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Felles front mot MC-kriminelle 

 

KS ber alle kommuner i Norge erklære mc-kriminelle miljøer for uønsket. – Politiet kan ikke 

gjøre alt alene. 
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Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) ber norske kommuner slå seg 

sammen og gjøre felles front i kampen mot kriminelle MC-miljøer. 

I ettermiddag vedtok hovedstyret i KS å be alle landets kommuner erklære slike miljøer for 

uønsket. 

Les også: Overvåker kriminelle som aldri før 

Les også: Frykter økt MC-kriminalitet  

Les også: MC-kriminelle kartlegger politifolk 
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– Mange kommuner melder om at det er en oppblomstring av noen av disse klubbene. Det er 

man veldig bekymret for, og vi tror at dette er noe vi alle ønsker å bekjempe. Politiet gjør en 

kjempejobb, men de kan ikke gjøre alt, vi tror kommunene kan gjøre mye, sier direktør i KS, 

Sigrun Vågeng. 

Hells Angels, Bandidos og Outlaws 

Kriminelle MC-klubber som Hells Angels, Bandidos og Outlaws er per i dag etablert i minst 

16 norske kommuner. 

I tillegg kommer et større antall supportgjenger, som ikke er fullverdige medlemmer, 

men aktivt støtter de kriminelle grupperingene. 

– Kommunene kan være med å prøve og hindre etablering, de kan være nøye i forhold til 

kontroll; branntilsyn, arbeidstilsyn osv, og de kan være med på å påvirke unge mennesker og 

hindre rekruttering. I tillegg kan vi i mange tilfeller være med på å bidra til at de som vil ut av 

miljøene kan komme seg ut, sier Vågeng. 

Skal hjelpe politiet 

Kripos har lenge tatt til orde for at norske kommuner må gjøre mer for å bekjempe disse 

miljøene på lokalt plan. Nå får de altså støtte av kommunenes egen interesseorganisasjon. 

– Bekymringen er veldig stor, særlig i de store byene. Mange kommuner har allerede møtt 

problemstillingen i hverdagen. I tillegg er det mange kommuner som ennå ikke har møtt 

utfordringer av denne typen, men som gjerne vil dele erfaringer, sier Sigrun Vågeng. 

 


