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De kriminelle énprosent-klubbene er blant nettverkene som  
representerer den største trusselen innen organisert kriminalitet  

i dagens Norge. Vi ser nærmere på MC-miljøene, politiets  
strategi og debatten rundt.
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«Politiet er overbevist om at 
medlemmer av èn-prosent-klubber 
utøver sin kriminalitet helt eller 
delvis på bakgrunn av klubbene.» 
weMunn aabø, redaktør

leder

Til tross for straffedømte medlemmer, klubbhus som brukes 
til å skjule ulovlige våpen, narkotika og penger, mener én-
prosent-klubbene selv at de ikke er kriminelle, og gjør det 
de kan for å fremstå som entusiaster med interesse for mo-
torsykler, skinnvester og tatoveringer.

Under to aksjoner mot flere klubbhus tilhørende mo-
torsykkelklubben Hells Angels i 2011 finner politiet 13 
skytevåpen gjemt og innmontert i vegger og ventiler. Be-
tydelige mengder narkotika og et større pengebeløp blir 
også beslaglagt. De pågrepne i saken har tilknytning til 
Hells Angels eller supportmiljøene rundt klubben. Til tross 
for beslagene fastholder klubbens talsmann at Hells Angels 
ikke er en kriminell organisasjon. Dersom et medlem blir 
tatt for lovbrudd, står dette for hans egen regning, uavhen-
gig av organisasjonen.

De fleste lag og organisasjoner har vedtekter som gjør at 
medlemmer som mistenkes eller blir dømt for straffbare 
handlinger enten blir suspendert eller ekskludert fra fore-
ningen. Hos énprosent-klubbene synes ikke en domfellelse å 
være et hinder for medlemskap. Tvert i mot. I enkelte klub-
ber er opptil 2/3 av medlemmene straffedømt. I hovedsak 
dreier det seg om vold, narkotika og torpedovirksomhet. 

Politiet er overbevist om at medlemmer av ènprosent-klubber 
utøver sin kriminalitet helt eller delvis på bakgrunn av klub-
bene. Derfor er det et mål for politiet å bekjempe klubbene med 
alle lovlige og demokratiske midler. Hvordan det skal gjøres, 
er nedfelt i Politidirektoratets rapport «Politiets bekjempelse 
av kriminelle MC-gjenger i perioden 2011 til 2015». Tiltakene 
i rapporten synes å virke. Og det gjelder ikke bare i Norge. I et 
notat fra tre sentrale Hells Angels-medlemmer i Europa som har 
lekket til pressen, fremgår det at klubben er så hardt presset av 
myndighetene i flere land at de bør endre strategi for å over-
leve. Tiltakene som foreslås er å dempe de kriminelle elemen-
tene og begrense konfliktnivået med andre grupper. 

Følges notatet opp av klubbene, kan det bety mindre av 
enkelte typer kriminalitet. Det i seg selv er en gevinst for 
politiets arbeid. Men énprosentenes mediestrategi må ikke 
forlede noen til å tro at alt er i sin skjønneste orden. Er det 
rolig rundt disse klubbene, kan det være et tegn på at for-
retningene deres går bra. Og det er ikke bra for samfunnet.
Derfor er det viktig at politiets rapport for bekjempelse av 
kriminelle MC-gjenger følges opp med full styrke. 

Wemunn Aabø, 
redaktør
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En felles innsats!
Bekjempelsen av de såkalte én-prosent-klubbene innenfor det kriminelle MC-miljøet er  
i ferd med å ta en mer nasjonal form. Politiet skal i årene fremover redusere antall klubber 
og hindre rekruttering for å sikre en varig reduksjon i denne typen kriminalitet. 

Siden de første kriminelle MC-miljøer etabler-
te seg i Norge på 80-tallet, har vi hatt en be-
kymringsfull utvikling. Stadig flere kriminelle 
MC-klubber har kommet til og ekspandert over 
det ganske land. De siste årene har vi videre 
sett en etablering av støtteklubber og en aktiv 
rekruttering av unge personer med kriminell 
bakgrunn. Det er i dag flere klubber og med-
lemmer enn noen gang her til lands. Det er he-
vet over enhver tvil at mange av medlemmene 
i de kriminelle MC-klubbene er straffedømte – 
og i flere av klubbene er disse klart overrepre-
sentert. Selv om klubbene som sådan ikke er 
dømt, omtales de som kriminelle MC-gjenger.

NasjoNal iNNsats og felles mål 
De kriminelle MC-klubbenes internasjonale 
forgreninger, kontakter og kriminell aktivitet 
krever tilsvarende nasjonal innsats – og inter-
nasjonalt politisamarbeid. Kripos har det na-
sjonale etterretningsansvaret og fagansvaret 
for MC, og er det nasjonale kontaktpunktet for 
internasjonalt politisamarbeid. Skal vi lykkes 
med å snu den lange og negative utviklingen, 
må vi først av alt ha en nasjonal og samordnet 
innsats – og vise utholdenhet. 

Politidirektoratet ga i 2010 ut en rapport om 
politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjen-
ger mot 2015. Rapporten er en videreføring 
av handlingsplanen fra 2003, men gir uttrykk 
for at innsatsen skal styrkes i årene som kom-
mer. Politiets strategiske mål og klare føringer 
frem mot 2015 er å redusere antall klubber og 
hindre rekruttering slik at det blir en varig re-
duksjon i kriminalitet begått av personer fra 
dette miljøet. 

De kriminelle MC- miljøenes aktivitetsnivå 
og størrelse varierer. Det gjør også politidistrik-
tenes størrelse, kriminalitetsbilde og satsings-
områder. Et godt nasjonalt samarbeid fordrer 
at vi kjenner til og forstår hverandres utfor-
dringer og prioriteringer. I et sammensatt kri-
minalitetsbilde i våre største byer vil kriminel-
le MC-klubber kunne fremstå som en mindre 
trussel lokalt enn for et landsens politidistrikt. 
Klubbene og deres medlemmer er gjennom 
årene blitt viet ulik oppmerksomhet fra dis-
trikt til distrikt. Men en nasjonal innsats forut-

setter at det enkelte politidistrikt og særorgan 
prioriterer deltagelse i regionale og nasjona-
le etterretnings- og etterforskningsprosjekter, 
både innenfor og utenfor eget geografisk an-
svarsområde. Dette må komme til uttrykk gjen-
nom ledelsens oppmerksomhet, prioriteringer 
og ressursavgivelse. 

Fraværet av regionale og nasjonale resul-
tatmål har vært en hemsko for distriktso-
vergripende politisamarbeid helt siden Gjest 
Baardsen herjet med landets lensmenn. De 
senere årene har vi likevel sett en viss ut-
vikling i distriktsovergripende samarbeid, 
først og fremst i bekjempelsen av mobile vin-
ningskriminelle. Arbeidet med å bekjempe én-
prosent-miljøene er også i ferd med å ta en mer 
nasjonal form. Denne utviklingen bør viderefø-
res og utvikles, blant annet ved at det utarbei-
des resultatmål som gir politidistrikter og særor-
gan en forpliktelse til, og uttelling for, deltagelse 
i regionale og nasjonale prosjekter i bekjem-
pelse av alvorlig og organisert kriminalitet. Det 
som måles, blir gjort!

Nasjonal innsats og regionale prosjekter 
krever også nytenkning rundt finansiering. 
Det kan være vanskelig å få gjennomslag for 
ressursuttak i politidistriktet for å prioritere 
prosjekter som ikke kommer til uttrykk i re-
sultatmålene, eller som foregår utenfor eget 
distrikt. Samordningsorganet har derfor gitt 

støtte til utvalgte prosjekter, regionalt og na-
sjonalt. Mange politidistrikter har gitt uttrykk 
for at dette er en avgjørende forutsetning for å 
kunne delta i satsingen. Midlene som fordeles, 
belønner gode initiativer og injiseres direkte i 
bekjempelsen av kriminalitet, og gir god resul-
tatoppnåelse. Samordningsorganet er derfor et 
viktig tiltak for å få en mer nasjonal innretning 
på kriminalitetsbekjempelsen. Håpet er at den 
årlige summen på 18 millioner økes i årene 
som kommer, da det vil være et viktig tiltak i 
en forsterket nasjonal innsats, også mot krimi-
nelle MC-klubber.

Hele verktøykassa må brukes
En vellykket satsing forutsetter at politiet tar 
i bruk de virkemidler som er tilgjengelige, ut-
over etterretning, etterforskning og irettefø-
ring av straffesaker. Forebygging og dialog med 
miljøene er viktig, her som i all annen krimina-
litetsbekjempelse.

Noen politidistrikter har vært flinke til å sup-
plere kriminalitetsbekjempelsen med å følge de 
enkelte medlemmer og klubber i forvaltnings-
sporet. Her er det nok også et forbedringspo-
tensial og det er viktig at politidistriktene ser 
hvilke virkemidler som kan tas i bruk.

Bekjempelse av kriminelle MC-klubber er en 
oppgave for flere aktører i samfunnet. Politiet 
kan ikke lykkes alene, noe vi har kommunisert 
i mange sammenhenger de senere år. Dette har 
ført til et godt samarbeid med andre virksom-
heter i offentlig sektor og stor innsats fra blant 
annet Kommunenes Sentralforbund, som ar-
beider aktivt med å forebygge og informere 
kommunene om mulige tiltak.  

Det er fortsatt mulig å snu den negative ut-
viklingen vi har sett over tre tiår, men det kre-
ver at vi evner å gjøre en nasjonal innsats – og 
at vi holder ut over tid!

kroNikk
odd reidar  
Humlegård
kripossjef

odd reidar Humlegård, Kripossjef

illustrasjoN: Hallvard M. Skauge

«En vellykket satsning forutsetter at politiet tar i bruk  
de virkemidler som er tilgjengelige, utover etterretning,  
etterforskning og iretteføring av straffesaker.»
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Januar 2011: Politiet finner  
13 håndvåpen gjemt i vegger 
og tak i HAs klubbhus på 
Alnabru. Januar 2012: Politiet 
aksjonerer mot Bandidos  
og finner et skarpladd våpen. 
Store mengder narkotika 
beslaglegges. De kriminelle 
énprosent-klubbene repre-
senterer en av de største 
truslene innen organisert 
kriminalitet i dagens Norge. 
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Hells Angels MC

Motto: When we do right, nobody remembers.  
When we do wrong, nobody forgets.

Historikk: Grunnlagt i California i 1948. Er i dag den 
største én-prosent-klubben, har 310 avdelinger fordelt 
på 32 land. 

Norge: Hells Angels har ca. 100 medlemmer og prøve-
medlemmer fordelt på åtte avdelinger: 
■ Trondheim
■ Oslo
■ Stavanger 
■ Hamar 
■ Skien
■ Tromsø
■ Drammen
■ Bergen
90 prosent av de øvrige én-prosent-klubbene i Norge 
støtter Hells Angels. HA har de siste tre–fire årene dre-
vet omfattende rekrutteringsvirksomhet, og har innført 
en tilnærmet monopolmodell i Harley Davidson-miljøet.

OutlAws MC

Motto: God forgives, Outlaws don’t – GFOD.

Historikk: Etablert i Illinois, USA, i 1935. Klubben har 
nå 264 avdelinger og prøveavdelinger fordelt på hele 
verden.

Norge: Ca. 70 medlemmer og prøvemedlemmer fordelt 
på 11 klubber:
■ Oslo
■ Nomade-klubb
■ Drammen
■ Fredrikstad
■ Jessheim
■ Stavanger
■ Trondheim
■  Nord-Norge  

(prøvemedlem)
■  Kristiansand  

(prøvemedlem)
■ Sarpsborg
■ Eidsvoll

glAdiAtOrs MC

Bakgrunn: Eksisterte på begynnelsen av 90-tallet i 
Oslo. Ble nedlagt da flere av medlemmene etablerte 
Hells Angels MC Oslo. Gjenoppstod våren 2011, og har ek-
spandert i store deler av landet. Dette har skapt bekym-
ring hos de etablerte én-prosent-klubbene. Gladiators 
har tredelt ryggmerke og standard organisering (hanga-
rounds, prospects, fullverdige medlemmer). Tar avstand 
fra «Norgesmodellen», og ønsker å være et alternativ. 

Utfordrer: Medlemmene består av en del tidligere 
medlemmer av de større én-prosent-klubbene.  Mange 
er kastet ut fra sine tidligere klubber. At de nå er tatt 
inn i Gladiators, har skapt en del harme i deres tidlige-
re klubber. Gladiators har per april 2012 fem fullverdige 
avdelinger og en klubb som er prøvemedlem:
■ Oslo
■ Drammen
■ Bodø 
■ Mjøsa
■ Fredrikstad
■ Haugesund, prospect/prøvemedlemskap

BAndidOs MC

Motto: We are the people our parents warned us about.

Historikk: Grunnlagt i Texas i 1966. Har nå 246 avdelin-
ger fordelt på 15 land. 

Norge: Ca. 50 medlemmer og prøvemedlemmer i:
■ Oslo
■ Drammen
■ Fredrikstad
■ Stavanger
■ Kristiansand (for tiden ingen aktivitet)
■ Lillestrøm

COffin CHeAters MC

Historikk: Etablert i Australia i 1970. Er større enn Hells 
Angels i Australia.

Norge: Hells Angels godtok etablering i Norge for å 
unngå MC-krig i Australia. Ca. 25 medlemmer og   
prøvemedlemmer i Norge fordelt på fire fullverdige  
avdelinger, og et prøvemedlemskap:
■ Lillestrøm
■ Stjørdal
■ Gjøvik
■ Arendal
■  Eidsvoll (Southern Hogs MC er offisielt prøvemedlem)

MOngOls MC

Historie: Etablert i Los Angeles i 1969.

Norge: Er i ferd med å etablere seg i Trondheim. Har 
forsøkt å etablere seg flere andre steder, men har 
møtt stor motstand fra kommuner og andre én-pro-
sent-klubber.  Adresseavisen har avdekket at klub-
bens medlemmer i Trondheim hverken har motorsy-
kler eller førerkort, og politiet mener Mongols kaller 
seg MC-klubb som et skalkeskjul for å drive kriminell 
virksomhet. Halvparten av Trondheimsmiljøet sitter for 
tiden varetektsfengslet.

nOrge HAr i dAg seks énprOsent-kluBBer: 
Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Coffin Cheaters, Mongols og Gladiators. Ifølge Kripos er en syvende klubb på vei: Black Raven. Dette er en støtteklubb til Germium MC, 
Tysklands eldste motorsykkelklubb. Black Raven holder til i Nord-Trøndelag og i Odalen. Én-prosent-klubbene har støttespillere i ulike support-MC-klubber og voldelige  
ungdomsmiljøer, som AK 81 (Hells Angels), Support X Team (Bandidos) og Black Pistons (Outlaws).

Veien til  
medlemskap:

dette er énprosent-klubbene:
■ Dette er klubber som selv definerer seg utenfor det norske sam-
funnet, og har sine egner lover og regler. De anser seg som et bror-
skap, og 2/3 av medlemmene er straffedømt. 

■ Av de 115 som var medlemmer av HA i perioden 2010–2012, var 71 
prosent domfelt. Av medlemmene i Bandidos var 62 prosent domfelt.  
I Coffin Cheaters var 56 prosent domfelt.

■ Ifølge POD er medlemmene i énprosent-klubbene ofte involvert  
i grov kriminalitet, særlig innførsel og salg av narkotika, torpedo- 
virksomhet og vold.

Hvor kommer 
énprosent- 
begrepet fra?
Begrepet skal ha oppstått etter 
et motorsykkel-treff i Hollister 
i California i 1947. En del ulov-
ligheter fant sted, og American 
Motorcyclist Association, som 
arrangerte treffet, skal ha uttalt 
at problemene ble forårsaket 
av den ene prosenten avvikere 
som sverter publikums syn på 
motorsykler og motorsykkelen-
tusiaster. 

Hierarkiet i én-
prosent-klubbene:

Hells Angels fungerer 
som forbilde og orga-
nisatorisk modell for 
de andre énprosent-
klubbene:
■ Øverst er presidenten. Har full kontroll 
over avdelingen og medlemmene.

■ Visepresidenten stepper inn når  
presidenten er fraværende.

■ Sergeant at Arms er sikkerhets- 
ansvarlig. Holder øye med ytre og indre 
fiender, har kontroll på våpen. Kan etter 
ordre fra presidenten disiplinere med-
lemmer.

■ Sekretær/kasserer skriver møte- 
referater, har oversikt over økonomi,  
og krever inn avgifter fra klubb- 
medlemmene.

■ Road Captain har ansvar for aktivite-
ter, turer og treff.

■ Avdelingens fullverdige medlemmer 
har talerett og stemmerett når avdelin-
gen har møte.

1%

kRiMiNelle MC-klUBBeR

For å bli fullverdig medlem må man gå 
gradene. Som hangaround må man 
bevise at man er verdig prøvemedlem-
skap. En «hangaround» kan ikke  
benytte klubbens uniformering. 
Prospects er offisielle prøvemedlem-
mer, de har jakkemerke som knytter 
dem til klubben, men uten klubbens 
logo. En «prospect» blir stemt inn i klub-
ben, og må vise evne og vilje til å til å 
utføre pålagte oppgaver. Eksempel på 
lovlige oppgaver er: vakthold, bartje-
neste eller rydding. Ifølge en rapport Po-
litidirektoratet (POD) publiserte i 2010, 
det grunn til å anta at også illegale opp-
drag blir gitt, som salg av narkotika og 
grove tyverier. Et krav for å bli medlem 
av Hells Angels er at man aldri har søkt 
om å bli politi- eller fengselsbetjent. 

■ Uniformering: Tegnene eller merkene 
på MC-vestene kalles «colors» Kun full-
verdige medlemmer får bære klubbens 
merker. De ulike klubbene har også 
symboler og tegn som medlemmet har 
gjort seg fortjent til. For eksempel utø-
velse av vold mot politiet eller medvirk-
ning til drap for klubben.

■ Fengselsfond: Hells Angels-medlem-
mer har det ofte bedre enn andre inn-
satte i fengslene. Dette fordi klubben 
har et eget forsvarsfond. Medlemmer 
som sitter inne, får 2000–3000 kroner 
i måneden. Domfelte medlemmer av 
énprosent-klubbene forventes å ta sin 
straff uten å tyste.

■ imagebygging: Medlemmene i én-
prosent-klubbene ønsker å fremstille 
seg selv som motorsykkelentusiaster 
med en litt rufsete fortid, ifølge PODs 
rapport. Klubbene inviterer til åpne ar-
rangementer som ofte får stor medi-
edekning. Bandidos har «Toy runs», der 
de samler inn leker til barnehjemsbarn.

■ Utstrakt bruk av vold: En av de alvor-
ligste sidene ved énprosent-klubbene, 
ifølge PODs rapport, er deres utstrakte 
og systematiske bruk av vold. Det kan 
for eksempel være interne oppgjør eller 
påvirkning av medier og aktører i retten.

■ Selvjustis: Klubbene har internasjo-
nale, nasjonale og lokale regler som 
skal følges, selv om det kolliderer med 
samfunnets lover. Klubbene har også 
etiske regler, som absolutt taushet 
overfor utenforstående. 
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Leksvik kommune, august 2011: Nyheten om 
at den kriminelt belastede motorsykkelklubben 
Mongols ønsker seg klubbhus i distriktet, slår 
ned som en bombe. Mongols planlegger å gjøre 
Leksvik til sitt hovedkvarter i Norge.

En folkeaksjon oppstår i lokalsamfunnet, med 
ordføreren i spissen. Leksvik kommune ender 
opp med å kjøpe en næringseiendom for åtte 
millioner kroner. En rekke instanser, inkludert 
politiet, bidrar til at Mongols velger ikke å eta-
blere seg i Leksvik. Felles innsats må til om man 
skal klare å vinne kampen mot de kriminelle 
MC-gjengene, ifølge leder for Taktisk etterfors-
kningsavdeling i Kripos, Atle Roll-Matthiesen.  

– Dette er ikke en kamp politiet kan bekjem-
pe alene. Det er helt nødvendig at andre aktø-
rer nå kommer på banen.

ORgANiSeRt kRiMiNAlitet
De omtales som énprosent-klubbene, og ut-
gjør den lille del av MC-miljøet som velger å 

stå utenfor samfunnets lov og orden. At miljøet 
er en trussel og et samfunnsproblem, er Kripos 
klinkende klar på.

I arbeidet med rapporten «Den organiser-
te kriminaliteten i Norge, trender og utvikling 
2011–2012» har Kripos brukt hele sitt kildenett-
verk, både nasjonalt og internasjonalt, og har 
fått innspill fra alle politidistriktene. Konklusjo-
nen er svært tydelig: De kriminelle én-prosent-
klubbene, og særlig HA, er blant de nettverkene 
som representerer den største trusselen innen 
organisert kriminalitet i dagens Norge.

FelleS ViRkeligHetSFORStåelSe
Fra 2003 til 2009 økte énprosent-klubbene sine 
avdelinger fra 11 til 29, og flere énprosent-
klubber har nyetablert seg i Norge de siste åre-
ne. Ifølge Roll-Matthiesen finnes det ikke enkle 
og raske løsninger på et fenomen som har fått 
lov til å etablere seg over tid. Man er nødt til å 
jobbe langsiktig, og mange må bidra. 

For å lykkes er det nødvendig med en felles 
forståelse av problemet.

– Det skjer mye positivt nå, sier Roll-Matthie-
sen. – MC-kriminalitet er blitt grundig drøftet i en 
Stortingsmelding, og KS (kommunesektorens or-
ganisasjon) har kommet aktivt på banen. En rek-
ke kommuner har vært tydelige på hva de mener 
om de kriminelle MC-miljøene, og kommunesty-
rer har erklært énprosent-klubbene for uønsket. 

Roll-Matthiesen er opptatt av at politiets be-
skrivelse av problematikken skal være nøktern 
og saklig, og ikke demoniserende eller roman-
tiserende. Politiet bør holde offentligheten ori-
entert om hva slags beslag som gjøres i énpro-
sent-klubbene og blant medlemmene deres, og 
hva slags forbrytelser de siktes og dømmes for. 

Analytikere i Kripos har kartlagt hvor mange 
av HAs medlemmer som er straffedømt, og hva 
de er dømt for. Tallene er urovekkende. I en-
kelte avdelinger er nærmere 90 prosent straf-
fedømt. Kriminaliteten dekker et bredt spekter. 

- MC-Miljøet er en trussel 
Og et sAMfunnsprOBleM
Flere ulike etater og samfunnsaktører har innledet en felles innsats mot de kriminelle 
MC-miljøene. Stortinget diskuterer tiltak, politiet pågriper sentrale medlemmer for 
alvorlige lovbrudd, mens kommuner og næringsliv hindrer etablering av nye klubber.

▲
 

kRiMiNelt BelAStet: Da MC-klubben Mongols 
ønsket å slå seg ned i Leksvik kommune, ble 
den møtt med stor motstand fra lokalsamfunnet. 
Engasjementet resulterte i at klubben ikke fikk 
etablere sitt hovedkvarter slik som planlagt.  



NORSK POL IT I  2  2012   1312   NORSK POL IT I  2  2012

kRiMiNelle MC-klUBBeR

Roll-Matthiesen lister opp noen eksempler på 
hva medlemmer av énprosent-miljøet står bak:
■ Flere medlemmer er siktet i forbindelse med 
flere store narkotikaleveranser til Nord-Norge 
(blir beskrevet på side 20). 
■ Et medlem av en prospect-klubb i Vestfold ble 
nylig dømt til ett år og tre måneder for brudd 
på våpenloven, narkotikakriminalitet og vold. 
Politiet beslagla en rekke våpen.
■ Et prospect-medlem i Oslo, som er en betyde-
lig kriminell aktør i Vestfold, ble nylig domfelt for 
ett år og seks måneder for trusler og bruk av sky-
tevåpen. Dommen inkluderer trusler mot vitner.
■ Leif Ivar Kristiansen, talsmann og antatt le-
der av Hells Angels (HA) i Oslo, ble rett før 
påske dømt for narkotika, ran og trusler mot 
konkurrerende forretningsvirksomheter. Han 
fikk fem års fengsel og fikk inndratt penger, bil 
og motorsykkel.

Kristiansen var da det fjerde fremtredende HA-
medlemmet som i løpet av noen måneder måt-
te forsvare seg mot alvorlige anklager i retten, 
ifølge Roll-Matthiesen. Tre av sakene gjaldt om-
fattende brudd på narkotikalovgivningen, mens 
presidenten i Hells Angels Troms ble dømt til fire 
års fengsel for voldtekt og vold mot samboer.

Rettsforfølgelsen innebærer ikke bare feng-
selsstraffer. I vinter ble et HA-medlem i Tele-
mark dømt for å ha brukt vesten som et virke-
middel i utøvelse av trussel blant annet overfor 
ansatte ved en restaurant, og mannen fikk ves-
ten sin inndratt.

De siste to årene er betydelige våpenbeslag 
gjort hos HA, blant annet i Oslo, Hamar, Trom-
sø og Vestfold. Oslo-politiet fant i fjor 13 våpen 
gjemt i HAs klubbhus på Alnabru. På Hamar ble 
et våpen fra Forsvaret funnet i HAs klubbhus, 
det stammet fra en børsemaker som var ansatt 
i Forsvaret. Etter pågripelsen skal han ifølge 
politiet ha rykket høyere opp i HA-systemet.

– Dette er et eksempel på hvordan miljøet 
fungerer, sier Roll-Matthiesen. – Kriminalitet 
blir ikke møtt med sanksjoner og ekskludering, 
det belønnes.

Hells Angels har dessuten en ordning for å 
ivareta medlemmer som sitter inne. Ifølge Kri-
pos får fengslede HA-medlemmer 2000–3000 
kroner fra felleskassen hver måned. 

MUltikRiMiNelle
Til nå er det ingen énprosent-medlemmer dømt 
etter straffelovens paragraf 60a; medlem av en 

kOllektiV kAMp 
MOt énprOsent-
kluBBene:
■ Et samlet Storting vedtok i fjor høst å 
skjerpe kampen mot de kriminelle MC-
miljøene. Blant annet skal vitner og kilder 
få bedre beskyttelse. Stortinget ba regje-
ringen bidra til at kommunene rundt om i 
landet mer effektivt kan bekjempe orga-
nisert MC-kriminalitet.

■ Kommunesektorens organisasjon KS 
besluttet i fjor å anbefale alle landets 
kommuner å ta avstand til de kriminelle 
MC-miljøene, og erklære disse uønsket.

■ KS lager en håndbok med råd til hva 
kommunene kan gjøre for å unngå eta-
blering av kriminelle MC-gjenger. Den 
kommer til høsten.

■ En rekke kommuner har erklært énpro-
sent-klubbene uønsket.

■ Næringslivet tar avstand, utesteder har 
innført adgangsnekt for klubbmedlem-
mer som kommer med motorsykkelvest 
og såkalt «colors».

■ Politidirektoratet har en strategiplan for 
bekjempelse av kriminelle MC-gjenger.

■ Kripos, som har etterretningsansva-
ret, har intensivert arbeidet mot MC-
kriminelle.

■ Politiet over hele landet har rullet opp 
store narkotikasaker med sentrale én-
prosent-medlemmer involvert. Mange 
våpenbeslag er gjort i klubbhusene.

organisert kriminell gruppe. Roll-Matthiesen 
tror paragrafen kan bli tatt i bruk i en sak som 
er under opprulling i Nord-Norge. 

Ti personer utgjør kjernen i saken, ifølge nar-
kotikasjef Yngve Myrvoll ved Troms politidis-
trikt. 

Saken er forventet å komme opp i retten i 
løpet av høsten 2012, og dreier seg om trans-
port og omsetning av store mengder narkotika. 
Det største enkeltbeslaget i saken er på 8,3 kilo 
metamfetamin. 

Roll-Matthiesen sier saken illustrerer hvor-
dan sentrale personer i Oslo og Troms bruker 
HAs nettverk til å frakte metamfetamin fra Os-
lo-området og til Troms. Både folk i og utenfor 
HA-systemet brukes til slike oppgaver.

– Jo høyere opp i systemet et medlem er, des-
to flere lag med hjelpere og medkriminelle har 
han, forklarer Roll-Matthiesen. – Dette er for å 
skjule sin egen kriminalitet. Klubbene er svært 
opptatt av å skape en avstand mellom klubben 
og kriminaliteten. 

Roll-Matthiesen beskriver sentrale medlem-
mer i énprosent-klubbene som mulitikriminel-
le. Han sier narkotika er den typiske krimina-
litetsformen, men de driver også med ulovlige 

våpen, trusler, pengeinnkreving, torpedoopp-
drag. 

USkyldS-iMAge
Til tross for at ca. 70 prosent av medlemmene 
av énprosent-klubbene har et kriminelt rulle-
blad, er miljøet opptatt av å dyrke et uskylds-
image. Roll-Matthiesen tegner bildet slik:

– Hvis du går og spør medlemmer av Hells 
Angels, er svaret det samme verden over: Vi 
er en gjeng med mannfolk som ser barske ut, 
men er myke inne, som er glad i motorsykler. 
Vi hugger ikke hånda av noen som har gjort 
noe dumt i sin ungdom. Mange av oss har sik-
kert gjort noe galt før, men vi driver ikke med 
kriminalitet lenger. Hvis du kronfrontorer dem 
med at presidenten av klubben er dømt til fem 
års fengsel for narkotika, så sier de at det får 
han stå for selv, det er ikke noe som er i regi av 
klubben. Og de vil legge til at det fins politifolk 
som er dømt for underslag, og prester som er 
dømt for overgrep. Om man sier at majorite-
ten av klubbmedlemmene er straffedømt, vil 
de svare at mye av dette er bagateller. 

HA og de andre énprosent-klubbene har iføl-
ge Kripos ressurser til å knytte til seg flinke ad-

vokater på rådgivningssiden, og bruker også 
mye ressurser på PR og imagebygging.

Ifølge Roll-Matthiesen spiller miljøet på trus-
sel-imaget sitt. Trusler mot vitner, journalister 
og rettsvesen, er en del av bildet, sier han.

– Det er snarere regelen enn unntaket at vit-
ner i rettssaker mot medlemmer av énprosent-
klubbene ikke forklarer seg eller endrer for-
klaring.

– I mediene sier talsmenn av HA at de føler seg 
forfulgt. De mener de ikke blir behandlet som an-
dre borgere og sier at rettsprinsippene er parkert 
når det gjelder dem.

– Det er en del av den strategien deres, sier et-
terforskningslederen i Kripos. – Men hvis vi ser 
på politiets resultater de siste par årene, så har 
fem–seks av lederskapet i HA fått strenge dom-
mer. Og flere saker er under opprulling. I tillegg 
er det gjort våpenbeslag ved mange av klub-
bene, og det er store narkotikamengder inne i 
bildet. Vi har trusselssaker i fleng, folk er under 
vitnebeskyttelse, folk er skutt med spikerpistol, 
skutt i låret, folk forandrer forklaring. Og da er 
spørsmålet. Er dette forfølgelse, eller er de fak-
tisk kriminelle som driver en virksomhet som 
representerer en trussel for samfunnet?

MUltikRiMiNAlitet: Ifølge Atle Roll- 
Matthiesen er sentrale medlemmer i 
énprosent-klubbene multikriminelle. 
Narkotika er den typiske kriminalitets-
formen, mens det også drives med 
ulovlige våpen, trusler, pengeinnkre-
ving og torpedovirksomhet.

▲
 

▲
 

StORt BeSlAg: Disse 
våpnene ble funnet under 
aksjonen mot Hells Angels 

MC i Oslo 13.01.2011.
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▲
 

Kjell Arne Vole, tidligere president i Harley Da-
vidson Owners Club Norway (H-DOCN), me-
ner det lovlydige motorsykkelmiljøet i altfor 
liten grad tar avstand fra én-prosent-klubbene.

Vole var leder i H-DOCN da Helles Angels 
(HA) etablerte seg i Norge, og har siden vært 
en kritisk stemme. Noen antydende trusler har 
han fått, forteller han, men han har ikke opp-
levd represalier.  

– På den andre siden av grensa har det vært 
verre, sier Vole. – Redaktøren av det svenske 
MC-magasinet MCM skrev en kritisk artikkel 
om utviklingen av slike klubber i Sverige. Han 

ble overfalt av en gruppe menn med balltre, 
og ble sterkt invalidisert. 

De mistenkte var prøvemedlemmer i HA, 
men bevisene holdt ikke til tiltale. Fire av dem 
ble senere medlem i HA. Redaktøren kom al-
dri til hektene igjen, og døde 53 år gammel. 

Vole sier han har liten respekt for den livs-
stilen mange HA-medlemmer fører.

– Mange går på trygd, men har likevel bra med 
penger. De tjener penger på utpressing, smugling 
og distribusjon av narkotika. Fasaden er fin, og 
innimellom inviterer de publikum til åpen dag. 

Ifølge Vole bruker HA alle mulige midler for 
å påvirke vitner i rettssystemet. 

– Det var derfor stort at Leif Kristiansen ble 
dømt nylig, sier han.

En bombe ble funnet i bilen til en mann som 
skulle vitne i saken mot det sentrale HA-med-
lemmet. Bileieren forklarte til Adresseavisen at 
bomben bestod av en propanbrenner som sto 
og brant ved siden av en propanflaske, samt 
to ståltermoser med krutt. En 34-årig mann 
er siktet i saken. I slutten av januar i år ble en 
annen mann (33) dømt til samfunnsstraff for 

å ha truet den samme bileieren på vegne av 
Kristiansen. 

– de FÆRReSte eieR eN HARley
Vole sier at han setter et stort spørsmålstegn 
ved HAs motorsykkel-image: 

– De færreste av HA-medlemmene har Har-
ley Davidson-sykkel, det er bare et image de 
dyrker. Noen av dem har bare registrert en mo-
ped. De er ute etter å sette seg i respekt, og så 
bruker de frykten til å oppnå fordeler, og får 
folk til å gjøre slik de ønsker. Jeg vet for ek-
sempel at HA har vært rundt i Harley-klubbe-
ne i Norge og bedt om avgifter for å beskytte 
disse klubbenes arrangementer. 

BURde gJORt MeR
Da Hells Angels etablerte seg, ble Harley-mil-
jøet kalt feigt av Trondheimspolitiet, som men-
te det lovlydige motorsykkelmiljøet burde ha 
gjort mer for å stoppe Hells Angels.

– Det kunne vi ha gjort, men da måtte poli-
tiet gitt oss fellingstillatelse, sier Vole. – Det var 
nemlig enten krig eller underkastelse.

eNeStåeNde BeliggeNHet: 
Eiendommen som Mongols 
var interessert i, ligger på 
en halvøy i Trondheims- 
fjorden. Med kikkert kunne 
man ha sett Hells Angels’ 
lokaler ved Trolla i Trondheim 
på andre siden av fjorden.

– Det var en kjempetøff sak, innrømmer Strøm. 
– Utrivelig, både for meg og familien. Men av 
og til er man nødt til å stå opp for noe som er 
større enn seg selv.

Leksvik ligger i Nord-Trøndelag, bare 45 mi-
nutters kjøretur fra Trondheim. Eiendommen 
som Mongols var interessert i, ligger på en 
halvøy i Trondheimsfjorden. Avsides og skjer-
met, men likevel sentralt.

– En enestående beliggenhet for en klubb 
som Mongols, sier Strøm. 

– Med kikkert ser man Hells Angels’ lokaler 
ved Trolla i Trondheim.

Strøm fikk nyheten fra politiet i fjor høst om 
at Mongols var interessert i å legge sitt norske 

hovedsete til Leksvik. Adresseavisens journa-
lister hadde gravd opp informasjonen, avisen 
hadde i lengre tid fulgt med på det kriminelt 
belastede MC-miljøet i regionen.

– Folk ble skremt av nyheten, sier Strøm. 
– Vi skjønte med én gang at vi måtte handle. 
Vi brukte mediene for å informere, og var nøye 
på at informasjonen som gikk ut, var etterret-
telig og faktabasert. 

Kommunen allierte seg også med flere andre 
instanser og på et folkemøte møtte det opp 200 
mennesker (syv-åtte prosent av innbyggerne).

– Vi handlet raskt og satte alle krefter inn på 
å hindre at dette miljøet fikk etablere seg i Lek-
svik, sier Strøm. – I løpet av fem uker klarte vi 
det. Kommunen hadde da kjøpt eiendommen 
som Mongols ønsket. Det kostet oss 8,5 mil-
lioner kroner.

– Vi ble sittende med et nedlagt reiselivsan-
legg vi ikke hadde noe ønske om å overta, men 
innbyggerne virker likevel fornøyde med utfal-
let. I ettertid har vi sett hva Mongols er i stand 
til, det var noen stygge voldsepisoder i Trond-
heim i fjor høst. Og det gjør oss enda sikrere 
på at det vi gjorde var riktig.

kjøpte eiendOM fOr 8,5  
Mill. fOr å stOppe MOngOls

– tøYs At HA BAre er  
MOtOrsYkkelentusiAster

Da ordfører Einar Strøm (Sp) fikk 
høre at MC-klubben Mongols 
ønsket å etablere hovedsete i 
Leksvik kommune, uttalte han til 
mediene at han ville gjøre alt i 
sin makt for å stoppe dette.

– Noen av dem har bare regis-
trert en moped, hevder tidligere 
president i Harley Davidson 
Owners Club, Kjell Arne Vole. 
Hverken han eller politiet lar seg 
føre bak lyset av de kriminelle 
MC-miljøenes uskyldsimage. 

kRiMiNelle MC-klUBBeR

«FiN FASAde»: Hells Angels er en av MC-klubbene som knyttes til kriminell virksomhet. Likevel prøver klubbene å gi et fint og lovlydig inntrykk gjennom blant annet  
å invitere publikum til åpen dag. 
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kRiMiNelle MC-klUBBeR

«Mange går på trygd, men 
tjener likevel bra med penger 
på utpressing, smugling og 
narkotika. Fasaden er fin, 
og innimellom inviterer de 
publikum til åpen dag.»
kJell ARNe VOle, tidligere president i H-DOCN

▲
 

▲
 Under etableringen i Norge drev HA streng 

«varemerkesikring». Et stort antall norske 
MC-klubber fikk truende telefoner eller be-
søk, ifølge NRK Brennpunkt. Kommende HA-
medlemmer gikk blant annet til fysisk angrep 
på Trondheims-klubben Bronx. I løpet av kort 
tid hadde det gryende Hells Angels-miljøet 
truet en rekke tradisjonsrike motorsykkelklub-
ber til å endre sine ryggmerker.

– Hva tenker du om at noen kommuner opp-
fordrer utestedene til å nekte motorsykkelfolk 
med ryggmerker adgang?

– Det syns jeg er helt topp. Om de vil inn, 
er de nødt til å ta av seg vesten og gå inn som 
privatperson, ikke klubbmedlem. Jeg syns det 
er veldig viktig at man på denne måten setter 
fokus på det kriminelle MC-miljøet. For å få 
frem spøkelser må man sette lyset på ting. HA 
er en skam for motorsykkel-miljøet i Norge.

Norsk Motorsykkelforbund, som har 15 000 
medlemmer, ønsker ikke å uttale seg om én-
prosent-klubbene. Generalsekretær Morten 
Hansen viser i stedet til et offisielt skriv som 
klubben har vedtatt: «Medlemmene i organi-
sasjoner som Hells Angels, Bandidos, Outlaws 
og deres respektive støtteklubber definerer 
seg selv som one percenters – den ene pro-
senten som velger å stå utenfor samfunnet. 
Likevel vil vi, på samme måte som vi gjorde 
i 1997 (etter bombeattentatet i Drammen, 
red.anm.), be det politiske miljøet om å ten-
ke seg om to ganger før man går inn for en 
forbudslinje. Organisasjonsfrihet, ytringsfri-
het og rettssikkerhet er helt grunnleggende 
rettigheter i et demokrati, og det bør derfor 
sitte langt inne å innføre forbud mot organi-
sasjoner i fredstid.»

kAMP MOt MC-kRiMiNAlitet giR lÆRiNg
Politiinspektør Eivind Vigeland i Politidirekto-
ratet (POD) mener bekjempelse av MC-krimi-
nalitet gir mye nyttig læring som kan brukes 
mot andre kriminelle nettverk.

kRitiSk SteMMe: Kjell Arne Vole er 
tidligere president i Harley Davidson 
Owners Club Norway (H-DOCN). Han 
mener det lovlydige MC-miljøet i 
altfor liten grad tar avstand fra de 
kriminelle énprosent-klubbene.
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«Folk flest ser ikke problemet. Men når vi nøster opp store narkotikasaker, sitter vi  
svært ofte med navn på menn som er tilknyttet de kriminelle MC-miljøene.»
idA MelBO ØySteSe, leder av Felles etterforskningsenhet i Follo politidistrikt

knYtter til seg 
unge kriMinelle
■ Énprosent-klubbene har egne nett-
verk som jobber med å knytte til seg 
unge menn med voldelige og kriminelle 
tendenser. Narkotikasjef Yngve Myrvoll i 
Troms politidistrikt sier at et stort antall 
personer i Nord-Norge tilhører dette sup-
port-miljøet. 

■ Fem-såkalte «ruter-klubber» utgjør 
kjernen. Disse bærer et ruter-merke på 
vesten, og viser synlig at de er støtte-
klubber til Hells Angels (HA). Politiet me-
ner HA bruker disse klubbene aktivt i sin 
kriminelle virksomhet. Fra sør til nord har 
HA følgende ruter-klubber i Nord-Norge: 
■ Turnout MC, Fauske
■ Warriors MC, Harstad
■ Shit happens MC, Finnsnes
■ Stroker MC, Tromsø
■ Wolverines MC, Alta

■ Myrvoll sier medlemmene i Ruter-klub-
bene har sterke bånd til HA og utgjør et 
nettverk av hjelpesmenn. De fem nevnte 
klubbene er blant annet involvert i narko-
tikahandel.

■ I Tromsø fins det også en gjeng unge 
menn som går med «support 81-klær», 
altså klær med HAs kjennetegn. Også 
disse har tett tilknytning til HA, ifølge 
Myrvoll. Under ransakinger har politiet 
funnet både våpen og narkotika hos 
disse personene, som er i begynnelsen 
av 20-årene. Politiet i Tromsø følger godt 
med og jobber forebyggende mot miljøet 
for å hindre ytterligere rekruttering av HA 
supportere.

kRiMiNelle MC-klUBBeR

FliNke Og dedikeRte: Politiinspektør 
Ida Melbo Øystese er leder av Felles 
etterforskningsenhet i Follo politidis-
trikt. Hun mener at politiets innsats 
mot énprosent-klubbene nytter.

▲
 – Læringspotensialet er stort fordi énprosent-

klubbene er svært synlige og definerte, og de 
har et rigid hierarki. Det er begrenset hvor 
mye de kan foreta seg uten at politiet har mu-
lighet til å avdekke det. Det er ingen særlig 
gråsone, nettopp fordi at de er så synlige, sier 
politiinspektør Vigeland.

Vigeland deltok som sekretær i arbeids-
gruppen som skrev PODs rapport «Politiets 
bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i pe-
rioden 2011 til 2015». Han er ikke i tvil om at 
MC-kriminalitet er et samfunnsproblem. 

– Alvoret ligger ikke minst i det kriminelle 
potensialet i nettverkene. 

Vigeland poengterer at énprosent-klubbene 
er internasjonale og knytter seg til hverandres 
avdelinger rundt omkring i verden. De har 
dessuten frihet til å samarbeide med andre ak-
tører ved behov. Overlevelsesevnen og veksten 
har vært sterk siden Hells Angels ble etablert i 
1948. Flere énprosent-klubber har kommet til, 
og de har kopiert HAs måte å organisere seg 
på. Til tross for at det internasjonale samfunn 
definerer dette som kriminelle MC-gjenger, 
klarer klubbene likevel å vokse.

Vigeland sier at énprosent-klubbene til nå 
har klart å holde myndigheter unna seg ved 
å kalle seg lovlydige motorsykkelentusiaster. 

– De er flinke til å pare lovlig virksomhet med 
ulovlig virksomhet. Den lovlige virksomheten, 
fasaden, er den virksomheten de fremhever.

 
– det eR NettVeRkeNe SOM Må BekJeMPeS
Politiet har ifølge Vigeland ikke vært dyktig 
nok til å bekjempe de kriminelle MC-klubbene, 
verken i Norge eller i andre land. Vigeland sier 
det er bindingen mellom disse personene, altså 
selve nettverket, som må bekjempes.

– I den utstrekning sammenslutningen be-
driver kriminalitet, må vi sørge for å ødelegge 
nettverket. 
– Har nettverkene likhetstrekk med mafiaen?
– Ja, i kraft av å være nettverk. Men det er 

også åpenbare forskjeller. Den største forskjel-
len er at de kriminelle MC-gjengene sprader 
rundt i uniformene sine og tar avstand fra alle. 
Mafiaen søker å virke i det skjulte. Tidligere så 
vi at de kriminelle urbane gjengene var veldig 

flashy, med biler og gullkjeder, men det en-
dret seg etter Aker Brygge-skytingen i 2006, 
da politiet rettet et voldsomt søkelys mot dem. 

Vigeland mener også at sosiale tiltak må set-
tes inn mot de kriminelle MC-klubbene.

– Exit-programmer kan være nyttige for å få 
folk ut av nettverkene. Det er ingen motset-
ning mellom det å ivareta en person som er 
medlem i et nettverk, samtidig som man øn-
sker å bekjempe nettverket.

– Trenger vi sterkere samarbeid mellom poli-
tidistriktene og spesialenhetene?

– Ja. Kriminelle MC-klubber blir av Stortin-
get, regjeringen, Justisdepartementet og Poli-
tidirektoratet definert som en viktig kriminell 
trussel for hele samfunnet, og da sier det seg 
selv at hele politiet må arbeidet mot det. 

– Hva tenker du om Payback Norge?
– Det positive med Payback Norge ligger i at 

noen énprosent-medlemmer nå velger å bruke 
samfunnets tvisteløsningsmekanismer, i stedet 
for å gjøre opp med vold og trusler. De bruker 
det offentlige rettsapparatet i stedet for selv-
justis, og det er bra. Samtidig er det viktig at 
énprosent-klubbene og deres talsmenn arres-
teres verbalt på tåpeligheter som de sier om at 
de bare er motorsykkelentusiaster. For det er 
helt åpenbart for enhver at det er tøys.

FØlgeR NØye Med
Å hindre etablering av nye kriminelle MC-klub-
ber er blitt en stadig viktigere oppgave for politi 
og lensmenn i områdene rundt de store byene. 
Follo i Akershus, 20 minutters kjøretur fra Oslo 
sentrum og ikke langt fra svenskegrensa, er et 
sentralt område, men også landlig, med mange 
låver og nedlagte fjøs. Her er det lett å stikke seg 
unna for den som ikke ønsker offentlighetens lys.

Flere énprosent-klubber har snust på området 
med tanke på etablering.

– For et drøyt år siden hadde politiet opplys-
ninger som tydet på at Mongols skulle etablere 
seg i vårt distrikt, men det ble det ikke noe av, 
forteller politiinspektør Ida Melbo Øystese, le-
der av Felles etterforskningsenhet i Follo poli-
tidistrikt.

– Selv om det er vanskelig å si hva som kon-
kret var årsaken til at etableringen ikke fant 

sted, er vår erfaring at politiets innsats nytter. Vi 
har flinke, dedikerte medarbeidere som evner 
å fremskaffe relevant informasjon og iverksette 
nødvendige tiltak. Vi jobbet målrettet, og hadde 
et tett og godt samarbeid med Oslo politidistrikt. 
For å bekjempe de kriminelle MC-klubbene er 
samarbeid mellom politidistriktene helt nødven-
dig. Oslo har slagkraft, og vi har lokalkunnskap 
som gjør samarbeidet effektivt. Men for å ha til-
strekkelig kunnskap om miljøene er det avgjø-
rende at det prioriteres ressurser i et langsiktig 
perspektiv. Og det kan være en utfordring.

Outlaws er per i dag den eneste énprosent-
klubben, i Follo. Klubblokalet ligger i Oppegård 
og klubben teller ca. 20 medlemmer.

Ifølge Øystese er det sjelden noe bråk med 
Outlaws i det daglige. Politiet behøver ikke rykke 
ut. Naboene klager heller ikke. 

– Folk flest ser ikke problemet. Men når vi nøs-
ter opp store narkotikasaker, sitter vi svært ofte 
med navn på menn som er tilknyttet de krimi-
nelle MC-miljøene.

 
FARe FOR NyRekRUtteRiNg
Romerike politidistrikt, som også grenser til 
Oslo, forteller om de samme utfordringene: én-
prosent-klubber på jakt etter klubblokaler, fare 
for nyrekruttering i visse ungdomsmiljøer.

Lensmann Karl Vidar Solberg ved Eidsvoll og 
Hurdal lensmannskontor forteller at Outlaws 
etablerte seg for tre år siden. I lensmannsdistrik-
tet fins også en støtteklubb til Coffin Cheaters, 
som nå sikter mot fullt medlemskap. Det er ikke 
en situasjon lensmannen liker. 

– Det er stor fare for rivalisering og territoriale 
kamper om det kommer flere énprosent-klubber, 
sier Solberg. – Det innebærer også økt fare for 
rekruttering. Énprosent-klubbene knytter til seg 
utsatt ungdom som lett lar seg lede.

Outlaws har ifølge Solberg forsøkt å bygge 
opp en støttegruppe i et ungdomsmiljø som stod 
for mye voldskriminalitet.

– Et 20-talls ungdommer fikk T-skjorter som 
delvis hadde klubbens «colors»; disse ble kalt 
«Black & white crew». Ungdommene hørte 
hjemme både i Ullensaker og Eidsvoll, og lens-
mannskontorene jobbet sammen mot miljøet, 
som i dag er så godt som borte.
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Tore Bjørgo er professor i politivitenskap ved 
Politihøgskolen. I 2011 ga han ut rapporten 
«Forebygging av terrorisme og annen krimi-
nalitet» hvor han presenterer en modell, som 
i praksis skal fungere på de fleste former for 
kriminalitet. 

– Mekanismene er de samme, men vir-
kemidlene er forskjellige avhengig av om 
det er snakk om for eksempel MC-krimina-
litet eller promillekjøring, forklarer Bjørgo 
og trekker frem avskrekking som et eksem-
pel – det å få folk til å avstå fra en krimi-
nell handling av frykt for konsekvensene.  
- Det som vil avskrekke en person fra promil-
lekjøring, er sannsynligvis å miste førerkortet 
og bli hemmet i hverdagen. Når det gjelder 
MC-kriminalitet kan den mest effektive av-
skrekkingen være fengselsstraff, stadige kon-
trolltiltak, inndragning av skjenkebevilling 
eller innreiseforbud til andre land. Modellen 
må altså spisses mot den kriminalitetsformen 
det gjelder, utdyper han.

Forebrygging i bred Forstand
Avskrekking er én av ni mekanismer i model-
len, som inkluderer alt fra å redusere rekrut-
teringen til kriminelle miljøer til å redusere 
skadevirkningene fra MC-gjengenes virksom-
het. Altså forebygging i bred forstand. 

– Jeg setter likhetstegn mellom forebyg-
ging av kriminalitet og kriminalitetsbekjem-
pelse – begge deler handler om å reduse-
re fremtidig kriminalitet. I tillegg integrerer 
modellen både den strafferettslige tenknin-
gen, den sosialforebyggende tenkningen og 
den situasjonelle tenkningen om forebyg-

ging. Ofte fremstår disse forebyggingsmodel-
lene som helt separate og nesten uforenlige, 
sier Bjørgo, som mener at hans modell kan 
bidra til mer helhetlig tenkning og handling, 
hvor de ulike aktørene kan se sin rolle i sam-
spill med hverandre.

– Hvis en kommune får et problem med 
et MC-miljø, kan det være lett å bli sittende 
på sin egen tue og forvente at noen andre 
skal gjøre noe. De kloke vil se at de bør sette 
seg ned sammen. Denne modellen kan være 
et godt verktøy til å se hva som bør gjøres, 
og hvem som besitter hjelpemidlene. Poli-
tiet kan ha en koordinerende rolle, men det 
kommer an på hva problemet er, sier pro-
fessoren.  

trenger hverandre
Bjørgo understreker at en helhetlig strate-
gi mot MC-kriminalitet krever at det jobbes 
med alle ni mekanismene parallelt. Forskjel-
lige aktører råder over forskjellige virkemid-
ler, og de trenger hverandre for å kunne fore-
bygge effektivt.

– Vi vet at ungdom som blir gjengmedlem-
mer, ofte er tapere på skolen og sosialt. Her 
må vi jobbe bredt med forebyggende samta-
ler, gi informasjon om gjenglivets baksider 
og komme med henstillinger til familie eller 
kjæreste. Her kan skole, ungdomsarbeidere, 
politikere eller mediene spille en rolle. Po-
litiet har en sentral rolle når det gjelder av-
verging av planlagt vold eller ved å beskytte 
personer som er utsatt for trusler, men best 
resultat får vi altså hvis alle forebyggingsak-
tørene samarbeider, fastslår han.

helhetlig 
forebygging 

ni mekanismer for  
å forebygge mC-krim
Forebyggende mekanisme – en enkel teoretisk 
forklaring på hvordan et virkemiddel gir en  
kriminalitetsreduserende effekt.

redusere rekrutteringen til MC-gjengene.

bygge normative barrierer, altså moralske sper-
rer, mot å begå kriminelle handlinger. 

avskrekke ved å øke kostnadene ved deltakelse i 
gjengen og de kriminelle aktivitetene, for eksem-
pel ved stadige kontroller eller trussel om straff ved 
lovbrudd.

redusere gevinstene, for eksempel redusere sta-
tusen for deltakelse i MC-gjengen eller inndra krimi-
nelt utbytte fra kriminelle aktiviteter.

avverge planlagt vold og kriminelle handlinger.

inkapasitere ved å frata MC-gjengene evnen til å 
drive sin virksomhet, og særlig kriminelle aktivite-
ter; nøytralisere ledere og andre sentrale personer.

beskyttelse av sårbare mål og trusselutsatte per-
soner.

redusere skadevirkninger fra MC-gjengers virk-
somhet, for eksempel gjennom innsats mot ung-
dom i risikogrupper.

exit: Få gjengmedlemmer til å avslutte sin delta-
kelse og få hele MC-gjenger til å legge ned virk-
somheten.

Professor Tore Bjørgo.

– Skal vi lykkes med å forebygge kriminalitet, må vi 
tenke helhet. Hver aktør må se sin rolle, sier professor 
Tore Bjørgo. Han har utviklet en modell som kan bidra 
til bedre samarbeid.   

kriminelle mC-klubber Forebygging

Kilde: Rapporten «Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 2011-2015».

myter og fakta om  
kriminelle mC-gjenger

myte

Ènprosent-klubbene i Norge er ikke  
kriminelle. De er bare en gjeng  
sykkelentusiaster som liker å være 
sammen og mekke på syklene. 

myte

MC-klubbenes støttegrupper  
består bare av sykkelentusiaster 
som liker å mekke sykkel. 

myte

De uoffisielle støtteklubbene  
er ikke kriminelle. 

myte

Prøvemedlemmer for Hells Angels 
utfører bare lovlige aktiviteter  
som vakthold, bartjenester og  
opprydding.

myte

Det er helt uproblematisk å delta  
på MC- fester og arrangementer.

fakta 
Kriminalitet begås som oftest av énprosentene. Det er klubber og 
personer som tilhører den delen av MC-miljøet som definerer seg ut 
av det etablerte samfunnet (det vil si det lovlydige motorsykkelmil-
jøet) og som følger sine egne lover og regler. Eksempel på slike klub-
ber er Hells Angels, Bandidos, Outlaws og Coffins  Cheaters. Over 90 
prosent av énprosentklubbene  i Norge støtter Hells Angels. Med-
lemmene i énprosentklubbene regner seg som eliten innenfor motor-
sykkelmiljøet. 

fakta
De offisielle støttegruppene består i stor grad av kriminelle unge 
menn og springer ut av ènprosentklubbene. Den kriminelle aktiviteten 
til klubbenes støttegrupper er høy og innbefatter all type kriminalitet 
fra salg av narkotika til vold og hærverk. Politiet har grunn til å tro at 
støttegruppene brukes til å utføre oppdrag som medlemmene selv 
finner for risikable. Rekrutteringsgrunnlaget for støttegruppene er kri-
minell ungdom som søker etter tilhørighet og som ikke nødvendigvis 
har noen spesiell MC-interesse. 

fakta
Nei, ikke nødvendigvis. Men politiet mener de uoffisielle støtteklub-
bene kan ha blitt tvunget inn i systemet som ledd i konsolideringen i 
MC-miljøet. De er derfor ikke nødvendigvis kriminelle eller tilhengere 
av MC-gjengen. Men de utgjør hoffet til klubbene og gir dem trover-
dighet, legitimitet,  prestisje og makt. Av for eksempel Hells Angels’ 
113 medlemmer og prøvemedlemmer i Norge er 85 – det vil si 75 pro-
sent, domfelt for straffbare forhold. Av Bandidos’ 48 medlemmer og 
prøvemedlemmer er 30, altså om lag 62 prosent, domfelt.

fakta
Feil. Som prøvemedlemmer kan de bli pålagt å utføre aktiviteter 
som vakthold, opprydding og bartjenester.  Men det er grunn til 
å tro at også ulovlige aktiviteter kan styrke kandidaturet fra pro-
spect og hangaround til fullverdig medlem. I forbindelse med Tok-
ke-drapet uttalte en av de tiltalte, et prospect i Hells Angels MC 
Stavanger, at han var underlagt et medlem og derfor måtte utføre 
de oppdrag han ble gitt. Slike oppdrag kan være narkotikasalg, 
grove tyverier og liknende.

fakta
Nei. Man må være klar over at man kan bli utsatt for såkalte «hon-
ningfeller» – som klubbene legger ut i form av narkotika/sex for å 
bondefange sympatisører som er interessante for klubben eller 
avdelingen. Slike sympatisører kan blant annet brukes eller tvin-
ges til å ivareta klubbens eller medlemmenes interesser.  Samtidig 
bidrar man til å skaffe klubbene inntekter ved salg av eksempelvis 
klubbrekvisita og tatoveringer. Man bidrar også til å alminneliggjø-
re klubben i det offentlige rom.
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internasjonal innsats

strenge spilleregler
I Oslo samtaler politiet med de kriminelt belastede MC-
miljøene. Men overholdes ikke spillereglene, blir det 
konsekvenser: - Da går politiet inn, noe som betyr et 
jævla trøkk mot miljøet, sier politioverbetjent Eirik Jensen.    

i dialog: Eirik Jensen og 
Ove Jørgensen Høyland 
i Hells Angels under et 
«Euro Officer Meeting» 
ved klubblokalene på  
Alnabru i Oslo, 2011. 

Forebygging

Ifølge Einar Aas, leder for seksjon for or-
ganisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, 
blir dialog som metode brukt mot alle mu-
lige grupperinger. Inkludert de kriminelle 
MC-miljøene.

– Metoden går ut på at vi snakker med 
motparten. Oslo-politiet bruker dialog i alt 
fra forebyggende arbeid blant ungdom til 
kontakt med tunge kriminelle miljøer. 

– Hva er verdien av å ha dialog med de kri-
minelle MC-miljøene?

– Vi får kunnskap om miljøet, samtidig 
som vi kan gi våre direktiver og presen-
tere hvordan vi vil ha det. I Oslo har vi for 
eksempel meddelt at de ikke får opptre i 
skinnvestene sine i det offentlige rom, og 
det forholder de seg til. Vi har formidlet til 
Hells Angels at vi ikke ønsker «street-crew»-
grupperinger, og det respekteres også. Vi 
kan altså gå inn og si i imperativs form 
hvordan vi ønsker å ha det.

– Hvorfor gjør de som politiet sier?
– Hvis påleggene ikke overholdes, setter 

vi makt bak. Miljøene vet at det får konse-
kvenser om de ikke følger de avtalte spil-
lereglene.

Politioverbetjent Eirik Jensen, rådgiver 
for Aas og en av de meste erfarne brukerne 
av dialogmodellen, forklarer det slik:

– Å drive forebyggende politiarbeid 
handler om å stikke hull på begynnende 
konflikter og pålegge aktørene å løse dem. 
Hvis så ikke skjer, går politiet inn, noe som 
betyr et jævla trøkk mot miljøet. Det er ikke 
disse gutta spesielt interessert i, for da mis-
ter de frihet; da blir det ikke noe av de plan-
lagte treffene, da blir det ingen kolonnekjø-
ring gjennom byen. 

ikke et stort problem
Oslo hadde store problemer med MC-kri-
minalitet på 90-tallet, men ifølge Aas har 
situasjonen endret seg vesentlig. 

▲
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Forebygging

De tre HA-medlemmene rekker frem 
hånden og hilser. De går alle inn på ser-
veringsstedet og holder et møte. Tema 
etter planlegging av HAs «Euro Officer 
Meeting» samt klubbens 15-års-jubile-
umsfest i september. HA-medlemmene 
uttrykker at de føler stort ansvar for å få 
gjennomført et vellykket arrangement. 
Mange utenlandske medlemmer kom-
mer til å delta. En viktig faktor er god 
planlegging og samarbeid med politiet 
for å unngå unødvendige konflikter. De 
gir opplysninger om antall gjester, fest-
steder, hoteller, transport, sightseeing 
og annet. Politiets spørsmål om arran-
gementet blir besvart.

Stemningen er god, det spøkes om 
alle attraksjonene de eldre utenlandske 
medlemmene ønsker å se sammen med 
sine koner under Oslo-besøket. 

Neste punkt på møteplanen er politiets 
krav og rammer for arrangementet. Poli-
tiet forventer at alle HAs gjester har med 
seg identitetspapirer, følger colors-forbu-
det på restauranter og nattklubber og føl-
ger politiets anvisninger. Det blir avtalt at 
politiets operative leder vil komme innom 
klubbhuset for å gå igjennom plasserin-
gen av kontrollposter og parkering. Det 
aksepteres ingen kriminalitet. Om krimi-
nalitet avdekkes, blir det reaksjoner. 

Dette har medlemmene forståelse for. 
De har allerede gitt sine utenlandske gjes-
ter beskjed om reglene som gjelder i Oslo. 

Deretter fortsetter samtalen om trus-
selbildet ved en nyetablering av Mon-
gols. Møtedeltakerne forteller om sine 
bekymringer rundt etableringen, og det 
avtales et nytt møte etter sommerferien. 
Nye kontakttelefonnummer utveksles ,og 
møtet avsluttes med faste håndtrykk.

Redigert utdrag fra Oslo politidistrikts 
rapport: Alt starter og avsluttes med et 
håndtrykk – Dialog med gjengstrukturer, 
resultater, erfaringer og råd.

oslo, juni 2011
En varm sentrumsgate. Klokken 
er snart ett. En bil parkerer ved et 
serveringssted, utenfor står det tre 
medlemmer fra Hells Angels (HA) og 
røyker. I bilen sitter to tjenestemenn 
fra Oslo politidistrikt.

«I noen sammenhenger fortjener disse miljøene den 
omtalen de får. Men i Oslo mener vi at miljøene enn så  
lenge opptrer på en slik måte at det er til å leve med.»

einar aas, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt

▲
 

Politiinspektøren legger ikke skjul på at 
han mener valg av strategi har hatt betyd-
ning for den positive utviklingen.
– Vi går ikke inn med 20 mann hvis situasjo-
nen er slik at det holder med to. Store styrker 
sender et signal om at politiet har oppgradert 
problemet til noe stort og uhåndterlig, og det 
bygger klubbens image og kriminelle pondus. 
Tilfanget av rekrutter øker, andre kriminelle 
aktører ser på klubben og medlemmene som 
potente, og søker samarbeid. 

– Syns du andre deler av politiet demoniserer 
de kriminelle MC-gjengene?

– Det vil jeg ikke si. I noen sammenhen-
ger fortjener disse miljøene den omtalen de 
får. Men i Oslo mener vi at miljøene forelø-
pig opptrer på en slik måte at det er til å leve 
med. Som lokalt problem i Oslo er ikke de 
kriminelle MC-miljøene en hovedutfordring. 
Men fordi Oslo er et arnested for mye av kri-
minaliteten som skjer rundt omkring i lan-
det, har vi et ekstra ansvar. I den grad det er 
nødvendig, deltar vi når andre politidistrikter 
trenger vår hjelp.

Dialog innebærer at politiet håndhilser og 
blir kjent med de kriminelle og utvikler et 
tillitsforhold. Aas mener likevel ikke at det 
gjør det vanskelig å være tøff når det trengs. 

– I dialogmodellen er det en klinkende klar 
forutsetning at vi skal ta de kriminelle på den 
kriminaliteten de begår. Dialog er absolutt 
ikke noe amnesti. 

Det er tydelig at Oslo-politiet ikke bare 
snakker, men også viser handlekraft: 

I januar i fjor gikk politiet inn ved HAs 
klubbhus på Alnabru og fant 13 håndvåpen 
gjemt i vegger og tak. Under letingen ble 
klubbhuset, ifølge Aas, bortimot skrudd fra 
hverandre. I januar i år aksjonerte Oslo- 
politiet mot Bandidos. Da ble et skarpladd 
våpen funnet.

Oslo-politiet har dessuten beslaglagt store 
mengder narkotika i det kriminelle MC-miljø-

et. I 2010 avdekket Tollvesenet 30 kilo amfe-
tamin på Kielferga, og Oslo-politiet slo til mot 
en tysk kurér, et nederlandsk HA-medlem og 
et norsk HA-medlem. Alle ble dømt til elleve 
års fengsel. Ankesaken skal opp i juni.

– Selv om vi har dialog, forfølger vi miljøe-
ne når det gjelder kriminalitet, sier Aas. – Det 
er klinkende klart, både for politiet og de kri-
minelle MC-miljøene. 

vet når det ulmer
Da Aas ble ansatt som leder ved seksjon for 
organisert kriminalitet i Oslo-politiet, kom 
han fra Asker og Bærum politidistrikt. Dia-
logmodellen var nokså fremmed for ham, og 
han innrømmer han var skeptisk. I løpet av de 
tre–fire årene i jobben har han latt seg impo-
nere, sier han, og understreker at det ikke er 
snakk om å forhandle med kriminelle. Svært 
mye av dialogen skjer på politiets premisser.  
Så vidt Aas bekjent, er Oslo det eneste politi-
distriktet som praktiserer dialog med de kri-
minelle MC-miljøene. 

– Jeg er nok litt forbauset over at ikke flere 
har interessert seg for modellen vår, sier han. 

– Det er viktig å forstå at dialog ikke inne-
bærer et enten eller. Vi driver med aktiv kri-
minalitetsbekjempelse, parallelt som vi ser 
det som verdifullt å snakke med miljøene. 
Når vi tar noen, bør vi ta de rette. Vi bør unn-
gå unødvendig stigmatisering og unngå å pla-
ge folk som ikke plages skal. Det er ikke noe 
mål å plage flest mulig. Det er kriminaliteten 
vi vil til livs.

Siden Oslo startet dialogmodellen i 1998, 
har det ikke forekommet en eneste voldelig 
konflikt mellom det som defineres som de kri-
minelle MC-miljøene i Oslo. Det er et resultat 
Aas og kollegene er stolte av. 

ikke kosemøter
Eirik Jensen, som er en av arkitektene bak 
dialogmodellen, sier mange oppfatter den 

som en myk metode. Men det er feil, sier Ei-
rik Jensen.

– Møtene vi har med HA og Bandidos er 
ikke akkurat myke. Vi kommer med tydelige 
bestillinger for hvordan vi vil ha det. Vi har 
for eksempel nektet HA og Bandidos å sende 
soldater til konflikter i Sverige og Danmark. 

Om våren pleier Jensen og kollegene å 
møte lederne i HA og Bandidos for å finne 
ut hvilke planer klubbene har for sommer-
sesongen. De får da høre om arrangemen-
ter, turer og andre ting som skal skje. 
 
nye klubber er uønsket 
Nye klubber som prøver å etablere seg, in-
kluderes også i dialogen med politiet. Be-
skjeden de får, er svært tydelig: De er uøn-
sket i hovedstaden.

– Vi refererer til politimesterens vedtak, 
han ønsker bare to klubber i Oslo: Hells An-
gels og Bandidos. Vi forklarer at flere klub-
ber kan bety rivalisering, bråk og voldsepiso-
der, og det ønsker vi ikke noe av, sier Jensen.

I samarbeidet med utesteder er det «colors-
nekt» i Oslo. 

Det innebærer at MC-folk ikke kommer inn 
med skinnvestene sine. 

– Vi ser det som et forebyggende tiltak for 
å unngå vold, og det skjønner gutta, sier Ei-
rik Jensen. 

– Om det skal være en viss type konsert på 
Valle Hovin, ringer vi til klubbene og minner 
dem på at de må legge igjen vestene hjemme. 
Verre er det ikke.

Selv om dialog som strategi er effektivt og 
ressursbesparende, er det samtidig utfordren-
de, ifølge Einar Aas. 

Politiet er nødt til å etablere et forhold til 
miljøene, og dette krever kunnskap, erfaring 
og egnede ansatte.

– Men når kontakten er etablert og politiet 
snakker med miljøene, er uttellingen svært  
stor, understreker Aas.

strategivalg er viktig: Leder 
for seksjon for organisert krimi-
nalitet i Oslo politidistrikt, Einar 
Aas, mener at valg av strategi 
mot kriminelle MC-klubber har 
hatt en betydning for den positi-
ve utviklingen i hovedstaden. 

FO
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felles front  
mot énprosentene 
Fra å være byen hvor Hells Angels bygde opp sitt 
hovedkvarter i Norge, er Trondheim blitt et kraft-
sentrum i kampen mot de kriminelle MC-miljøene.

mC i midt-norge

Trondheim kommune har vedtatt en hand-
lingsplan mot MC-kriminalitet. Planen omfat-
ter blant annet et formelt samarbeid mellom 
kommunen, politiet, næringsforeningen, Skat-
teetaten, Nav og Tollvesenet. Ansatte både i 
kommunen og hos samarbeidspartnerne skal 
få opplæring i MC-kriminalitet, og målet er økt 
bevissthet på alle nivåer om de kriminelle MC-
klubbenes virksomhet.

– Politiet klarer ikke denne oppgaven alene. 
Kommunen og andre aktører er nødt til å bidra, 
sier Even Ytterhus, koordinator for Samarbeids-
ordning av lokale kriminalitetsforebyggende 
tiltak (SLT) i Trondheim kommune.

De fleste av kommunene i Sør-Trøndelag har 
fulgt eksemplet til Trondheim kommune og er-
klært énprosent-klubbene uønsket. Også fle-
re kommunestyrer i Nord-Trøndelag har gjort 
samme vedtak.

– Trondheim ønsker å ha med de andre kom-
munene i regionen, forteller Ytterhus. – Om vi 
hadde tenkt bare på oss selv, ville vi ha risi-
kert at problemet ble forskjøvet til kommunene 
rundt. Det vi er i ferd med å skape, er et politisk 

kraftsentrum i Midt-Norge for bekjempelse av 
MC-kriminalitet.
Strategiplanen har tre hovedfokus: 
n Bekjempe nyetablering av énprosent-klubber
n Bekjempe kriminell virksomhet som énpro-
sent-klubbene står for
n Bekjempe rekruttering til énprosentklubbene

nektes å jobbe med barn
Da Hells Angles (HA) fikk fotfeste i Norge på be-
gynnelsen av 90-tallet, ble Trondheim HAs ho-
vedsete. Etter hvert kom det flere HA-klubber, 
og Oslo har nå overtatt lederrollen. Trondheim 
har lenge strevd med MC-kriminalitet, og byen 
har akkumulert mye erfaring om virkemidler.

– Samarbeid er svært viktig, sier Even Yt-
terhus.– Hvis kommunen skal lykkes, er vi for 
eksempel helt avhengige av politiets etterret-
ningsopplysninger om det kriminelle MC-mil-
jøet. Vi har klart å utvikle et smidig samarbeid, 
vi er en samarbeidsgruppe med medlemmer 
fra sentrale instanser som møtes jevnlig, vi har 
også mye uformell kontakt og ringer hverandre 
når det trengs. 

Fronten mot de kriminelle MC-miljøene fore-
går på ulike plan. Et par eksempler:

Næringsforeningen sendte i fjor ut julebrev 
til alle utesteder og oppfordret alle til å nekte 
gjester i full «MC-color» adgang. Det finnes ek-
sempler på at medlemmer av énprosent- klub-
ber ønsker jobb i kommunen, men ifølge Yt-
terhus ser ikke Trondheim kommune at disse 
medlemmer skal kunne få arbeide med for ek-
sempel barn og unge. 

– Medlemskap i organisasjoner som myndig-
hetene anser som kriminelle nettverk, er ikke 
forenelig med at man skal fungere som forbil-
der for og arbeide for å forebygge kriminalitet 
og rusbruk blant barn og unge, sier han. – Vold, 
rus og kriminalitet er en del av virkeligheten i 
énprosent-klubbene, og det er nettopp slike ele-
menter vi ønsker å skjerme barn og unge for. 

sårbare gutter
For et par år siden gikk HA i Trondheim aktivt 
ut for å rekruttere støttegrupperinger. Ifølge Yt-
terhus gikk klubben til miljøer med voldelige 
og sårbare gutter, som var kjent av barnevernet. 

– Mange av disse manglet sterke omsorgsperso-
ner som satte grenser, og HA kunne gi dem alt 
de hadde savnet i oppveksten: Grensesetting, 
sterke lederskikkelser, konkrete oppgaver, vold-
som personlig status. 

AK81 (Alltid klar HA) ble disse grupperin-
gene kalt, og rekrutteringen skjedde parallelt 
flere steder i Norge. I Trondheim gikk politiet 
og kommunen sammen for å stoppe rekrut-
teringen.

– Kommunen ga ungguttene andre alternati-
ver, forteller Ytterhus. 

– Gruppen telte seks stykker, og vi klarte å få 
tre ut av miljøet. To gikk til Mongols, de sitter 
nå og venter på dommer i rettsvesenet etter al-
vorlige voldshandlinger før jul.

– Kan strategien mot énprosent-miljøene ses 
som MC-rasisme?

– Nei. Regjeringer over hele verden anser HA 
og andre én-prosent-klubber som kriminelle. 
Den som velger å knytte seg til et slikt miljø, 
må selv ta ansvar for det valget. Er man innen-
for, får man mye informasjon om det som skjer 
innenfor organisasjonen, blant annet om kri-

minell virksomhet. Om man er genuint opp-
tatt av MC og kameratskapet som MC-miljøet 
gir, fins det en masse lovlydige klubber man 
kan være med i. De aller fleste MC-klubbene 
er jo lovlydige. 

politiet roser samarbeidet
Politioverbetjent Bjørn Joar Stokkan, koordi-
nator for MC-kriminalitet i Sør-Trøndelag poli-
tidistrikt, roser dialogen med Trondheim kom-
mune. 

– Vi har en god tone og et klart felles mål. Jeg 
mener det er utopi å tro at man blir kvitt pro-
blemet helt, men man kan hindre eskalering, 
rekruttering og nyetablering av klubber. Ifølge 
Stokkan har politiet definert fire såkalte «kri-
minelle MC-klubber» i Trondheim: Hells An-
gels MC, Ruthless MC, Raiders MC og Paranoid 
MC. Det hører med til problematikken at to av 
klubbene leier lokaler av Trondheim kommune. 
Outlaws har også etablert seg i byen, Mongols 
sier de har etablert seg, men ingen av disse har 
lokaler ennå. Det finnes også en støtteklubb til 
Bandidos i byen.

– En nøkkel for å stoppe etablering og rekrut-
tering er å hindre at de skaffer seg klubblokaler, 
sier Stokkan. – Klubbene ønsker et sted å være, 
og det er nettopp på denne arenaen at kampen 
i første omgang må stå.

Stokkan er kontaktperson for politidistriktet 
på feltet MC-krim, som innebærer at han bru-
kes som rådgiver av mange. 

– Det er viktig at områdene rundt Trondheim 
får bistand, ellers forskyver problemet seg bare 
til nabokommunene, sier han. Etterretning er 
en viktig rolle for politiet i dette samarbeidet, 
forsetter han. – Vi må gjøre rede for hvordan si-
tuasjonen er, og hva som er utfordringene. Først 
når politikere og andre vet dette, kan de ta de 
riktige avgjørelsene om hva som må gjøres.

– Hvordan tror du situasjonen i Trondheims-
regionen er om ti år?

– De personene som startet klubbene, er ennå 
på topp. Vanskelig å si hva som vil skje etter et 
generasjonsskifte. Målet vårt er å hindre at det 
etableres nye klubber. Klarer vi det, og klarer 
vi å hindre rekruttering, kan det være at pro-
blemet langsomt dør ut.

bjørn joar stokkan, politioverbetjent

«Jeg tror det er utopi å tro 
at man blir kvitt problemet 
helt, men man kan hindre 
eskalering, rekruttering og 
nyetablering av klubber.»

står sammen: Politiet  
aksjonerer mot Hells Angels 
klubbhus i Trondheim i 2003.  
Flere aktører har med stort  
hell samarbeidet for å snu  
MC-kriminaliteten i byen.

FOTO: SCANPIX
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payback norge

Flere kommuner, blant andre Haugesund, har 
oppfordret utestedene i byen til å nekte personer 
som bærer MC-vest, adgang. Atle Jørgensen be-
skriver forbudet mot såkalt «colors» som brudd 
på både Grunnloven og menneskerettighetene, 
og organisasjonen har hyret den kjente advoka-
ten John Christian Elden til å bekjempe forbudet.

– Det myndighetene driver med nå, er forføl-
gelse av et helt miljø, og det går ut over uskyldige 
tredjepersoner, blant andre koner og barn.

– Jeg har hørt om barn som kommer gråtende 
hjem fra skolen og forteller at andre barn ikke vil 
leke med dem fordi far kjører motorsykkel og bru-
ker skinnvest. Bikere blir trakassert fordi myndig-
hetene ønsker å fjerne symbolikken, og det ser jeg 
på som ren diskriminering. Det er som om man 
skulle forby samedrakt eller turban.

Jørgensen sier det pågår en «storm» mot biker-
miljøene i Norge. Deler av Stortinget, kommune-
ne og politiet har gått sammen om å forfølge en 
gruppe i samfunnet.

– Bakgrunnen er at énprosent-miljøet står bak 
svært mye alvorlig kriminalitet.

– Begrepet «énprosent-klubber» er en kunstig 
betegnelse som politiet bruker, og som er misvi-
sende og stigmatiserende.

– Stortinget bruker det samme begrepet. Benekter 
du at det såkalte «én-prosent-miljøet» står for bety-
delige mengder alvorlig kriminalitet?
– Det finnes kriminelle elementer i MC-miljøet, 

og flertallet av disse blir tatt. Noen medlemmer 
har rulleblad, ja, men det er i stor grad snakk om 
ungdomssynder. I de yngre HA-klubbene (Hells 
Angels) er det få med kriminelt rulleblad. Jeg var 

«hangaround» i HA-klubben i Drammen en tid, 
og så vidt jeg vet, er ingen av medlemmene straf-
fedømt. Dessuten fins det kriminelle elementer i 
alle miljøer. Også i politiet. 

– Vil du si at politifolk begår like mye alvorlig kri-
minalitet som medlemmene av én-prosent-miljøet?

– Jeg har ingen bakgrunn for å påstå verken det 
ene eller det andre, jeg bare poengterer at det fins 
råtne epler i alle miljøer, politiet inkludert. Det 
som er tilfelle, er at hele biker-miljøet dras ned i 
søla når enkeltindivider gjør noe kriminelt, godt 
hjulpet av mediene. Dette ser man ikke i andre 
miljøer. Om en politiker filmer nakne gutter i du-
sjen, er det ingen som fremstiller det som om alle 
politikerne driver med dette.

cowboy og indianer
– Da politiet aksjonerte mot HAs klubbhus i Oslo i 
fjor, ble det funnet 13 våpen gjemt i tak og vegger. 
Hva tenker du om det?

– Flere av de våpnene var gamle, helt fra an-
dre verdenskrig.

– Men hva sier det om miljøet? 13 våpen? 
– At disse våpnene ble funnet, er ikke bra, 

og det er jo et slags … hva skal jeg kalle det … 
usunnhetstegn for miljøet? Som en del av biker-
miljøet må jeg vel være ærlig og si at denne epi-
soden kunne jeg godt ha vært foruten, helt klart. 

– Anser du aksjonen som forfølgelse?
– Nei. Folk som blir medlemmer av HA og Ban-

didos, må regne med at klubblokalene jevnlig ut-
settes for razzia. Dette er en del av spillet, fordi 
disse klubbene av myndighetene er definert som 
kriminelle miljøer – feilaktig, spør du meg. Jeg 
ser på dette som en slags cowboy- og indianer-
lek. Ulovligheter må forfølges og straffedømmes, 
uansett hvilket miljø det er snakk om. Det er opp-
gaven til det enkelte medlem å holde sin sti ren. 

– Syns du HA bør ekskludere medlemmene som 
hadde gjemt de 13 skytevåpnene?

– Jeg vil ikke uttale meg om interne spørsmål 
i klubbene. Og jeg tror ikke det er så lett å finne 
ut hvem i klubben som hadde gjemt våpnene.

– Hva tenker du om at vitner trekker seg og en-

drer forklaring i rettsaker mot medlemmer av én-
prosent-klubbene. Er det en kultur du støtter?

– Jeg vil ikke kalle det kultur, jeg mener ge-
nerelt at dette ikke er representativt for miljøet. 
Igjen er det snakk om enkeltindivider.

– Men er det ikke ødeleggende for imaget til det 
du kaller biker-miljøet?

– Hvis det er tilfelle, bør det forfølges. Alt som 
er med og ødelegger en klubbs rykte, bør forføl-
ges. Alt som er ulovlig og trekker ned omdøm-
met, må forfølges. Det er viktig at klubbene tar 
grep selv og for eksempel ekskluderer medlem-
mer som står bak alvorlige forbrytelser.

– Antatt HA-leder Leif Kristiansen fikk nylig en 
femårig dom for narkotika, grovt ran og trusler. Bør 
han kastes ut av klubben sin?

– Det kan jeg ikke uttale meg om.
– Ville du ha ekskludert ham om du satt i presi-

dentskapet i HA?
– Jeg vil ikke uttale meg om enkeltindivider 

eller enkeltsaker, men gjentar det jeg sa om vik-
tigheten av at klubbene selv tar grep, og for ek-
sempel ekskluderer medlemmer som står bak al-
vorlige forbrytelser.

– Hva tenker du om at HA gir penger til medlem-
mer som sitter i fengsel? 
– Det er fint. Broderskapet hjelper hverandre 

når det trengs. Man tar vare på hverandre, akku-
rat som brødre, eller familie, skal.

– Belønner HA kriminalitet? 
– Nei, det kan jeg ikke si at de gjør.
– Etter at politiet gjorde et våpenbeslag hos HA i 

Hamar, skal medlemmet som ble dømt for ulovlig 
våpenbesittelse, ha rykket opp i HA-systemet…?

– Det vet jeg ikke noe om. Om nevnte person 
fikk opprykk, så hadde det ingenting med hans 
omgang med våpen å gjøre, men med fartstid i 
klubben, som i alle andre biker-klubber.

– Hvorfor valgte dere navnet Payback (hevn)?
– Payback betyr også å slå tilbake. Det vi øn-

sker, er å bedre klimaet for biker-kulturen ved å 
gi nøyaktig informasjon. Organisasjonen skal ha 
en nøkkelrolle i kampen mot myndighetenes ut-
strakte MC-mobbing.

– Dette er MC-rasisMe!
– Myndighetenes kamp mot 
bikermiljøet er ren diskri-
minering, sier Atle Jørgensen, 
daglig leder i Payback Norge,  
paraplyorganisasjonen som  
skal tale bikernes sak.

Taler bikernes sak:  
Atle Jørgensen er daglig  
leder av Payback Norge.  
Jørgensen, som er pensjo-
nert pilot i SAS, er selv ikke 
medlem av noen MC-klubb.

paybaCk norge
Payback Norge ble offisielt stiftet  
25. mars 2010, etter modell av Payback 
Sverige. Payback Norge har som mål å 
bedre klimaet for bikerkulturen ved å gi 
nøyaktig informasjon om denne, dens 
drivkrefter og mekanismer. Payback kan 
således sies å være en direkte biker- 
politisk organisasjon.



NORSK POL IT I  2  2012   3130   NORSK POL IT I  2  2012

lovlydige mc-klubber

– mc er mestring 
Foran alteret i Bragernes kirke står syv motorsykler til minne om liv tapt på veiene  

i fjor. Markeringen holdes på Motorsykkelens dag i Drammen, der hundrevis av  
MC-entusiaster også møtes til sykkelprat og sosialisering. 
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På kirketrappen utenfor Bragernes kirke i 
Drammen spiller Frelsesarmeen. Inne i kirken 
er det minnegudstjeneste for de 12 motorsyklis-
tene som mistet livet på veien i 2011. Litt uvan-
lig er det at det står 7 motorsykler foran alteret.

– Det er etter italiensk mønster. I byen Cas-
tellazzo Bormido i Nord-Italia arrangeres det 
hvert år en slik gudstjeneste, som samler tu-
senvis av motorsyklister fra hele verden. Vi har 
til og med vår egen skytshelgen, forteller leder 
i Ski MC-klubb, Hans Vestre.

«Madonna-treffet» er blitt arrangert hvert år 
siden 1947, og har fått tilnavnet etter at Pave 
Pius XII utpekte Jomfru Maria som motorsy-
klistenes offisielle skytshelgen.

Minnegudstjenesten holdes i anledning 
Motorsykkelens dag, som arrangeres av Norsk 
Motorcykkel Union i Buskerud. 

Utenfor kirken samles hundrevis av motor-
sykkelentusiaster til en sykkelprat, sosialise-
ring og kaffe.

Fellesskap, turer og gleden av å eie og kjøre 
egen sykkel. Det er MC-kultur i et nøtteskall, 
ifølge Vestre. 

– Å kjøre motorsykkel handler i stor grad 
om å mestre. Det er du, to hjul og de fysis-
ke lovene. Derfor er det viktig at folk har or-
dentlig kjørekompetanse og kler seg forsvar-
lig, selv om det kun er hjelm som er påbudt, 
påpeker Vestre. 

Han har vært medlem siden Ski MC-Klubb 
ble opprettet for 20 år siden, og er ute på syk-
kelen i all slags vær. Nøkkelen er å holde seg 
tørr og varm.

– Da er det som en god, frisk fjelltur. Du opp-
lever naturen, kjenner luften og lukten. Du er 
ett med elementene og svever gjennom land-
skapet, illustrerer Vestre, som både har kjørt 
sykkel til Gibraltar i sør, til Ungarn og St. Pe-
tersburg i øst og Island i Vest. Som oftest er han 
i følge med én eller flere av de 30-40 medlem-
mene i klubben.

motorsykkelens dag: I regi av Norsk Motorcykkel Union i Buskerud, samles hundrevis av MC-entusiaster i Drammen. Leder i Ski MC-klubb, Hans Vestre (t.h.), 
mener at fellesskap, turer og gleden av å eie og kjøre egen sykkel er MC-kultur i et nøtteskall. 

Ideen til MC-messen kommer fra Ita-
lia, hvor tusenvis av motorsyklister 
samles i den lille byen Castellazzo 
Bormido i juli hvert år. Målet er byens 
domkirke, hvor de mottar biskopens 
velsignelse. Dette kalles «Madonna-
treffet» og har blitt arrangert årlig si-
den 1947, da Pave Pius XII erklærte at 
Madonnina de Castellazzo, eller Jom-
fru Maria, skulle være motorsykliste-
nes offisielle skytshelgen og høyeste 
beskytter. Initiativet kom fra den itali-
enske apotekeren og motorsyklisten 
Marco Re, som skrev et brev til paven 
vedlagt 20 000 underskrifter.  

egen skytshelgen

lovlydige mc-klubber

mange fremmøtte: 
Det var stor oppslutning 

blant MC-entusiastene 
da Motorsykkelens dag 

ble arrangert i Drammen. 
Kjell Roar (bildet) var en 

av de fremmøtte.
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sykler foran alteret
Ski MC-Klubb er en av de mange lovlige MC-
klubbene i Norge, og er en åpen turklubb for 
folk i Follo-området. 

Klubben har ikke eget klubbhus, men møtes 
fast på en lokal pub. 

– Vi har ingen opptakskrav, men ønsker jo 
å møte folk og se hvem de er, før de kan bli 
medlem. Felles for medlemmene våre er at de 
er vanlige folk som har skjønt hva et ordent-
lig fremkomstmiddel er, oppsummerer Vestre. 

Klubben drar på tur flere ganger i måneden, 
og denne gangen var det Drammen som stod 
på programmet. 

godt forhold til politiet
Ski MC-Klubbs medlemmer står på riktig 
side av loven, men blir ofte møtt med kritis-
ke spørsmål fra folk som ikke vet hva klub-
ben står for. 

– Vi tar avstand fra alle typer kriminalitet, 

uansett hva det er. Vi må forholde oss til lover 
og regler, som alle andre. For å møte proble-
mer innen MC-miljøer må du nesten oppsøke 
dem selv, sier Vestre, og bekrefter at klubbens 
forhold til politiet er utelukkende positivt. 
Han trekker frem at politiet stiller opp på ar-
rangementer og parader, og at forståelsen for 
og kunnskapen om MC-kultur er større nå 
enn for bare noen år siden. 

– De ser nærmere på forløpet til hendelsen 
når de kommer til et ulykkessted, og kon-
kluderer ikke automatisk med at det var høy 
fart som var årsaken, påpeker klubblederen. 
Samtidig anslår han at folk som ikke har noe 
i trafikken å gjøre, er involvert i en tredjedel 
av motorsykkelulykkene. 

– Det er suverent at UP gjør en innsats for 
å få disse personene ut av trafikken. Når de 
kjører rutinekontroller, får de også avklart 
om det er eieren som kjører sykkelen, po-
engterer han.

tenker forebygging
Vestre er opptatt av å forebygge ulykker og 
trekker frem Oslo politidistrikts egen klubb, 
Tango MC, som en viktig bidragsyter til tra-
fikksikkerhet for motorsyklister.

– De arrangerer populære og gode kjøretek-
nikkurs, som er et viktig bidrag til at flere blir 
en bedre sjåfør på veiene, sier han. 

Ski MC-Klubb har en egen roadracing-grup-
pe, hvor de som ønsker å kjøre fort med mot-
orsykkel, kan gjøre det trygt på en bane med 
egnede sykler. 

I tillegg til å få utløp for spenning, kan det 
være utviklende for en sjåfør, og det kan bi-
dra til at det kjøres mer kultivert i trafikken, 
mener klubben. Men hva er så en egnet syk-
kel på veien? 

– Jeg kjører en Yamaha, andre kjører Suzuki, 
BMW eller Harley Davidson. Vi diskuterer og 
sammenligner sykler hele tiden. Det er en del 
av greia, avslutter Vestre.

uvanlig skue: Syv motorsykler står foran alteret i 
Bragernes kirke, til minne om de falne på veiene. 

møtes Jevnlig: Ski MC-Klubb er en av de mange lovlydige MC-klubbene i Norge, og er en åpen turklubb for 
folk i Follo-området. Klubbens 30-40 medlemmer har ikke klubbhus, men møtes fast på en lokal pub.   

«Vi tar avstand fra alle typer kriminalitet, uansett hva det er. Vi må forholde  
oss til lover og regler som alle andre. For å møte problemer innen MC-miljøer,  
må du nesten oppsøke dem selv.»
hans vestre, leder i Ski MC-klubb

lovlydige mc-klubber
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Blodtrykket hans er ennå noe høyt, men John Roger Lund har fått søvnen tilbake. Lederen 
for Breivik-etterforskningen sier det er godt å vite at teamet hans har full kontroll.

 D  a politioverbetjent John Roger 
Lund i slutten av august i fjor ble 
bedt om å lede etterforskningen 
av 22. juli-saken, var han i tvil 
om hva han skulle svare. 

Etter terroranslaget hadde han 
sittet i stabsledelsen. Han var sliten, det hadde vært 
svært mye jobbing, familien måtte avlyse sommer-
ferien. 

– Hvor lang betenkningstid fikk du?
– Kort.
– I løpet av dagen?
– Kortere.
– En time?
– Noe sånt.
– Det er kort.
– Ja. Og jeg visste at det kom til å bli en svært ut-

fordrende jobb. Oppgaven ville komme til å prege 
hverdagen det neste året. Jeg spurte meg selv om 
det var riktig å si ja.

– Du snakket vel med kona?
– Jeg ringte henne og sa det var blitt bestemt at 

jeg skulle lede denne saken. 
– Du la det ikke frem som et valg…?
– Jeg gjorde vel ikke det (Lund småkremter). Jeg 

har en fantastisk kone.
Kona er selv politi og jobber som vaktleder ved 

Sentrum politistasjon i Oslo. Paret har kjent hver-
andre i 26 år.

– Kona lovet å støtte meg hele veien, fortsetter 
Lund. – Hun sa hun ville gi meg rom slik at jeg kun-
ne gjøre en god jobb. Og det har hun virkelig gjort. 
Hun har vært et godt rekkverk å holde seg i. Når det 
har vært litt vanskelig, er det godt å ha noe trygt 
hjemme.

– Diskuterer du saken med henne?
– Ja, men vi snakker nok mer om hennes jobb. 

Jeg har tidligere vært sjef for etterforskningsavde-
lingen ved Sentrum politistasjon og kjenner jobben 
hennes. Innimellom spør hun hvordan det går med 
meg, men samtalen er sjelden på detaljnivå. Jeg 
har også to oppegående unger, de er på alder med 
dem som ble tatt livet av på Utøya, men det har jeg 
prøvd å ikke tenke på. Min oppgave er å få medar-
beiderne mine til å belyse saken på best mulig måte.

 V  i møter Lund på politihuset på Grøn-
land. Før intervjuet starter, drar 
han oss med til kantina hvor han 
kriter for tre vestlandslefser vi skal 
ha til kaffen. 

Gjennom korridorene hilser folk 
fra alle kanter. Lund, som går for å være svært dyk-
tig med folk, sier hei tilbake og smeller av noen 
kvikke morsomheter. Innen vi lukker døra til møte-
rommet, må han ha hilst på ti–tolv stykker. 

– Hvordan er det å lede etterforskningen av norges-
historiens største kriminalsak?

PoRTRETTET

NavN  
John Roger Lund

aldER  
49

STilliNg  
Politioverbetjent, leder 
av etterforskningsen-
heten ved seksjon for 

organisert kriminalitet, 
Oslo politidistrikt.

BakgRuNN  
Gift, to døtre på 16 år, 

bosatt på Abildsø i Oslo. 
Oppvokst i Sulitjelma  
i Nordland. Utdannet 
ved politihøgskolen.  

Ansatt i Oslo politidis-
trikt siden 1986. Tilknyt-

tet Kriminalavdelingen 
siden 1990. 

akTuEll 
Leder 22. juli-enheten 

som etterforsker  
Breivik-saken.

Nå sover han 
om natten igjen
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«I starten sa jeg til media at det var en ære å lede etterforskningen. 
Men når man ser på samfunnsengasjementet og sakens alvor, 
må jeg også få si at jeg har følt det som en stor bør, både for mine 
medarbeidere og meg selv.»

– I starten sa jeg til mediene at det var en ære …(Ansiktet får 
et alvorlig drag). Men når man ser på samfunnsengasjementet 
og sakens alvor, må jeg også få si at jeg har følt det som en stor 
bør, både for mine medarbeidere og meg selv.

– Etterforskningen skal helst ikke gå feil?
– Nei, den må ikke gå feil. Beslutningene som vi har tatt, vil stå 

til evig tid, og vil være gjenstand for gransking i mange, mange 
år. Vi har laget en beslutningslogg, slik at ettertiden kan gå tilbake 
og lese bakgrunnen for beslutningene vi tok. Hvorfor ble gårds-
bruket til Behring Breivik ransaket hele fire ganger? Vi vet at vi 
også kommer til å bli tittet i kortene når det gjelder ressursbruk, 
og loggen hjelper oss å svare på hvorfor vi gjorde som vi gjorde.

Kripos og Oslo politidistrikt deler etterforskningen mellom seg. 
Arbeidsfordelingen er slik: Oslo-politiet etterforsker alt som har 
med regjeringskvartalet å gjøre, samt Breiviks kjøretur til Utvika. 
Fra Breivik parkerer bilen på fergeleiet, er det Kripos som tar over.

Oslo politidistrikt har dessuten ansvar for alt som handler om 
Anders Behring Breivik som person. Som med andre drapssaker 
er oppveksten sentral. Ble han mobbet? Var han utsatt for episo-
der med utenlandske borgere som fornærmet ham? «Radikalise-
ringen» er neste fase i Breiviks liv Lund og medarbeiderne under-
søker. Den siste fasen er hvordan siktede gikk fra ord til gjerning.

– Detaljnivået på hvordan han har laget bomben, og hvordan 
han har klart å gå under radaren til politi og overvåkning, er helt 
spesielt, sier Lund.

– Var han heldig eller veldig god til å planlegge?
– Jeg mener han har vært veldig forsiktig og planlagt godt. Et 

eksempel er måten han skaffet seg ingrediensene til bomben på, 
han kjøpte dem over lang tid for ikke å bli oppdaget.

 M  ange store kriminalsaker har i ettertid fått 
massiv kritikk for etterforskningsarbeidet. 
Palme, JFK, avhørene i Birgitte Tengs-sa-
ken. Lund avviser at disse sakene er noe 
han går og tenker på. Derimot bærer han 
med seg kritikken som norsk politi har fått 

for deler av den operative håndteringen 22. juli.
– Kritikken har nok bidratt til at vi er ekstra nøye i alt vi foretar 

oss, sier han. – Vi tenker grundig igjennom alle beslutningene og 
kjører større beslutningsrunder enn det som er normalt i en draps-
sak. Ta for eksempel teleanalyse. Vi har innhentet informasjon om 
telekommunikasjonstrafikk to forskjellige ganger. Det normale er 
én gang. Våre beslutningsmøter har vært betydelig større enn i 
andre drapssaker, med flere deltakere rundt bordet. Dette er for 
å få belyst beslutningsgrunnlaget best mulig.

Under etterforskningen har 22. juli-enheten også hatt et side-
blikk på hva som kan komme til å bli konspirasjonsteoriene. For 
selv om man er så nøye som det overhodet er mulig, er det all-
tid en viss mulighet for at noe glipper. Og «hull» er grobunn for 
konspirasjonsteorier.

– Ta for eksempel måten vi gikk over Utøya på. Til sammen gikk 
vi over seks ganger, likevel ble det beklageligvis funnet levninger 
etter at vi var ferdige. Slikt kan vi aldri sikre oss helt mot. Noen 
kan om noen år finne et prosjektil på Utøya. Noen kan finne rester 
av noe som ble brukt i produksjonen av bomben på Vålstua gård. 
Slike funn er ikke farlige i seg selv, men politiet risikerer å få på 
seg at man ikke har gjort en ordentlig jobb. Funn kan også gjøre 
vondt for fornærmede og etterlatte. Det er blant annet derfor vi 
gjør ting flere ganger. Utøya ble til slutt gått over med et spesielt 
søkeutstyr som vi leide. Men hundre prosent sikker blir man aldri.

 P  olitiet skal ikke vitne i saken før i juni. Lunds stab, 
som nå er kraftig redusert, fortsetter etterfors-
kning også under rettssaken. Blant annet gjenstår 
det å gjennomgå en del beslag. 600 elektroniske 
enheter ble løpt fra på Utøya – pc-er, kameraer, 
mobiltelefoner – og politiet ønsker å se om de fin-

ner materiell som kan belyse saken ytterligere. Mye av utstyret 
er fuktskadet, og det er et møysommelig arbeid.

– Mange vil kanskje tenke at dette er en enkel sak å etterforske, 
Breivik har jo tilstått handlingen. Så hvorfor brukes det så mye 
ressurser?

– Grundig etterforskning er også et premiss for å kunne fore-
bygge slike hendelser i fremtiden, sier Lund. – Ressursbruken har 
også sammenheng med at vi lenge jobbet ut fra en mistanke om 
at siktede var del av et terrornettverk.

Da Breivik ble pågrepet, fortalte han til politiet at han var celle 
1, og at det fantes celle 2 og celle 3. Han sa også at det man hadde 
sett til nå, bare var fyrverkeri i forhold til det som ville komme. 

– Disse uttalelsene hang i lufta i lang tid etterpå og dannet bak-
teppet for den operative innsatsen, og etterforskningen, forkla-
rer Lund. – Vårt materiale viser at det ikke fins andre celler enn 
Breivik, og under rettssaken skal vi legge frem dokumentasjonen 
som vi har bygd den slutningen på.

Hele 300 personer deltok de første månedene i etterforsknin-
gen av Breivik-saken, ifølge Lunds beregninger. Da regner han 
med både teknisk og taktisk, analyse og PST. Da han overtok, be-
stod 22. juli-enheten av folk fra 26 ulike tjenestesteder. 

Det sier seg selv at det er en svært uensartet gruppe Lund har 
ledet. Men krangel og åpne konflikter har ikke forekommet, be-
dyrer han. Det tror han delvis skyldes at enheten har hatt klare 
målsettinger. 

– Selvsagt har det vært diskusjoner. Blant annet om metodebruk 
og hvorvidt politiet skal gå med på ønsker og krav fra siktede. 
Under avhørene krevde Breivik å få installert spill på sin pc. Det 
gikk ikke politiet med på, og begrunnet det med «spillenes na-
tur». Men det ble funnet andre løsninger. I samarbeid med feng-
selsvesenet fikk han andre typer spill i stedet. At politiet nektet å 
gi etter, medførte at avhørene stoppet i en periode.

PoRTRETTET

JohN RogER luNd, politioverbetjent og leder av 22. juli-etterforskningen
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Tre om Lund
 uNN hEgE SøRENSEN  
politioverbetjent, seksjon  
for organisert kriminalitet  
i oslo-politiet:

Lund har vært min sjef de siste 
ti årene. Først ved Sentrum po-
litistasjon, deretter i seksjon for 
organisert kriminalitet, og nå i 
22. juli-enheten. Han er en veldig 
fin sjef: engasjert, inkluderende 
og motiverende. Han byr på seg 
selv, forteller hvordan han selv 
reagerer i vanskelige situasjoner. 
Om noen i avdelingen har stort 
arbeidspress og jobber sent, sit-
ter han ofte igjen selv. Han er en 
sjef som står på når det trengs. 

 guNNaR ThoRESEN  
politiførstebetjent, seksjon  
for organisert kriminalitet  
i oslo-politiet:

Han er en sjef med visjoner, og 
som vet å gjøre andre mennesker 
gode. Han har noen flotte men-
neskelige egenskaper: omgjen-
gelig, alltid full av humør og latter. 
Han er svært sosial av seg, og er 
med på det som er av fester og 
arrangementer på jobben. Han 
bidrar alltid mye på festene, og 
passer på å forflytte seg rundt 
slik at han rekker å snakke med 
alle. Når han har behov for å mar-
kere at noe må gjøres, er han klar 
og tydelig.  

 ThomaS NygaaRd  
politibetjent i Kripos:

Han var min sjef i Oslo-politiet. 
En veldig snill og omtenksom kar. 
Tenker alltid på de ansattes ved 
og vel. Han er en slik sjef som kan 
gå rundt og skravle med de an-
sette. Når oppgavene er tøffe, er 
det viktig med slike små avbrekk. 
Hans måte å lede på, gir trivsel, 
som igjen er med og øker moti-
vasjonen. Han jobber mye i pe-
rioder, men er rolig og balansert 
av natur og lar seg ikke stresse. 
Disse egenskapene smitter over 
på omgivelsene. 

 B  evismaterialet i saken er ikke 
mindre enn enormt. Ved rett-
sakens oppstart var antall ti-
mer med avhør av Brevik oppe 
i 220 timer. Dette tilsvarer nes-
ten 1200 A4-sider med tekst. 

6000 beslag er gjort i saken. Drøyt 60 000 ti-
mer med videomateriale finnes. 

– Det er nesten som en fabrikk, sier Lund. Vi 
har et digert lager med beslag. Alt er systema-
tisert og lagt inn på data med nummer og foto. 

Ifølge Lund har dataverktøyet «Indicia» vært 
helt avgjørende for å klare oppgaven med å or-
ganisere og katalogisere materialet. 

– Å katalogisere er helt nødvendig for at ma-
terialet skal være lett å finne frem i for etterti-
den. Alt er søkbart og lagt inn elektronisk. Hvis 
vi for eksempel går inn og skriver «sementblan-
der», får vi til og med opp foto av sementblan-
deren som sprengstoffet ble blandet i. Hver 
eneste lille kvittering er skannet og lagt inn.

Lund sier han beundrer de ansatte som har 
holdt koken på tross av svært mye rutinearbeid. 
Han sier det har vært en unik entusiasme i saken.

– Hvordan motiverer du medarbeiderne dine?
– Jeg tror det handler mye om å se den en-

kelte. Både jeg og de andre lederne og pro-
sjektlederne har tatt oss tid til det. Vi har snak-
ket om det på morgenmøtene: Nå må vi huske 
å se folk.

– Hvordan ser man folk? 
– Man bør lære seg navnene på sine medar-

beidere, vite hva de gjør og bry seg om dem. Å 
sette seg ned og lytte en liten stund er verdi-
fullt, og særlig i en sak som denne. Mange er 
utsatt for sterke inntrykk, og da kan det være 
godt å snakke. Vi har hatt møter med psyko-
log som har fortalt om stressmestring og me-
toder for å få sove. Men etter at saken er over, 
vil det være behov for en ekstra innsats i HMS-
arbeidet. 

Tidligere var det ingen kultur i politiet for 
å snakke om sterke opplevelser, men det har 
heldigvis endret seg veldig.

At Breivik-saken har tatt på, legger ikke 
Lund skjul på. Før jul sov han svært dårlig, og 
legen kunne fortelle at blodtrykket hans had-
de gått opp.

Breivik-saken har også satt preg på det lille 
han har hatt av fritid. Siden 22. juli i fjor har 

han kviet seg for å treffe folk i sosiale sammen-
henger. Skrekken er å sitte på fest og få hun-
dre spørsmål om saken. Han har inntrykk av 
at medarbeidere har hatt det på samme måte.

Lund og familien har en liten leilighet på 
fjellet. Tidligere var han blant de meste so-
siale i sameiet. 

Det siste året har han knapt vært der. Som 
en slags kompensasjon for et innskrumpet pri-
vatliv har han fått til noen arrangementer på 
jobben, pølsefest og fredagstreff. Det har vært 
fint, sier han, sitte og skravle sammen et par 
timer.

 L  und er også påpasselig med å ser-
vere kake og holde små marke-
ringer som takk for innsatsen 
når folk slutter.

– Hvordan måler man suksess 
i en slik sak?

– For etterforskningen handler det først og 
fremst om kvalitet. Vi må ha lukket alle dører, 
eller lukket dem opp og sjekket bak dem. Vi må 
ha gjort jobben vår så grundig som overhodet 
mulig. Å holde tidsfrister er en annen suksess-
faktor, og Riksadvokaten har vært stram med 
frister. Personlig er jeg også svært opptatt av at 
medarbeiderne er fornøyde, de må føle at de 
har lært noe og utviklet seg. Har man fornøyde 
medarbeidere, er det mye lettere å spørre om 
hjelp neste gang det trengs.

– Hva har du lært av saken?
– Jeg er blitt veldig imponert over norsk po-

liti. Å lede en enhet som består av folk fra uli-
ke politidistrikter, Kripos og PST, har vist meg 
hvilken kraft politiet representer. Vi er innmari 
sterke når det gjelder.

– Sover du godt nå?
– Nå sover jeg godt. Jeg slapper av fordi jeg 

nå vet at vi er der vi skal være i prosessen. Mine 
medarbeidere har full kontroll.

– Og blodtrykket?
– Bedre. Jeg går på medisiner. Legen har 

bedt meg trene mer. Jeg har litt lett for å leg-
ge på meg. Det skyldes delvis at jeg har en 
stor svakhet for søtsaker. Jeg blir rett og slett 
glad av å spise sjokolade. Og det blir man ikke 
slank av.

– Men du blir glad?
– Ja! Sjokolade gjør meg veldig glad.

PoRTRETTET

Gammel kjenning ordnet medalje
De har stått på hver sin side av loven i mange år. Takket være 
anbefaling fra eks-tyven fikk politimannen Torbjørn Pettersen 
Kongens fortjenstmedalje i sølv.

TEkST: Anne Malm Monstad    FoTo: Jorunn Stokke/DT

Han var en hyppig gjest på politihuset i Dram-
men i sin mest aktive periode. Ottar Stensnes var 
godt kjent på stasjonen, og det var på den måten 
han kom i kontakt med politimannen Pettersen. 
De to har kjent hverandre i 35 år. 

– Han har virkelig stått på for meg i de årene vi 
har kjent hverandre, Torbjørn var mannen man 
kunne ringe når ting var vanskelig, han stilte all-
tid opp sier Stensnes.

Torbjørn Pettersen er pensjonert politimann nå, 
men er fortsatt en aktiv mann. Han sitter i bysty-
ret i Drammen for Arbeiderpartiet, og har en råd-
giverstilling i FRI – Kirkens bymisjons tilbud for å 
få soningsfanger tilbake til samfunnet etter endt 
soning. Men Pettersen savner politiyrket. Han fikk 
blant annet til et samarbeid mellom politiet og 
Senter for rusforebygging, slik at rusmisbrukerne 
fikk en seng de kunne sove ut rusen på framfor å 
sitte på glattecelle. Han har tidligere fått proliti-

medalje med laubær for sin innsats for å styrke og 
utvikle det tverrfaglige samarbeidet om krimina-
litetsforbyggende arbeid. Pettersen selv er takk-
nemlig for og stolt av utmerkelsen han nå har fått. 

– Jeg er veldig takknemlig, men mange job-
ber veldig mye og burde hatt sin egen medalje, 
sier Pettersen.

Politioverbetjent ved Drammen politistasjon 
Dag Ebbestad inviterte Pettersen til lunsj etter 
utmerkelsen. 

– Torbjørn har alltid hatt mot til å skille seg ut 
og tale de svakes sak. Dette er en utmerkelse som 
er få mennesker forunt; jeg syntes det er veldig 
fortjent. Fungerende politimester Jan Erik Strøm 
har jobbet i flere år med Pettersen;

– Den jobben du har gjort på det forebyggende 
området, er meget verdifull, og den står det re-
spekt av. Dette var en veldig hyggelig utmerkelse, 
avslutter Strøm.

«Selvsagt har det vært diskusjoner. Blant annet om 
metodebruk og hvorvidt politiet skal gå med på  
ønsker og krav fra siktede.»

JohN RogER luNd, politioverbetjent og leder av 22. juli-etterforskningen

BlE kRoNET: Pettersen fikk medaljen overrakt av ordføreren i Drammen, og  Ottar Stensnes (t.h) hadde laget en 
krone til sin gode hjelper for anledningen.

Margrete Halvorsen.

Ny kommunikasjons-
direktør på plass
Margrete Halvorsen (51) begynte i fe-
bruar som ny kommunikasjonsdirektør i 
Politidirektoratet.

Hun har lang kommunikasjonserfa-
ring, og kom til POD fra stillingen som 
kommunikasjonsdirektør i Helsedirekto-
ratet. Hun har et positivt inntrykk av sin 
nye arbeidsgiver og politiet.

– Gjennom samarbeid med POD i for-
bindelse med tsunamien og andre store 
kriser, har jeg fått dyp respekt for politi-
et. Dessuten har jeg sett forebyggende 
politiarbeid på nært hold, gjennom nær-
politi i det området vi bor. i Jeg er sikker 
på at det forebyggende arbeidet som 
utøves her, har bidratt til å holde unge 
mennesker på rett side av streken, sier 
Halvorsen. 

Det er flere årsaker til at hun ønsket å 
jobbe for norsk politi.

– Jeg liker selve samfunnsoppdraget: 
Forebygge og bekjempe kriminalitet og 
skape trygghet for befolkningen. Jeg er 
særlig opptatt av forebygging, sier hun.

– Hva er de viktigste kommunika-
sjonsfaglige utfordringene for politiet 
nå?

– Det er flere viktige kommunika-
sjonsmessige utfordringer. Det er viktig 
for politiet å jobbe for åpenhet innenfor 
det regelverket som tross alt eksisterer, 
og for læring i egen organisasjon. Dette 
har med kommunikasjon å gjøre; å vise 
og synliggjøre at vi gjør som vi sier i 
festtaler. Det forventer publikum.

Jeg mener også at det er viktig at det 
er politiet som analyserer og beskriver 
virkeligheten slik den er politifaglig sett. 
Da må vi jobbe med analyser og trender 
som beskriver og synliggjør dette, slik 
at vi får et kunnskapsbasert grunnlag 
for en offentlig debatt om prioriteringer.

– Har dine første måneder i etaten 
fått deg til å endre syn på politiet?

– Nei. Jeg har ikke fått meg noen over-
raskelser, kanskje med unntak av at 
det er store utfordringer på IKT-siden. 
Her har politiet et stykke fram før vi har 
stabile systemer som skaper god kom-
munikasjon og dialog både internt og 
eksternt, sier Margrete Halvorsen.
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Selv om Øystein Mæland alt har vært i stillingen 
i et år, må han finne seg i å bli kalt «den nye» po-
litidirektøren. Delvis fordi forgjengeren satt i el-
leve år. Delvis fordi han har vært ute i pappa-perm 
halvparten av sitt første år.

Mæland sier starten hans som øverste leder 
for 12 000 ansatte i Politi- og lensmannsetaten 
var spesiell. Etter to uker i stillingen gikk han ut i 
ferie, men den fikk en brå slutt 22. juli. Mæland, 
som verken hadde rukket å presentere målsettin-
ger eller lederplattform, fikk som mange andre i 
etaten ett hovedfokus: Terroranslaget.

Under permisjonen fulgte han evalueringen av 
politiets 22. juli-innsats fra sidelinja, men ble lø-
pende orientert om prosessen. I midten av mars 
tok han avbrekk fra permen for å være med å pre-
sentere konklusjonene. 

– Har evalueringen vært viktig for etaten?
– Uten tvil. Evalueringen konkluderer med 

en lang rekke læringspunkter som vi nå jobber 
med å følge opp. Dette er konklusjoner som vi 
må ta med stort alvor. Læringspunktene spen-
ner vidt. Noen handler om å forbedre tekniske 
løsninger, noen dreier seg om opplæring, trening 
og instruksverk. Noen peker i retning organise-
ring og ledelse. 

Helikopter på plass
Mæland ønsker at politiet skal være en organisa-
sjon som setter erfaringslæring i høysetet.

– Læring skal være et kjernepunkt i måten vi 
utvikler oss på. Politiets egen evalueringsrapport, 
som går så bredt og omfatter så mye, er en gylden 
anledning til å jobbe videre med organisasjonsut-
vikling og læring.

– Du ser 22. juli-evalueringen som en mulighet?
– I høyeste grad. Og vi må bli bedre. Ett mål er 

at vi skal bedre beredskapen. Vi har allerede fått 
på plass et ekstra helikopter i Oslo, som vil være i 
drift fra høsten av. Forsvaret stiller dessuten heli-
koptre til rådighet for å dekke transportbehov. Vi 
arbeider videre med å vurdere opplæringsnivået 
blant mannskapene. Bør flere få mer trening? 
Minimumsbemanning, blant annet ved opera-
sjonssentraler, er et annet viktig punkt som vi er 

i gang med å vurdere. Det store spørsmålet er: 
Hva slags beredskapsnivå skal vi ha? Vi skal lære 
mye av 22. juli, men samtidig er det urealistisk 
at en så ekstrem og ekstraordinær hendelse skal 
sette standard for det generelle beredskapsnivået. 

Et annet kjernespørsmål, ifølge Mæland, er om 
politiet av og til venter for lenge med å trykke 
på den røde knappen og mobilisere. Er man for 
forsiktig? 

– Dette er et viktig spørsmål å ta med i den vi-
dere diskusjonen. Vi har allerede drøftet det i po-
litisjefsgruppa, og evalueringsrapporten har vært 
på høring i alle politidistriktene og særorganene. 
Politiets fellesforbund har også avgitt uttalelse. 

Det er nettopp slik Mæland ønsker å lede. Dis-
kusjoner og innspill, høringsrunder om nødven-
dig. Politidirektøren er opptatt av åpenhet. Han 
ønsker friske diskusjoner om veivalg, og er over-
bevist om at det er til det beste for løsningene. 

– Vi må jobbe for å videreutvikle politiet til å bli 
en organisasjon som er opptatt av kompetanse 
og utvikling, med engasjerte medarbeidere som 
stiller spørsmål, og som føler at det er et poeng å 
bidra med innspill.

– Oppfordrer du til uenighet?
– Både i Politidirektoratet (POD) og overfor 

politisjefene har jeg oppfordret til motforestil-
linger. Det er én ting jeg føler meg veldig sikker 
på: Alle beslutninger blir bedre om de tas etter 
at man har hørt ulike syn. Når man har bestemt 
seg for noe, vil man nesten alltid møte kritikk. 
Da er det en styrke hvis man har fått innblikk i 
motforestillingene på forhånd, og kanskje jus-
tert beslutningen. Det skaper dessuten større 
lojalitet, og dermed bedre grunnlag for gjen-
nomføring, om man involverer organisasjonen 
i prosessen. 

– Dette betyr ikke at alle kan få det som de 
vil, fortsetter Mæland. – Men det er mye lettere 
å godta en beslutning om man føler at man er 
blitt hørt på. Å være en tydelig leder er ikke det 
samme som å være egenrådig. Dialog er nød-
vendig. Man kan heller ikke forvente at en leder 
skal ha klare svar på alle mulige utfordringer, 
man er nødt til å finne svarene sammen. Deret-

ter er det lederens ansvar å trekke konklusjoner 
og presentere dem og stå for dem. Og da er det 
viktig med tydelighet.

– Er deltakelse og medbestemmelse fremmede 
tanker i politiet?

– Ikke nødvendigvis fremmede, men jeg føler 
meg veldig sikker på at vi har mye å vinne på å 
utvikle denne måten å lede på.

Ønsker åpenHet og ærligHet
Først nå, i midten av juni, la politidirektøren frem 
sin lederplattform. Seks punkter på et A4-ark, 
med noen korte utdypninger. Ved første øyekast 
kan ordlyden virke generell.

– Det er riktig, sier Mæland. – Punktene er ver-
dier som like gjerne en sjef i Norsk Hydro eller en 
annen norsk bedrift kunne ha lagt frem som sin 
lederplattform.

Men med tanke på at Mæland er politidirektø-
ren, vil nok mange si at dette er nye takter. Som 
nummer to på listen, rett under «Klare målsettin-
ger og fokus på resultater», står «Åpenhet og ær-
lighet». Under er det et par setninger som utdyper 
hva politidirektøren forventer at en leder i politiet 
skal gjøre: «Du legger til rette for at ulike syns-
punkter kommer frem før beslutninger tas. Du re-
flekterer over din egen rolle og adferd, og åpner 
for tilbakemeldinger og evner å innrømme feil.»

«Samspill og involvering» er et annet ho-
vedpunkt. Det er utdypet slik: «Du bidrar til 
samarbeid og dialog. Du lytter til innspill fra 
medarbeiderne og legger til rette for reell med-
bestemmelse.»

– Lederplattformen setter opp noen verdier for 
det jeg anser som god ledelse, forklarer Mæland. 

Politidirektøren forteller at flere politimestre 
alt er i full gang med lederutvikling etter prinsip-
pene om mer medbestemmelse og innflytelse. 
Han understreker at den nye lederplattformen er 
et samarbeidsprodukt. Landets politimestre har 
vært tungt inne i prosessen, de ansattes organisa-
sjoner og hovedverneombudet har vært hørt un-
derveis. Verdiene skal derfor være godt forankret.

Når han oppfordrer til faglig diskusjon og me-
ningsutveksling, understreker han at det er i for-

Politidirektør Øystein Mæland (52) ønsker å videreutvikle politiet som kunnskapsbedrift.  
Det innebærer mer dialog, mer medbestemmelse og stor takhøyde i faglige diskusjoner. 

Ønsker mer åpenhet og 
medbestemmelse i politiet

Ønsker dialog: Politidirek-
tør Øystein Mælands lederstil 
er basert på dialog. Han ønsker 
seg engasjerte medarbeidere 
som stiller spørsmål og bidrar 
med innspill. Men i nødsituasjo-
ner, når sekundene teller, er det 
kommandolinja som gjelder. 
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«Å være en tydelig leder er ikke det samme som å være egenrådig. Dialog er nødvendig. 
Man kan heller ikke forvente at en leder skal ha klare svar på alle mulige utfordringer, man 
er nødt til å finne svarene sammen.»

kant av beslutninger. Etterpå forventer han loja-
litet til det som er blitt bestemt. Det er dessuten 
en del situasjoner man ikke kan tillate diskusjon i:

– I kriser og nødsituasjoner, når sekundene tel-
ler, er det kommandolinja som gjelder. Dette er 
to ulike måter å tenke på, og ansatte i Politi- og 
lensmannsetaten må kunne håndtere begge de-
ler, sier Mæland.

god ledelse er nØkkelen
3. mai var hans første arbeidsdag etter permisjo-
nen. Han sier det er veldig hyggelig å være til-
bake på jobb, selv om det har vært fullt kjørt fra 
første sekund.

Mæland er utdannet psykiater, men politispørs-
mål er langt fra et fremmed fagfelt for ham. Tid-
lig i karrieren jobbet han fem år i Justisdeparte-
mentet, deler av tiden med politispørsmål. Han 
var med å meisle ut politireformen som trådte i 
kraft i 2000. Som statssekretær underskrev han 
den første Schengen-avtalen. Under justisminis-
ter Grete Faremo hadde han ansvar for regjerin-
gens asylpolitikk, og måtte forsvare til dels svært 
upopulære avgjørelser i mediene.

Før han overtok roret i POD, ledet han store or-
ganisasjoner i helsevesenet i ti år, blant annet Psy-
kiatrisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus, 
og han styrte omfattende omstillingsprosesser.

– Er det annerledes å lede en helsevirksomhet 
enn politiet?

– Ja, men mye er også likt. Som leder må man 
begge steder jobbe med å utvikle gode strategier, 
følge opp strategiene i praksis, utvikle gode lede-
re under seg, støtte omstillingsprosesser. Det som 
er forskjellen er at jeg kjente inngående til virk-
somhetens kjerneprosesser i helsevesenet. Det 
gjør jeg ikke i tilsvarende grad i politiet. Derfor 
bruker jeg mye tid på å snakke med folk i orga-
nisasjonen. For å lykkes, er det nødvendig å ha 
best mulig oversikt.

At politiet er en politisk styrt organisasjon, er et 
faktum Mæland aldri glemmer. Politiet får omfat-
tende bestillinger fra politikerne som etaten skal 
omsette i praksis. Hovedoppgaven er å bekjempe 
kriminalitet og skape trygghet i samfunnet. 

– Men innenfor disse rammene har vi et bety-
delig spillerom for hvordan vi organiserer oss, 
hvordan vi bruker kompetansen, hvordan vi job-
ber for å nå målene.

– Er du opptatt av å sette avtrykk som leder?
– Jeg har ambisjoner om at politiet jevnt og 

trutt skal bli bedre. Vi har et godt utgangspunkt 
fordi politiet nyter stor tillit i befolkningen. 
Norsk politi har dessuten et høyt kompetanse- 
nivå. Norge har kanskje den best utdannede 
politistyrken i verden. Politihøgskolen har fått 
treåring bachelor-utdanning og tilbyr også mye 
etterutdanning. Det handler om å få de kloke 
hodene til å jobbe best mulig, og det er et spørs-
mål om ledelse. Vi har mye å vinne på bedre 
ledelse. 

et smartere politi
Blant annet ønsker Mæland mer fokus på å få 
vedtatte strategier ordentlig ut i etaten. Strategi-
ene må prege den daglige virksomheten, sier han.

– Politiet er naturlig nok veldig hendelsesstyrt, 
det ligger i oppgavene. Men da er det kanskje 
enda viktigere å ha noen overordnede strategis-
ke retningslinjer i det daglige arbeidet: Hvordan 
disponere ressurser, hvordan utnytte kompetan-
sen best, hvilke arbeidsmetoder ønsker man å 
satse på. Vi skal fortsatt ta imot anmeldelser og 
etterforske sakene som kommer inn. Men vi må 
bli flinkere til å løfte blikket og jobbe strategisk i 
kriminalitetsbekjempelsen. 

– Du ønsker et smartere politi?
– Kall det gjerne det. Å jobbe kunnskapsbasert 

bør være en rettesnor. Det er viktig for å få mer ut 
av ressursene. Det er også viktig for å drive godt 
forebyggende arbeid. For å drive god forebygging 
trengs god analyse og gode systemer for å trekke 
ut lærdom og dele informasjon. Ikke minst tren-
ger man god ledelse.

– God ledelse virker å være nøkkelen til alt?
– Ja, det er en forutsetning for gode resultater. 

Politiet er, i likhet med helsevesenet, en svært per-
sonellintensiv virksomhet. Vi bruker mesteparten 
av ressursene våre på personell. God ledelse, som 
blant annet sikrer kompetanseutvikling og skaper 

rom for at den enkelte medarbeider trives og ut-
vikler seg, er helt avgjørende. 

Å bevege seg i retning mer kunnskapsbasert 
politiarbeid, tror Mæland også bidrar til å gjøre 
politiet til et enda mer spennende sted å jobbe.

– Politiet fikk nylig prisen for den mest attrak-
tive arbeidsplassen for nyutdannede jurister. Og 
det er ikke første gang, sier han og smiler for-
nøyd.

Uka før dette intervjuet deltok Mæland i et eu-
ropeisk politisjefsmøte. Der var det mye fokus på 
følgene av finanskrisen. Norge har foreløpig vært 
skånet for nedskjæringer i offentlige budsjetter på 
grunn av krisen, men situasjonen er en annen ute 
i Europa. Britisk politi opplever 20 prosent kutt. 
Hva gjør man da? Jo, sier Mæland og svarer på 
sitt eget spørsmål. Man blir man tvunget til å gå 
kritisk gjennom arbeidsformer, organisering og 
prioritering, og det har gitt opphav til begrepet 
«smart policing».

– Selv om krisen ikke har rammet oss på sam-
me måte, bør vi ta slike diskusjoner for å få best 
mulig effekt ut av pengene. Publikum forven-
ter at vi bruker offentlige ressurser på en god og 
smart måte.

Igjen er det god ledelse Mæland mener er re-
septen. Mindre ressurser behøver ikke å bety dår-
ligere resultater, poengterer han:

– Forskning, blant annet innen undervisning og 
eldreomsorg, viser en sterkere sammenheng mel-
lom gode resultater og god ledelse, enn mellom 
resultater og ressurser. 

mindre silo-tenkning
Politidirektøren sier det viktig for ham å bli godt 
kjent med politi-Norge. Snakke med folk og hen-
te kunnskap. Kjenne på pulsen ute i systemet. På 
grunn av de spesielle omstendighetene har han 
ennå bare besøkt åtte-ti politidistrikter og to sær-
organer. Han ønsker å besøke flere så fort han får 
muligheten. 

– Hver gang jeg er ute på besøk, treffer jeg en-
gasjerte og flotte folk som virkelig ønsker å yte 
sitt beste for politiet. Jeg er virkelig imponert over 
etatens ansatte. 

– Kan du nevne et par områder til du ønsker å 
sette fokus på fremover?

– Jeg er opptatt av samarbeid og fleksibilitet. 
Grensene mellom distriktene må ikke være et 
hinder for samarbeid. «Operasjon Grenseløs» er 
et godt eksempel på hva man kan oppnå med 
samarbeid på tvers av distriktene. Samarbeid 
og fleksibilitet er også viktig innenfor det en-
kelte politidistrikt. Vi bør unngå for mye silo-
tenkning. Det må være mulig å omdisponere 
ressurser når situasjonen krever det, og ikke 
tenke som så at alt er bundet i faste strukturer. 

IKT er et annet felt han er svært opptatt av. 
Dataverktøyene har vært en hodepine for eta-
ten gjennom lang tid, og Mæland sier det er 
svært mye etterslep som må tas igjen.

Men positive ting er på gang. Et nytt «straf-
fesakssystem» er en av de største satsningsom-
rådene. Investeringen vil bli på to–tre milliar-
der kroner, og løsningen skal gjøre hverdagen 
enklere for store deler av Politi- og lensmanns-
etaten. Det vil også gjøre etaten mer tilgjenge-
lig og brukervennlig for publikum.

– Systemet skal gi en raskere behandling i 
hele straffesakskjeden, forklarer Mæland. – Fle-
re saker vil kunne avklares ute i felt, tjeneste-
menn skriver for eksempel ut forelegg på stedet 
og slipper unna en del kontorarbeidet i etter-
kant. Løsningen vil endre måten politiet jobber 
på. Publikum vil oppleve at det blir lettere å ta 
kontakt med politiet, for eksempel for å levere 
anmeldelser. Det som er negativt, er at det vil 
ta tid før systemet er oppe og står. Dette er en 
svært stor investering, og styringssystemer og 
ledelse må være på plass før vi setter i gang.

– Hva tenker du om å fronte politiet utad i 
kraft av din rolle?

– Det hører med til jobben min å være en ty-
delig talsperson utad. Jeg har også det øverste 
ansvaret for å levere gode faglige premisser 
som grunnlag for politiske beslutninger. Akku-
rat nå bidrar vi aktivt til en stortingsmelding om 
videreutvikling av Politi- og lensmannsetaten.  
Meldingen vil være retningsgivende for politi-
Norges utvikling i tiden fremover.

tilbake på jobb: Øystein  
Mæland, på plass etter pappa-

perm, la nylig frem sin lederplatt-
form. Politidirektøren ønsker seg 

sjefer som legger til rette for reell 
medbestemmelse og som  

evner å innrømme feil.

Øystein mæland, politidirektør
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Offentlige innkjøpsprosesser er kompli-
serte. Det kan være fristende å handle va-
rer og tjenester uten å gå veien om lang-
dryge anbudsrunder. Men det er ikke 
særlig lurt for etaten som helhet. En fersk 
rapport fra Menon Business Economics 
slår fast at stat og kommuner kan spare 
inn minst 10-15 prosent av kostnadene 
dersom innkjøpsprosessene blir bedre. 
Stikkord er økt kompetanse og riktig or-
ganisering. 

kaN SPaRE myE
Det kan gi politiet mulighet til å spare 
nærmere en halv milliard kroner. Kanskje 
mer. Halvparten av politiets innkjøp på 
4,1 milliarder kroner i fjor ble foretatt hos 
54 leverandører. – Bare 1 prosent innspa-
ring på de 20 største leverandørene våre 
vil gi en gevinst for etaten på 13 millioner 
kroner, sier prosjektleder Barbro Bottheim 
i Politidirektoratet. Hun leder implemen-
teringen av den nye innkjøpsstrategien 
til politiet. Politiets innkjøpsstrategi for 
2011-2015 omfatter hele innkjøpsproses-
sen, fra behov til fakturering. Den gjelder 
alle anskaffelser innen politioperativt ma-

teriell, transport, IKT, eiendom, bygg og 
anlegg (EBA) og ordinær drift. 

mER PoliTi FoR PENgENE
En profesjonell innkjøpsorganisasjon skal 
resultere i solide økonomiske innsparinger 
for politiet, flere og bedre sentrale ramme-
avtaler, bedre avtalevilkår og få klagesaker.

– Målet er at pengene vi sparer, skal fø-
res tilbake til politiets kjernevirksomhet, 
nemlig å forebygge og bekjempe krimina-
litet, sier Barbro Bottheim.

Tiltakene som skal få oss dit, er e-han-
delsløsninger, kompetanseheving internt 
og hos leverandørene, bedre styring, og 
enhetlige retningslinjer, rutiner og maler.

– Vi vil skape økt lojalitet til sentrale 
rammeavtaler, og sikre at politiet følger 
anskaffelsesregelverket. Innkjøpsstrate-
gien vil bidra til at vi unngår regelbrudd 
og får medieoppslag som svekker politiets 
omdømme hos potensielle leverandører og 
hos folk flest, sier Bottheim.

lEkkaSJER
Det er nemlig slik at noen politidistrikter 
inngår lokale avtaler, til tross for at eta-

sTore reGnskapsposTer:
 ikT 
n  Flere sentrale rammeavtaler
n  Lokale småkjøp som er lite effektivt for etaten

 konTor oG daTarekvisiTa 
n Har sentral leverandør
n  Lokale småkjøp som er lite effektivt for etaten

 frakT oG porTo 
n  Ingen sentral rammeavtale 
n Totalt 418 lokale avtaler
n  PDMT jobber med å få på plass en sentral avtale

 drivsToff 
n  Ingen sentral rammeavtale
n  PDMT jobber med å få på plass en sentral avtale

 TeLefoni 
n Har sentral rammeavtale
n Liten lekkasje
n  Sparer flere titalls millioner kroner på ny  

sentral rammeavtale 

viL spare 
poLiTieT for 

miLLioner
Politi- og lensmannsetaten 

kjøpte varer og tjenester for 
4,1 milliarder kroner i 2011. 

Men det syndes tidvis mot 
offentlige anbudsregler når 

politiet gjør innkjøp. 

Barbro Bottheim.

TEkST: Linn Støre    FoTo: iStockphoto

ten er bundet av sentrale rammeavtaler. 
Stikkprøver viser at flere politidistrikt ikke 
fullt ut bruker den sentrale leverandøren. 
Riksrevisjonen har allerede avdekket po-
litidistrikt som ikke følger innkjøpsregel-
verket. Et av målene med innkjøpsstrate-
gien er å sikre at innkjøp gjennomføres 
etter regelverket i hele etaten.

JuSTiSmiNiSTEREN FølgER mEd
Justisminister Grete Faremo har i Stortin-
get sagt at hun er opptatt av at politiet har 
kontinuerlig oppmerksomhet på effektiv 
og god ressursbruk. 

– Fornying og effektivisering er viktig 
for oss som etat. Realisering av innkjøps-
strategien er ett av flere svært viktige til-
tak for å bli mer effektive, sier avdelings-
direktør Arnt Inge Rolland i POD.

– Heldigvis er tilbakemeldingene fra po-
litidistriktene nesten unisont positive. De 
fleste ønsker sentrale rammeavtaler. Noen 
peker på behovet for lokale tilpasninger. 
De fleste vil ha en sterk sentral innkjøps-
organisasjon. Og alle er positive til å eta-
blere elektroniske verktøy på innkjøpsom-
rådet, sier Barbro Bottheim.

SyNligE EFFEkTER
Arbeidet med den nye innkjøpsstrategien 
har allerede begynt å gi effekter. På pro-
sjektets initiativ kjører Politiets data- og 
materielltjeneste (PDMT) anbudsrunder 
som skal munne ut i sentrale rammeavta-
ler for drivstoff og for frakt og porto. Slike 
finnes ikke i dag. 

Nylig fornyet PDMT den sentrale ram-
meavtalen på telefonabonnenter og mo-
biltelefoni. Den nye avtalen sparer po-
litiet for flere titalls millioner kroner de 
neste årene.

– Telefoniavtalen er et godt eksempel 
på hvor mye penger politiet kan spare 
på en sentral rammeavtale. Det krever 
selvsagt at de sentrale rammeavtalene 
jevnlig blir konkurranseutsatt – og at po-
litidistrikter og særorganer lojalt følger 
de avtaler som blir inngått, sier Barbro 
Bottheim.

Prosjektet som jobber med å innføre 
den nye innkjøpsstrategien i politiet, har 
mottoet «En innkjøper er en verdiskaper». 
Det ser ut til å være noe i det. Gevinstene 
tar vi gjerne ut i form av mer trygghet, 
lov og orden!

Bruksanvisning 
mot mC-krim
Justisdepartementet, Politidirektora-
tet, Kriminalitetsforebyggende råd og 
Kommunesektorens organisasjon KS 
publiserer over sommeren en håndbok 
med råd og tips som kommunene kan 
bruke i kampen mot de kriminelle MC-
gjengene.

Spesialrådgiver Ynge Carlsson i KS 
kaller publikasjonen en veileder. Den vil 
inneholde en beskrivelse av hva slags 
fenomen dette er, og hvordan det kan 
forebygges, motvirkes og bekjempes.

– Vi ser det som vårt ansvar å be-
visstgjøre kommunene om hvilke verk-
tøy de har til rådighet, sier Carlsson.

Ifølge Carlsson er etablering av kri-
minelle MC-klubber, og rekruttering til 
disse, et problem som volder 20–30 av 
landets kommuner mye bekymring og 
tankevirksomhet. Veilederen vil derfor 
presentere de virkemidler som kom-
munene kan bruke for å hindre at slike 
klubber får fotfeste. 

– Det har vært mange juridiske 
spørsmål å avklare, forteller Carlsson. 
– Hvordan kan man for eksempel bruke 
plan- og bygningsloven for å hindre at 
én-prosent-klubbene får leid eller kjøpt 
eiendom? Denne loven er et nyttig verk-
tøy. Hvis en klubb kjøper en eiendom i et 
område som er regulert til boligformål, 
og lager verksted med omfattende virk-
somhet, kan kommunen bruke plan- og 
bygningsloven for å stoppe dette.  

– Hvorfor skal kommunene engasjere 
seg? Er ikke kriminalitet politiets jobb?

– Norske kommuner har flere titalls 
ulike oppgaver, og det å hindre krimi-
nalitet er én av oppgavene. Politiet har 
helt klart de skarpeste virkemidlene, 
men også kommunene har noen verk-
tøy. Vi ønsker å bevisstgjøre kommu-
ner på hvordan verktøyene kan brukes, 
og gi råd for hvilket juridisk spillerom 
man har.

Carlsson trekker frem Trondheim som 
et godt eksempel på hvordan en stor 
kommune samarbeider med mindre 
nabokommuner for å hindre klubbe-
tableringer. Småkommunene har ikke 
ressurser til å ha juridisk ekspertise på 
feltet, og Trondheim lar derfor nabokom-
munene få bruke sin jusekspertise. Å 
hindre de kriminelle MC-klubbene i å slå 
seg ned i nabokommunene, er også noe 
Trondheim vinner på, sier Carlsson.

Yngve Carlsson.
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