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Det kriminelle 1%MC – miljøet i regionen
Status.

Radikaliseringsutfordringer

Even Ytterhus SLT-koordinator Trondheim kommune.



Trondheim kommune

Sveriges første Hells Angels avdeling i Malmø 1993

303 skvadron, B 17 bombefly fra 2. verdenskrig.
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Kort historikk. 
Trondheim og Trondheimsregionen.

 Hells Angels etablert i Trondheim, august 1992.

 Outlaws og Bandidos har tidvis vært representert. 

 Mongols MC forsøkt etablert i Trondheimsregionen i 2011.

 Coffin Cheaters MC etablert i Stjørdal i 2004.

 Gladiators MC etablert i Melhus kommune 2013

 Gremium MC `s støttegruppe  Black Raven etablert i Nord Trøndelag

 Hells Angels etablerte AKT 81 ( AK 81 ) i Trondheim 2009.

(Alltid Klar Trondheim Hells Angels) 

 Både Outlaws og Bandidos har streetcrew. 
( yngre menn, voldelige med kriminell bakgrunn. Redskap for å utføre kriminalitet fra 1% 

klubbene )

 Hells Angels opprettet i 2013 Devils Choice. 
( Dette kommer i tillegg til Ruterklubbene og medlemmer av Norgesmodellen )
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ROS ( Risiko og Sårbarhetsanalyse) 2013

Konsekvensvurdering av MC-kriminalitet versus

Trondheim kommune som tjenesteyter.

Rapporten inneholder analyser vedrørende:

Åpen konfrontasjon mellom ulike 1% klubber.

Verbale eller skriftlige trusler overfor kommunalt ansatte.

Ansettelse av personer tilknyttet 1% miljøet.

Kriminelle MC gjenger begår kriminelle handlinger i 

kommunale lokaler.

Økt rekruttering til miljøene.

Hvilke risikoer medfører dette for Trondheim kommune. 

( Vi har i analysen brukt begrepet ” kommunene” og ikke ” Trondheim

Kommune. Dette for at hele regionene kan benytte verktøyet.)
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Eksempler fra ROS analysen.

7.1.2. 2 - Verbale eller skriftlige trusler ovenfor kommunalt ansatte

Årsaker
Kommunalt ansatte er involvert i saksbehandling eller lignende som 

MC-kriminelle har en interesse av å påvirke 

Konsekvenser

Forsinke saksbehandling

Kommunens kontrollvirksomhet blir negativt påvirket

Kommunens kontrollorgan kan oppleve hendelsen (trusler) 

på en slik måte at kontrollaktivitet (branntilsyn, kontroll av 

bygningstekniske forhold, skjenkekontroll, ulovlig bruk av bygg m.m..) 

blir redusert eller opphører.

Saksbehandler opplever dette så ubehagelig/skremmende at 

vedkommende slutter i jobben

Saksbehandler kvier seg for å fatte negative vedtak
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19.Februar 2014 kom veilederen:

”Forebygge og bekjempe kriminalitet fra

énprosentmiljøet og kriminelle MC –gjenger.”

Utgitt av KS og POD.



Trondheim kommune

Kort oppsummert

Ett regionalt møte – nytt møte etter sommeren i regi av Kripos.

Godt samarbeid i Trondheim med restaurant og hotellbransjen

samt Næringslivsforeningen.

Fortløpende kontakt med politiet, Skattekrim, NAV kontroll og Toll.

Bekymringer deles via nettverket.

Hells Angels er svekket i regionen,

noe som åpner for andre 1% klubber.

Devils Choice.

Forhindret etablering av Gremium MC og Mongols MC.

Opprettholde den regionale kontakten, ROS analysen kan benyttes.

Utfordringer finnes.



Radikaliseringsprosesser og
utfordringer i regionen.

 I Norge finnes det et multietnisk ekstremt islamistisk miljø, som 
består av unge personer oppvokst her i landet. Deler av miljøet har 
et al-Qaida-inspirert verdensbilde. 
Vi har alle et kollektivt ansvar for å forebygge dette.

 Facebook, YouTube og Twitter har skapt nye plattformer for 
radikalisering blant unge vokst opp i Norge. Lett å komme i kontakt
med frustrerte ungdommer, og lett å framstå som lederskikkelser 
via internett. 

 Al-shabaab - Al-Qaida og andre bruker Internett til å spre budskap.

 PST anslår at det er mellom 30 – 50 nordmenn i Syria. (16 år og opp)
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Trondheimsregionen.
 PST ber om at alle kommuner følger med 

på utviklingen i relevante 
minoritetsspråklige miljø.

 PST ønsker at kommunene tar kontakt ved 
bekymring.

 PST ønsker å bli invitert til et møte med 
Trondheimsregionen hvis ønskelig. 
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