede
personer

51

50

71

Beslaglagte skydevåben

39

8

1

Beslaglagt kg hash (ca.)

TFV

7,5

23,5

1,2

Beslaglagt kg amfetamin
(ca.)

9

75

35,3

Beslaglagt kg kokain (ca.)

2,3

-

1,6

Efterforskningerne har derudover ført til
beslaglæggelse af ca. 3,6 mio. kr. og
forskellig udenlandsk valuta svarende til
ca. 300.000 kr. Der er endvidere blevet
tinglyst en beslaglæggelse på 700.000
kr. i fast ejendom, samt beslaglagt designermøbler til en værdi af cirka
800.000 kr. og smykker til en værdi af
ca. 100.000 kr.
De afsluttede sager i 2014 har samlet
givet domme på i alt 201 år og 4 måneders fængsel.
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6. Rekruttering til rocker- og bandemiljøerne
Undersøgelser fra Justitsministeriets
Forskningskontor viser, at en række
risikofaktorer relateret til skoleforhold,
familiebaggrund, opvækstforhold og
indgåelse i kriminelle fællesskaber, kendetegner personer, der er involveret i
rocker- og bandegrupperinger. Det anbefales derfor at sætte fokus på disse i
forebyggelsen af rekruttering til miljøerne1.
Generelt ses der at være store ligheder for
så vidt angår opvækstforholdene for
personer, der senere bliver medlem af
rocker- eller bandegrupperinger, i forhold til andre lovovertrædere. Kendetegnende for begge persongrupper er
således alvorlige problemer i hjemmet,
adfærdsproblemer og problemer i skolen. Den geografiske nærhed og kontakt
til kriminelle miljøer under opvæksten er
dog faktorer der - særligt for bandemiljøerne - er med til generelt at øge risikoen for at blive involveret i rocker- og
bandemiljøerne2.
Interviews med tidligere og nuværende
rockere og bandemedlemmer viser, at
tilgangen til miljøerne ofte sker ved
selvrekruttering, men at rockerne dog
lader til at være mere opsøgende end
banderne med hensyn til hvervning afnye
medlemmer. Personlige relationer til
eksisterende medlemmer og en vurdering af, om man kan bidrage til fælles1

Rockere, bander og risikofaktorer, Justitsministeriets Forskningskontor og Rigspolitiet (2010) og Undersøgelse af rockere og
bandemedlemmers opvækstforhold , Justitsministeriets Forskningskontor (2012)
2
Undersøgelse af rockere og bandemedlemmers opvækstforhold, Justitsministeriets
Forskningskontor (2012)

skabet er afgørende for, om man kan
blive medlem af grupperingerne eller ej3.
De personer, der søger rocker- og bandegrupperingerne, ses i særlig grad at
være tiltrukket af det fællesskab og den
tryghed, som grupperingerne repræsenterer, ligesom trangen til at få respekt i
nærmiljøet, gevinsten ved at kunne
trække på et stort kriminelt netværk og en
generel fascination af livsstilen også
spiller en rolle4.
6.1. Rekruttering til banderne
Banderne har traditionelt adskilt sigsåvel
organisatorisk, som kulturelt fra
rockergrupperingerne. Banderne har
således ikke historisk haft hverken veldefinerede organisationer, nedskrevne
regelsæt eller været kendetegnet ved en
formaliseret hierarkisk struktur og synlig
ensartet ”uniformering”. Der har heller
ikke været tradition for etablering af
egentlige klubhuse som fast tilholdssted
for den enkelte bandegruppering.
Banderne har således bedst kunnet betragtes som uformelle fællesskaber, relativt fleksible størrelser som – afhængig
af situationen – divergerer i størrelse og
sammensætning. Bandernes struktur har
således været kendetegnet ved et vist
tilfældighedspræg.
Banderne er ofte set at være centreret
omkring en eller flere toneangivende
personer, hvortil kommer et støtte netværk bestående af en række mere eller
mindre fast tilknyttede personer, herun3

Veje ind og veje ud af rocker- og bandemiljøer, Justitsministeriets Forskningskontor
(2014)
4
Veje ind og veje ud af rocker- og bandemiljøer, Justitsministeriets Forskningskontor
(2014)

der venner, bekendte og familiemedlemmer. Et eksempel på anvendelse af
dette støttenetværk er de såkaldte ”smskæder”, 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.
Dette billede ses imidlertid at være under forandring for en stadigt voksende
andel af bandernes vedkommende.
En række bandegrupperinger ses således
at være på vej imod en mere struktureret
form med et tydeligt hierarki og en vis
grad af ”uniformering”. I nogle tilfælde
ses personer, der tidligere var medlemmer af mere lokalt forankrede bandegrupperinger, at søge medlemskab af
større, internationale rocker – og bandegrupperinger.
Tendensen har kunnet spores i flere år,
men har bl.a. taget fart i forbindelse med,
at en stor del af medlemmerne i den
lokalt forankrede bandegruppering VHK
(Værebrogruppen) i slutningen af 2013
skiftede til den internationale gruppering
Satudarah MC, som dermed kunne
etablere sig i Danmark. Flere andre
internationale grupperinger har iløbet af
2014 etableret sig i Danmark på grundlag
af et lignende mønster.
Denne udvikling kan få indflydelse på
medlemsrekrutteringen.
Rekruttering til banderne har hidtil primært været den nærmeste omgangskreds, for eksempel blandt yngre søskende og andre familiemedlemmer,
ligesom unge mennesker i lokalområdet
undertiden har været tiltrukket af de
enkelte bandemedlemmers fremtoningog
livsstil samt ønsket om at være en del
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af et fællesskab. Rekrutteringen har primært været lokalt forankret i bestemte
boligområder, herunder i særligt udsatte
boligområder.
I takt med at strukturen bliver strammere, kan der angiveligt også blive ændringer i måden, hvorpå man rekrutterer nye
medlemmer. Samtidig med den ændrede
fremtoning opstår der ofte et ønske om
forøgelse af medlemsskaren og oprettelse af nye afdelinger.
I forbindelse med dette vil grupperingerne formentlig blive mere opsøgende i
forhold til rekruttering af nye medlemmer og ikke vente på, at potentielle medlemmer selv henvender sig.
Der er stadig en del lokalt forankrede
mindre grupperinger, hvor billedet af
strukturen og rekrutteringen vil være,
som den hidtil har været. Det vurderes,
at de pågældende grupperinger vil fortsætte med at rekruttere unge, utilpassede
personer fra lokalområdet, når disseviser
interesse for grupperingens aktivi- teter.
De særligt udsatte boligområder er derfor stadig interessante i forhold til at
modvirke rekruttering til bandemiljøerne.
I oktober 2010 fremlagde den tidligere
regering en samlet plan til bekæmpelseaf
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.

Indsatsen mod utryghed og kriminalitet i
de særligt udsatte boligområder, som er
mest belastet af kriminalitet, har siden
2011 været udpeget som et nationalt
fokusområde for dansk politi. Denne
prioritering fremgår af den årlige nationale strategiplan for politiets operative
indsats, 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. 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 gennemførelse af 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
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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
nationale exit-program.
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 opstilles lokale relevante målsætninger, som supplerer de nationale mål med emner som kriminalpræventivt arbejde, herunder hjemmebesøg,
konsekvent patruljering, synlig tilstedeværelse i gadebilledet, hot spot-indsatser
(indsatser som konkret tilpasses f.eks. et
afgrænset geografisk område med en høj
kriminalitetsbelastning) mv.
6.2. Rekruttering fra danske hooligangrupperinger
I forbindelse med moniteringen af grupper af netværk, der begår alvorlig kriminalitet, vurderer Rigspolitiet, at der fortsat er en tæt kontakt mellem dele af hooliganmiljøet og dele af rockermiljøet i
Danmark.
Et større antal personer fra hooliganmiljøet er efter Rigspolitiets opfattelse gennem de senere år blevet rekrutteret til
rockermiljøet.
Da rockermiljøet vurderes fortsat at ville
rekruttere nye medlemmer i hooliganmiljøet, følger Rigspolitiet udviklingen i
dette miljø nøje. Hooliganisme er af
samme grund et område, som politiet har
moniteret systematisk de senere år.

7. Politiets forebyggende indsatser

En væsentlig del af politiets indsats mod
rocker- og bandekriminalitet er af forebyggende karakter. Politiet arbejder dels
med en række forebyggende tiltag som
retter sig specifikt mod rocker- og bandemiljøet, dels med forebyggende tiltag,
som har et bredere sigte.
7.1. Exit-programmer
I 2011 lanceredes rammemodellen ”En
vej ud”, som vedrører exit-programmer
til rockere og bandemedlemmer, der
ønsker en vej ud af de kriminelle miljøer.
Rammemodellen forudsætter et målrettet, koordineret myndighedssamarbejde
mellem politiet, kommunerne og Kriminalforsorgen med henblik på at tilvejebringe et overblik over hvilke tilbud, der
er tilgængelige for rockere og bandemedlemmer, som ønsker at forlade de
kriminelle miljøer. Rammemodellen
skitserer en nationalt forankret exitindsats og beskriver endvidere ansvarsog rollefordeling mellem Rigspolitiet,
politikredse, kommuner og kriminalforsorgen.
Indsatsen blev med virkning fra den 1.
februar 2014 forankret i et nyt center i
Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter, som blev etableret i 2013 for i
højere grad at sikre en effektiv understøttelse og koordinering af politiets
forebyggende indsatser generelt.
Det følger af rammemodellen, at det er
lokale exit-enheder i de enkelte politikredse, som vurderer egnethed og motivation samt tilrettelægger exit-forløb for
de rockere og bandemedlemmer, der
ønsker at forlade de kriminelle miljøer.
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Exit-forløb sammensættes individuelt
efter behov og kan bl.a. indeholde tilbud
om uddannelse eller arbejde, misbrugsbehandling og eventuelt ny bopæl. En
kortlægning af tiltag under rammemodellen foretaget af Justitsministeriets
Forskningskontor5 viser, at exitdeltagernes behov er meget forskellige,
da nogle er meget selv-understøttende,
mens andre har brug for eksempelvis
intensiv psykologbehandling eller er
truet i en sådan grad, at markante sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige.
Rammemodellens exit-programmer er
målrettet de personer, som politiet betragter som stærkt tilknyttet de forskellige rocker- og bandegrupperinger i Danmark. Rigspolitiets vurdering på tidspunktet for rammemodellens lancering
var, at kun en snæver kreds af disse personer vil være egnede til og reelt motiverede for exit-forløb. Af samme grund
fremgår det af rammemodellen, at detmå
forventes at kun et meget lille antal
personer ønsker eller kan motiveres til at
forlade de kriminelle miljøer.
Med til dette billede hører også, at undersøgelser har vist, at der er en meget
stor gennemstrømning i rocker- og bandemiljøerne, hvilket indikerer, at et stort
antal personer selv er i stand til at forlade miljøet uden udefrakommende tiltag,
herunder særlige tiltag i rammemodellens regi6. Undersøgelser viser, at det at
være vokset fra livsstilen og have ønske
om at fokusere på familie, arbejde m.v.
har betydning for de fleste rockeres og
bandemedlemmers ønske om at forlade

deres gruppering, ligesom træthed af
kriminalitet, frygt for straf og skuffelse
over personer i miljøet også spiller en
rolle7.
Det er de lokale exit-enheder, der indgår
samarbejdsaftaler med de rockere og
bandemedlemmer, som ønsker at forlade
de kriminelle miljøer, såfremt de vurderes egnede og motiverede. Antallet af
personer i exit-forløb er et dynamisk tal
med tilgang og frafald.
Der ses imidlertid en langt større interesse for exit-programmerne end oprindeligt forventet. Af samme grund overvejes det aktuelt at udvide den personkreds, som kan komme i betragtning til
exit-tiltag.
Primo 2013 var der således kun 15 personer, som var i eller havde gennemført
exit-forløb under rammemodellen. I
februar 2014 var antallet 35 personer,
mens antallet af personer i februar 2015
var steget til 74. Dermed er antallet af
personer, som har indgået en exit-aftale
mere end fordoblet i løbet af det seneste
år og antallet er næsten femdoblet siden
begyndelsen af 2013.
Nedenstående tabel viser denne udvikling.

5

Exitindsatser for rockere og bandemedlemmer – en kortlægning af tiltag under
rammemodellen, Justitsministeriets Forskningskontor (2014)
6
Flowet i rocker- og bandemiljøet, Justitsministeriets Forskningskontor (2014)

7

Veje ind og veje ud af rocker- og bandemiljøer, Justitsministeriets Forskningskontor
(2014)
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exit-tiltag, som blev bevilget i forbindelse med lovpakken.
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Rigspolitiets opgørelse den 16. februar 2015

Opgørelsen er alene baseret på antallet
af personer, der er i eller har gennemført
exit-forløb udenfor fængsler.
Som nævnt ovenfor indeholdte lovpakken ”Fast greb om banderne” fra juli
2014 en række tiltag til styrkelse af exitprogrammerne, herunder dedikerede
ressourcer til de lokale exitenheder, en
pulje til fjernelse af synlige, rocker- eller
banderelaterede tatoveringer, psykologisk vurdering og midlertidige, akutte
relokaliseringer samt oprettelsen af et
nationalt kontaktpunkt i Rigspolitiet.
Rigspolitiet har på baggrund heraf indgået aftale med Kommunernes Landsforening og Direktoratet for Kriminalforsorgen om etableringen af et nationalt
kontaktpunkt.
Kontaktpunktet består af repræsentanter
for aftaleparterne og er forankret i Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.
Kontaktpunktet startede op den 1. april
2015 og skal være retningssættende,
understøttende, koordinerende og udviklende i forhold til den nationale exitindsats, herunder samarbejdet mellem
kommuner, politi og kriminalforsorgen.
Blandt kontaktpunktets opgaver vil være
administration af den pulje til særlige

Kontaktpunktet skal ligeledes fokuserepå
evaluering og sikre erfaringsopsam- ling
fra de lokale exit-indsatser til brug for
udvikling, kvalitetssikring og juste- ring
af exit-indsatsen med henblik på fælles
metodeudvikling mellem politi- kredse,
kommuner og kriminalforsorgen.
7.2. Bekymringssamtaler
Politiet arbejder målrettet med at forebygge tiltrækning og rekruttering til
rocker- og bandegrupperingerne.
Som et led i forebyggelsen af tilgangen til
rocker- og bandemiljøet afholdes der ialle
politikredsene bekymringssamtaler med
unge, som politiet vurderer er i risiko for
at blive rekrutteret til en rock- er- eller
bandegruppering.
I 2014 har Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter haft særligt fokus på
metodisk at udvikle og kvalificere politikredsenes bekymringssamtaler efter
den bedst tilgængelige viden på området. I forlængelse af denne proces har
Rigspolitiet etableret en uddannelse i
gennemførelse af bekymringssamtaler,
som forventes gennemført i løbet af 2015.
Uddannelserne udbydes både tilansatte i
politiet og i kommunerne, da envellykket
forebyggelsesindsats forudsæt- ter et tæt
myndighedssamarbejde.
Der blev i løbet af 2014 afholdt 166
bekymringssamtaler med unge, der var i
risiko for at blive rekrutteret til en rocker- eller bandegruppering. Bekymringssamtalerne blev afholdt i samtlige politikredse med undtagelse af Bornholm.
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7.3. Lokale puljeprojekter
Rigspolitiet forlængede i 2014 en særlig
puljeordning, som har til formål at understøtte innovative og nytænkende
aktiviteter, der kan understøtte den nationale operative strategi vedrørende bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet samt medvirke til, at dansk politi
fortsat finder nye veje til effektivt at
forebygge og bekæmpe kriminalitet
navnlig i de særligt udsatte boligområder.
En række politikredse afprøver derfor i
2014 og 2015 med støtte fra disse puljemidler forskellige indsatser og metoder, der tager sigte på at forebygge rekruttering til rocker- og bandegrupperinger navnlig i de særligt udsatte boligområder, ligesom der indsamles erfaringer om, hvilke indsatser der virker bedst
i kampen mod grupperingernes kriminalitet og indflydelse.
Ved fordelingen af midlerne blev der
særligt lagt vægt på initiativer, der skal
forhindre den indflydelse og kriminelle
adfærd, som en given gruppe udøver i
lokalområdet, men også initiativer, der
efterforskningsmæssigt mv. retter sig
mod rocker- og bandemedlemmer i disse
områder. Derudover blev der lagt vægt på
initiativer, der fremmer iværksættelse af
hjælp til rocker- og bandemedlemmer,
hvis de ønsker at forlade miljøet.
Yderligere blev der lagt vægt på initiativer, hvor der eksempelvis indgår samarbejdsaftaler med andre myndigheder
med henblik på at understøtte en lokalt
funderet tværmyndighedsmæssig tilgang

Resultatet af projekterne afrapporteres
løbende til Rigspolitiet, som inddrager
de lokale erfaringer i den overordnede
tilrettelæggelse af den fremadrettede
indsats.
Omdrejningspunktet for flere af projekterne er en helhedsorienteret tilgang med
individbaserede tiltag, der kombinerer
både kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende indsatser, som
sigter efter at minimere de kriminelle
grupperingers indflydelse på området,
og dermed skaber grundlaget for at opnå
en positiv forandring for områdets beboere og samfundet generelt.
Endvidere tager flere af projekterne
udgangspunkt i en målrettet politimæssig efterforskningsindsats mod personer
med særlig indflydelse i bestemte kriminelle miljøer, samt en målrettet opsøgende tilgang til mulige kandidater til
exit-forløb. Derudover fokuserer flere af
projekterne på etablering af et mere effektivt tværmyndighedsmæssigt samarbejde, som eksempelvis kan udmønte sig
i partnerskabsaftaler mellem politi og
kommune.
Projekterne evalueres i løbet af 2015,
men giver fortløbende inspiration til den
overordnede tilrettelæggelse af den samlede nationale indsats.
8. Overblik over rockeres og bandemedlemmers kriminalitet
De 1.520 personer, der primo januar 2015
var tilknyttet rockerklubber eller
bandegrupperinger, blev i 2014 sigtet
3.780 gange for relevant kriminalitet8.
Samlet set er personerne blevet sigtet i

til indsatsen på området.
8

I alt ca. 102 mio. kr. blev fordelt på otte
projekter i syv forskellige politikredse.

Ved relevant kriminalitet forstås overtrædelser
af straffeloven samt overtrædelser af diverse
særlove, herunder lov om euforiserende stoffer,
våbenloven mv.
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alt 44.105 gange for relevant kriminalitet.9
Personkredsen modtog i 2014 i alt 2.846
fældende afgørelser10 for relevant kriminalitet. Samlet set har personkredsen
modtaget i alt 29.921 fældende afgørelser for relevant kriminalitet.

Antal personer, sigtelser, fældende
afgørelser og straf – aktuelt år
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2.000

Det kan endvidere oplyses, at personerne i 2014 er blevet idømt ca. 394 års
fængsel11 for samtlige begåede strafbare
lovovertrædelser. I alt er personerne
blevet idømt ca. 4.387 års fængsel for
samtlige begåede strafbare lovovertrædelser.
Nedenstående diagrammer viser udviklingen i disse tal fra 2012 til 2014. Det
bemærkes, at tallene fra 2012 vedrører
1.635 personer, tallene for 2013 drejer sig
om 1.759 personer, mens antallet af
personer vedrørende 2014 som nævnt
var 1.520.
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9

Tallet dækker over alle relevante sigtelser, som
er registreret i relation til de pågældende personer.
10 Fældende afgørelser omfatter domme, bøder
samt eventuelle tiltalefrafald.
11 Straffe med udsat straffastsættelse, straffe uden
fast længstetid og livstidsstraffe er ikke medregnet i denne opgørelse.
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Fæld. afg.
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