




 
 
 
Vi vil bekjempe kriminell virksomhet knyttet til MC-klubber  
 
Et samlet bystyre skal bruke alle tilgjengelige virkemidler og samarbeide med 
byens ulike aktører slik at vi bekjemper kriminell virksomhet knyttet til 
eksisterende MC-klubber og etablering av nye 1 % klubber.  
 
Med dette ønsker vi å sende et sterkt signal til dem som benytter 
motorsykkelmiljøet til å drive kriminelle nettverk og aktiviteter.  
 
Vi vil at Trondheim fortsatt skal være en god og trygg by å bo i. Da er det 
nødvendig at vi alle står sammen i arbeidet med å bekjempe organisert 
kriminalitet.  
 
 

 
Bystyrets opprop mot MC-kriminalitet  



Gjennom aktiv utøvelse av gjeldende lovverk, samt øvrige satsninger, 
skal Trondheim kommune arbeide for å hindre rekruttering til kriminelle 
MC-klubber. En effektiv innsats mot organisert kriminalitet forutsetter et 
godt samarbeid mellom politi og kommunale myndigheter, samt andre 
relevante samarbeidspartnere som Skatteetaten, Tollvesenet og NAV. 
Trondheim kommune skal sitte i førersete i dette samarbeidet, og 
koordinere arbeidet inn mot Trondheimsregionen.  
 
Et samlet bystyre vil utfordre næringsliv, frivillige lag, organisasjoner og 
enkeltpersoner til å bidra i dette arbeidet. Gjennom å skape gode 
holdninger, forhindre nyetablering ved nekt av salg / leie av fast eiendom 
til klubbene eller deres representanter, samt å avdekke og rette 
søkelyset mot denne kriminalitetsformen skal vi gjøre vårt i kampen mot 
at kriminelle MC-klubber får rotfeste i vår region. Vi er avhengige av at 
hele befolkningen stiller opp i dette arbeidet. Bystyret er glad for at 
politiet prioriterer kampen mot kriminalitet også på dette området. 
Trondheim bystyre har nulltoleranse mot 1 % MC-klubber.  
 



Trondheimspolitikerne ønsker å mobilisere også andre enn politi og rettsapparat 
i kampen mot MC-kriminalitet.  
 
Vi ønsker en helhetlig strategi for å bekjempe de såkalte 1-prosentklubbene. 
 I tillegg til politiets arbeid er det også viktig at næringsliv, organisasjoner og 
offentlige organer som for eksempel skatteetaten deltar.  
 
De som leier ut lokaler til disse klubbene bør bli gjort oppmerksom på sitt 
ansvar. Det samme gjelder de som bruker tjenester fra klubbene. 
 
Både Stavanger og Østfold fylke har tatt lignende initiativer. Kommunesektorens 
interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS vil nå oppsummere erfaringer og 
komme med anbefalinger for arbeidet mot organisert MC-kriminalitet. 
 
Det dreier seg blant annet om hvordan en kan bruke eksisterende lovverk, som 
plan- og bygningslov, for å hindre etablering av slike klubber. 



Alle partier i Bystyret signerte 24/11-11 et 
felles opprop mot MC-kriminalitet. 






