
 
ØNSKES BORT De såkalte 1%-klubbene, som blant annet Bandidos, er uønsket i flere kommuner. (Foto: Kjell-Kristian Sikkeland, Fredriksstad 
Blad) Kjøp bilde 

Kriminelle MC-klubber er uønsket i 
kommunene 
Distriktets ordførere tar nå opp kampen mot de kriminelle MC-klubbene, og slår fast at disse 

miljøene er sterkt uønsket i kommunene. 
Av: 

Ole Christian Foss 
Publisert mandag 31. januar 2011 kl. 00:00. 

Sist oppdatert mandag 31. januar 2011 kl. 11:33. 

Fakta 

1 % MC-klubbene 

 De såkalte 1 % MC-klubbene er klubber som organiserer motorsykkelentusiaster som stiller seg på utsiden av samfunnets lover. 

  

 Klubbmedlemmene skal først og fremst utvise total lojalitet til normer og regler i den enkelte klubb. 
  

  Hells Angels, Bandidos, Outlaws og Coffin Cheaters faller i kategorien 1 %-klubber. 
  

 Det etableres stadig nye lokale klubbfilialer rundt om i landet, med tilknytning til 1 %-klubbene. 
  

– Vi kom fram til at dette var noe som var viktig for oss å si noe om. Vi ligger jo sentralt nær både Oslo og Fredrikstad, hvor det 

har vært problemer knyttet til disse 1 %-grupperingene (se faktaboks, red.anm.), og vi ønsker å si at vi ikke aksepterer disse 

miljøene i vår kommune, sier Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien til Moss Avis. 

1 %-klubbene 
Etter at flere kommuner i løpet av andre halvår 2010 tok opp utfordringene knyttet til organiserte kriminelle MC-klubber, 

besluttet hovedstyret i Kommunenes Sentralforbund (KS) å sende ut en anmodning i hele landet om å erklære de 

såkalte 1%-klubbene for uønsket.  

 

http://www.moss-avis.no/popup/1.5994531?view=buyimage&articleid=1.5994529
http://www.moss-avis.no/nyheter/kriminelle-mc-klubber-er-uonsket-i-kommunene-1.5994529


I sitt brev til kommunene poengterer KS at det finnes flere virkemidler kommunene kan benytte for å hindre etablering av nye 

filialklubber, samt forsure og vanskeliggjøre aktiviteten til de allerede etablerte klubbene. 

Les også: Fryktet bråk etter MC-treff i Fredrikstad 

 

Det vises blant annet til plan og bygningslov, samt at kommunene kan kreve hyppige branntilsyn for å gjøre det vanskelig å 

etablere lokale «festninger».  

– Vi må absolutt bruke det vi har av lovverk, samtidig som vi med dette kan stå fram og si at de ikke er velkomne hos oss, sier 

Skartlien. 

Les også: - Politiet hindret sammenstøt 

Ikke leke politi 
Rygge-ordføreren er klar over at de ikke kan nekte alt av motorsykkelklubber å etablere seg innen kommunegrensen, men 

understreker at de vil være på vakt overfor disse miljøene.  

 

Det samme sier ordføreren i Hobøl. 

– Vi må være på vakt og følge med på aktiviteten som disse klubbene står for i kommunen. Det er også det politiet tidligere har 

bedt kommunene om hjelp til, sier Håvard Jensen til Moss Avis, før han fortsetter;  

 

– Men jeg må få si at jeg forventer at politi er politi, og at vi får være kommune. At politikerne skal leke politi kan umulig 

være meningen. 

 

Jensen sier videre at han ikke kan se at kriminelle MC-klubber har vært noen utfordring i Hobøl, men legger til at kommunen 

absolutt kan fremstå som attraktiv for miljøet. 

 

– Vi er 30 minutter fra Oslo sentrum, og har gårdsbruk og småbruk som kan være steder for etablering. Vi har ennå ikke gjort 

noe vedtak i forhold til anmodningen fra KS, men det skal opp til behandling i kommunestyret snart, sier han.  

– Jeg vil bli overrasket om det ikke støttes opp om dette også i Hobøl, legger han til. 

Les også: Ingen drapstiltale i MC-saken 

Les også: Slapp fengsel etter voldstiltale 

Selv MC-medlem 
Heller ikke i Vestby har man tatt stilling til anmodningen fra KS, men ordfører John A. Ødbehr sier at ingen kriminell aktivitet er 

ønsket i hans kommune. 

– Men jeg tror det er veldig viktig å ha gode MC-klubber rundt seg. Vi har to her i Vestby, og jeg er selv medlem av Vestby MC, 

sier han engasjert.  

 

– Kjenner du til om det er eller har vært noen kriminelle MC-klubber i Vestby? 

– Nei, det kjenner jeg ikke til. Jeg vet det er en MC-klubb ved navn Old Hogs i Hølen, men jeg har ikke fått beskjed fra 

politiet om at vi har noen kriminelle klubber i vår kommune. Dersom vi har det, mener jeg det i utgangspunktet er en 

politisak, sier Ødbehr til Moss Avis. 

 

– I den grad vi kan være med å forhindre etableringer av slike klubber, ser jeg det som en selvfølge at vi gjør det, fortsetter han. 

Alle kan bidra 
Våler kommune er blant de som allerede før jul slo fast at klubbene er uønsket. 

 

– Vi har ikke noen problemer med dette i vår kommune, men vi vedtok at vi ikke ønsker å ha slike miljøer her hos oss. Poenget 

og viktigheten av at alle er med på dette, er at det skal være litt lettere for dem som står i det. De kommunene som har 

problemet inne på kroppen skal vite at det er de samme reglene som gjelder i alle kommuner, sier ordfører Kjerstin Wøyen 

Funderud.  

 

– Dette er blitt så allment. Disse miljøene sniker seg innpå oss, fortsetter hun. Våler-ordføreren mener videre at også 

innbyggerne og næringslivet er viktige bidragsytere i kampen mot de kriminelle MC-miljøene. 

 

– For eksempel kan utesteder nekte bruk av klubbmerker i sine lokaler, og folk kan la være å handle effekter som 

finansierer oppleggene til disse klubbene.  

 

Wøyen Funderud håper nå at alle de andre ordførerne ser viktigheten av å stå sammen i kampen mot 1 %-klubbene. 
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