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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune tar problemet med organisert kriminalitet og de såkalte 1prosent mc-klubbene meget alvorlig. Kommunen vil bekjempe disse klubbene
med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet medregnet
næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å
sikre et trygt lokalsamfunn. Søgne kommune erklærer derfor all form for
organisert kriminalitet som 1-prosent mc-klubbene representerer, for uønsket
i Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller således til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommune tar problemet med organisert kriminalitet og de såkalte 1-prosent mcklubbene meget alvorlig. Kommunen vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler
og ønsker at hele lokalsamfunnet medregnet næringslivet og hele det sivile samfunn,

stiller opp i kampen mot disse for å sikre et trygt lokalsamfunn. Søgne kommune
erklærer derfor all form for organisert kriminalitet som 1-prosent mc-klubbene
representerer, for uønsket i Søgne.

Bakgrunn for saken:
Følgende sak er mottatt fra Songdalen kommune, og det anbefales at Søgne kommune slutter
seg til.
Saksopplysninger:
Rådmannen er kjent med at det i Kristiansand,Songdalen og Lillesand
kommuner har vært behandlet en prinsippsak om disse såkalte 1%- mcklubbene. Det er ytret ønske om behandling av en tilsvarende sak i Songdalen
kommunestyre. Rådmannen slutter seg til det og legger herved frem en sak
basert på den saken som i sin tid var behandlet i Songdalen kommunestyre.
Denne igjen bygger på saksfremlegg til møte i hovedstyret i KS for et par år
siden.
I løpet av andre halvår 2010 har en del kommuner tatt opp den utfordring
organiserte kriminelle MC-klubber stiller kommunene overfor. Bakgrunnen er
det faktum at de kriminelle MC-klubbene etablerer seg flere steder i landet.
Flere steder rekrutterer de også stadig lavere ned i alder. De kriminelle MCklubbenes virksomhet har i løpet av høsten 2010 blitt
diskutert i KS-sammenheng i Østfold, i Akershus og Telemark, og i
Storbynettverket. Det er en klar holdning i disse fora at de kriminelle MCklubbene er uønsket og må bekjempes.
De såkalte “1 % MC-klubbene”, Hells Angels, Bandidos og Outlaws, har den
senere tid styrket seg flere steder i landet. Det finnes også en fjerde 1 %
klubb – Coffin Cheaters. Med 1 % -klubber menes de klubbene som
organiserer motorsykkelentusiaster som stiller seg på utsiden av samfunnets
lover, og hvor de som klubbmedlemmer først og fremst skal utvise total
lojalitet til normer og regler i den enkelte klubb. Dette til forskjell fra det store
flertall vanlige motorsykkelentusiaster som er organisert i sosialt akseptable
klubber og organisasjoner. Det er etablert nye lokale klubbfilialer flere steder i
landet med tilknytning til
“1 %-klubbene”, spesielt i eller rundt de store og mellomstore byene.
Til sammen 16-17 norske kommuner huset i 2010 en lokal “1 %-klubb”.
Klubbene opererer regionalt. I tillegg hevdes det å skje også en rekruttering,
spesielt fra Hells Angels’ side, ved at de trekker til seg yngre og kriminelle
ungdommer som såkalte “street crews”. Dette er ungdom som ikke primært er
opptatt av motorsykkelkulturen, men som kan ha spesielle ferdigheter som
MC-klubbene kan ha nytte av - spesielt vilje og evne til å begå vold og alvorlig
vinningskriminalitet. Deltakere fra “1 %-klubbene” og deres supporterklubber
er involvert i et betydelig omfang av narkotikakriminalitet, hvitvasking,
torpedovirksomhet og iblant svært

alvorlig voldskriminalitet. Virksomheten er organisert slik at det ikke alltid er
de relativt få medlemmene i de “fullverdige” klubbene som begår den mest
alvorlige kriminaliteten. Ofte begås den av medlemmer i supporterklubber
eller “street crews” som ledd i å gjøre seg fortjent til et senere medlemskap i
klubben.
Indirekte bidrar de til en betydelig mengde kriminalitet som også rammer den
vanlige borger, som narkomanes vinningskriminalitet og voldelige
pengeinnkrevingsoppdrag. I tillegg undergraves rettsstaten i forbindelse med
rettssaker hvor vitner tidvis trues til taushet. Kripos omtaler “1 % -klubbene”
som landets best organiserte kriminelle nettverk. Organisert
kriminalitet er sammensatt, og det finnes mange typer: Alvorlig økonomisk
kriminalitet, fotball-casuals, våpenhandel, terrorisme, ikt-kriminalitet,
grenseoverskridende vinningskriminalitet etc. Dette er kriminalitet som skjer
på ulike måter og gjennom ulike nettverk og organisasjoner.
Bekjempelse av organisert kriminalitet, herunder 1 %-miljøene, dreier seg i
stor grad om tiltak rettet mot voksne menn fra midten av 20-årene til godt
over 50 år. Slik sett kan dette synes som et rent politianliggende. Det faktum
at disse gruppene vokser til tross for en betydelig politiinnsats, tyder likevel på
at politiet ikke alene kan forebygge og bekjempe slike miljøer.
Vurdering:
At kommunestyret markerer en klar holdning kan være et viktig bidrag for å
markere at MC-klubbene ikke er ønsket, og for å motvirke forsøkene fra 1 %klubbene å polere sitt omdømme.
Vår rolle her er i første rekke å forebygge at barn og unge blir kriminelle
gjennom å anvende de forebyggende tjenester som kommunen rår over. Fordi
enkelte 1 %-miljøer ser ut til å rekruttere i aldersgruppen under 20 år, er
broen mellom forebyggende arbeid og intervensjon
overfor voksenkriminalitet tydeligere. I den kommunale forebyggende
innsatsen, vil det dreie seg om hvordan vi kan sette inn mer målrettede

tiltak mot de unge som spesielt befinner seg i risikosonen for å søke seg til de
kriminelle MC-miljøene. For kommunen kan dette dreie seg
om å anvende kjente verktøy på kanskje andre og alternative måter.
Kommunen har også virkemidler som kan hindre etablering av nye filialklubber
eller forsure og vanskeliggjøre aktiviteten til etablerte klubber. Kommunen kan
anvende plan- og bygningslov og branntilsyn for å gjøre det vanskelig å
etablere lokale “festninger” og annen
ulovlig bruk av lokaler. Som lokaleier må kommunen være årvåken slik at vi
ikke leier ut til denne type klubber verken direkte eller via stråmenn.
Kommunen kan informere andre potensielle utleiere eller selgere av lokaler
slik at de ikke åpenlyst leier ut eller selger til denne type grupper. Kommunen
kan anvende alkohollov for å forhindre ulovlig skjenking på
fester og tilstelninger for derved å gjøre aktiviteten i klubben mindre attraktiv.

Rådmannens innstilling ovenfor ble enstemmig vedtatt i formannskapet og
kommunestyret i Songdalen.
Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.

