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Resumé
Med notatet orienteres Økonomiudvalget om Følgegruppen for rocker-
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og bandebekæmpelses fokusområder for 2020. Følgegruppen vil have
fokus på udvikling af præventive bekymringssamtaler for personer over
18 år med relationer til rocker- og bandemiljøet samt samarbejde og synlighed om overgangen fra det 17. til 18. år.
Denne orientering forelægges Økonomiudvalget på baggrund af den
indgåede Strategiske samarbejdsaftale om bekæmpelse af rocker- og
bandegrupperinger. Samarbejdsaftalen er indgået mellem Københavns
Kommune og Københavns Politi, og blev godkendt af Økonomiudvalget
d. 10.12.2019.
Problemstilling
Københavns Kommune og Københavns Politi har indgået en strategisk
samarbejdsaftale om bekæmpelse af rocker- og bandegrupperinger.
Som led i aftalen er der etableret en Følgegruppe for rocker- og bandebekæmpelse.
Følgegruppen for rocker- og bandebekæmpelse vil en gang om året udarbejde en oversigt over, hvilke indsatser aftalens parter har arbejdet på
i det forgangne år, og hvilke indsatser de vil sætte fokus på i det kommende år. Det kan både være specifikke udfordringer og områder, hvor
der er enighed om, at der er et potentiale for at styrke samarbejdet på
tværs. Det indgik i indstillingen om godkendelsen af samarbejdsaftalen,
at Økonomiudvalget i 1. kvartal 2020 orienteres om Følgegruppen for
rocker- og bandebekæmpelses plan for fokusområder i 2020.
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Løsning
Følgegruppen for rocker- og bandebekæmpelse har besluttet følgende
fokusområder i 2020.
1.

Fokusområde: Metodeudvikling vedr. politiets præventive bekymringssamtaler hos udvalgte målpersoner med rocker/banderelationer over 18 år og disses familier.

Som led i myndighedernes skærpede indsats mod bandemiljøet, og i forlængelse af den Strategiske samarbejdsaftale om bekæmpelse af rockerog bandegrupperinger, har Københavns Politi (Lokalpolitienheden
(LPE)) orienteret samarbejdsaftalens Følgegruppe om, at de i 2020 vil
have fokus på mulighederne for at anvende bekymringssamtaler, eventuelt suppleret med inddragelse af forældre eller andre støttepersoner,
hos personer over 18 år med relation til rocker-/bandemiljøet. Følgegruppen for rocker- og bandebekæmpelses rolle er derfor at følge indsatsen og dens udvikling på Følgegruppens fire årlige møder, samt at understøtte indsatsen, så vidt det er muligt inden for normaldriften.
Denne indsats har i dag fokus på de under 18-årige, og det nye tiltag her
skal ses som en udvidelses af den allerede eksisterende indsats. Dette kan
gøres med udgangspunkt i Retsplejelovens § 115 a:
§ 115 a. Politiet kan videregive fortrolige oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende person, hvis
videregivelsen må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen.
Tiltaget har til hensigt at skabe en kontakt til unge voksne over 18 år, som
har en begyndende relation til det organiserede rocker- eller bandemiljø.
Ideen er at gøre de unge opmærksomme på, og bevidste om, de negative
konsekvenser, deres valg kan have for dem selv og deres familie, såfremt
de fortsætter med at engagere sig i rocker- eller bandeaktiviteter. Som et
ekstra lag, skal muligheden for også at inddrage den unges forældre eller
andre ressourcepersoner undersøges. Samtidig kan der skabes en kontakt til en målgruppe af voksne unge over 18 år, som har kriminalitetsudfordringer, men som ikke nødvendigvis har nogen kontakt til myndighederne, og som således ikke modtager nogen relevant støtte til at fravælge
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en kriminel livsbane. Såfremt der kan skabes positiv kontakt til målgruppen, vil det ligeledes give øgede muligheder for at disse kan motiveres til
at søge rådgivning og hjælp til en kriminalitetsfri tilværelse hos de kommunale indsatser, blandt andet hos Socialforvaltningens Enhed for Kriminalpræventive Indsatser (EKI).
Der er tale om en opsøgende indsats fra politiet, som i første omgang skal
gennemføres på forsøgsniveau, som led i en metodeudvikling, med henblik på at afklare, hvilke fremgangsmåder, der har den største effekt, og
hvilken målgruppe, der har den største modtagelighed. Der er således
også behov for at afklare præcis hvilken rollefordeling, der skal være mellem myndighederne, og hvordan en eventuel brobygning til kommunale
indsatser kan finde sted. Det forventes, at der indledningsvist kan gennemføres 5-10 forløb, hvorefter der kan justeres på fremgangsmåden
baseret på de opnåede erfaringer. Københavns Politi (LPE) vil, med afsæt
i de præventive bekymringssamtaler, vurdere relevansen af at bringe sager ind til drøftelse i SSP+.
2. Fokusområde: Samarbejde og synlighed om overgangen fra det
17. til 18. år.
Der findes allerede en lang række initiativer, både hos kommune og politi,
som kriminelle og kriminalitetstruede unge og voksne kan benytte sig af,
hvis de ønsker støtte til at leve et liv uden kriminalitet. Følgegruppen for
rocker- og bandebekæmpelse har i 2020 fokus på at styrke opmærksomheden på overgangen fra 17 til 18 år mellem relevante aktører, der arbejder med kriminalitetstruede unge, som er i risiko for at kunne blive rekrutteret til rocker- og bandemiljøet.
Det er et fortløbende udviklingspunkt at sikre synlighed og relevans af tilbuddene, især når en ung overgår fra børne- til voksenområdet. Overgangen fra 17 til 18 år markerer et stort skift i forhold til myndighedernes
rolle, da unge voksne over 18 år i langt højere grad selv er ansvarlige for at
opsøge hjælp, såfremt de har behov for dette. Under fokusområde 2 ligger således et fokus hos samarbejdspartnerne til, gennem bilaterale drøftelser, at sikre tilbuddenes synlighed og relevans for målgruppen af kriminalitetstruede voksne over 18 år, typisk i alderen 18-22 år. Dette skal
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også ses i lyset af Fokusområde 1, hvor målpersonerne kan forventes at
indgå i den samme overordnede målgruppe som i Fokusområde 2.
Fokusområde 2 skal således sikre, at der sker en koordineret indsats mellem myndighederne ved fornyet kontakt til unge over 18 år, som ellers
kan have været uden tilknytning til myndighederne i en periode. De nærmere tiltag aftales bilateralt, samt under inddragelse af relevante forvaltninger i kommunen, under hensyn til, at der ikke er afsat særskilte ressourcer til nye indsatser.
Økonomi
Følgegruppens fokusområder har ingen økonomiske konsekvenser. Aftalens parter er ikke forpligtet til initiativer udover normaldriften, ligesom
Følgegruppen ikke kan pålægge udgiftskrævende initiativer.
Den strategiske samarbejdsaftale om bekæmpelse af rocker- og bandegrupperinger har således ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.
Videre proces
Økonomiudvalget vil ultimo 2020 få forelagt en oversigt over, hvilke indsatser Følgegruppen har arbejdet med. Sikker By styregruppen vil
primo 2021 få en orientering om Følgegruppens fokusområder for det
strategiske samarbejde om bekæmpelse af rocker- og bandegrupperinger i 2021.
Økonomiudvalget vil i august 2020 få forelagt en indstilling om, at der
udarbejdes en Sikker By pakke til forhandlingerne om budget 2021 med
de bevillingsudløb på Sikker Bys område, som forvaltningerne ønsker at
videreføre, herunder initiativer på rocker- og bandeområdet.
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