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Lige nu foretages der en evaluering af de tiltag, Folketinget har vedtaget for at stoppe rockerkriminalitet.
Med baggrund i de to sager om rockerborge, vi i Guldborgsund Kommune har oplevet gennem det seneste år, finder vi det nødvendigt at henvende os direkte til dig for
at gøre opmærksom på de åbenlyse forskelle, der er mellem det, I mener at have
vedtaget, og den virkelighed kommunerne står med, når bl.a. bestemmelserne om
samlingsforbud på en ejendom skal anvendes.
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Hovedpointen er, at vi på trods af bandepakker mangler værktøjer til at gribe præventivt ind, når vi får meldingen om, at rockerne er på vej ind i en ejendom. Allerede
fra første dag er der stærke følelser fra lokalbefolkningen og pres på Byrådet, men
bandepakken giver os ikke muligheden for at gribe ind, før der er en dokumenteret
stærk utryghed knyttet til selve ejendommen. Selv om vi har et stærkt samarbejde
med politiet, oplever vi deres tilgang som meget restriktiv i forhold til, hvornår der kan
defineres utryghed. Det er ikke kommunerne, der er restriktive i deres fortolkning,
men vores erfaring er, at vi ikke kan bruge bandepakkens muligheder uden, at der er
fuld enighed mellem kommune og politi om graden af utryghed.
I de aktuelle sager fra vores kommune har vi efter vejledning fra politiet opbygget
logbøger over alle hændelser i de ramte områder for at kunne dokumentere den
utryghed, rockernes tilstedeværelse giver. Denne logbog skal være fyldigt dokumenteret med væsentlige hændelser, før ejendommen kan defineres som utryghedsskabende, og bestemmelsen om samlingsforbud kan anvendes. Dette giver et meget
langt sagsforløb, som vores lokale borgere er fuldstændig uforstående overfor. Deres
utryghed opstår jo i samme øjeblik, som det rygtes, at rockerne er på vej ind i en
ejendom.
Jeg er ikke i tvivl om, at partierne bag bandepakkerne har vedtaget loven ud fra de
bedste hensigter og for at sikre kommunerne hurtige handlemuligheder. Men virkeligheden er blevet en anden i den praksis, der er etableret. Det bør være kommunen
alene, der definerer, hvornår utrygheden for vores borgere er blevet for stor - ikke
politiet eller Planklagenævnet.

SIDE 2

Vores bud på en løsning er, at vi skal kigge mod planloven i stedet for bandepakker.
Hvis planloven tilrettes, så kommunerne skal godkende opstart af en forening/klub i
en ejendom for at vurdere eventuelle gener for omgivelserne, får vi det præventive
værktøj. Dette kunne indarbejdes i kommuneplanen og lokalplaner og vil juridisk
være væsentligt nemmere end bandepakkerne. Vurderingen vil gå på ejendommen
og omgivelserne og ikke på personen eller gruppen.
Guldborgsund Kommune har sammen med Advokatfirmaet Horten lavet et oplæg til,
hvordan opgaven kunne gribes an og har også gjort opmærksom på det i den evaluering, der lige nu sker af bandepakkerne.
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