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Baggrund og kommissorium
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 24. marts 2017 ”Aftale om Bandepakke
III – ”Bander bag tremmer” (herefter Bandepakke III). Det indgår i aftalen, at der
skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for i højere
grad at udvise udlændinge, der deltager i rocker- og banderelaterede aktiviteter
og kriminalitet.
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Den tværministerielle arbejdsgruppe (Udlændinge- og Integrationsministeriet
(formand), Justitsministeriet, Udlændingestyrelsen, Rigspolitiet og Rigsadvokaten)
blev nedsat den 20. juni 2017.
Kommissoriet for den tværministerielle arbejdsgruppe er som følger:
”Kommissorium for tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af
udenlandske rockere og bandemedlemmer
Der er i 2016 sket en forøget forråelse af rocker- og bandekriminaliteten.
Bl.a. er antallet af rocker- og banderelaterede skudepisoder på offentlige
steder mere end tredoblet fra 2015 til 2016.
På den baggrund har regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti den 24.
marts 2017 indgået aftale om en række initiativer mod rocker- og
bandekriminalitet (”Aftale om Bandepakke III – Bander bag tremmer”).
Aftalen indeholder 35 initiativer mod rocker- og bandekriminalitet
fordelt på 3 overordnede fokusområder.
Ét af fokusområderne er, at rockere og bandemedlemmer skal væk fra
gaderne (fokusområde 2). Det er uacceptabelt, at udenlandske rockere
og bandemedlemmer kommer til Danmark for at deltage i
utryghedsskabende aktiviteter og begå grov og alvorlig kriminalitet.
Udlændinge, der kommer til Danmark, skal til enhver tid respektere de
grundlæggende regler og normer, som gælder her i landet.
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Det fremgår af aftalen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal
undersøge mulighederne for i højere grad at udvise udlændinge, der
deltager i rocker- og banderelaterede aktiviteter og kriminalitet (initiativ
nr. 23).
Der nedsættes på den baggrund en tværministeriel arbejdsgruppe, der
skal se på følgende temaer:


Øget indsats for at forhindre indrejse af kendte rockere og bandemedlemmer, hvis ophold i Danmark må antages at ville forstyrre den offentlige orden.



Mulighederne for i videre omfang end i dag at udvise bl.a. rockere og
bandemedlemmer, der må anses for en trussel mod den offentlige orden,
bl.a. i form af styrket myndighedssamarbejde.



Mulighederne for, at mindre alvorlig kriminalitet end i dag kan føre til udvisning af bl.a. rockere og bandemedlemmer.

Arbejdsgruppens forslag skal ligge inden for rammerne af Danmarks EU- og
menneskeretlige forpligtelser.
Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (formand), Justitsministeriet, Udlændingestyrelsen, Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Eksterne parter vil kunne inddrages efter behov.
Arbejdet skal tilrettelægges således, at forslag til eventuelle lovændringer kan
fremsættes inden udgangen af 2017.”
Arbejdsgruppens overvejelser har fokuseret særligt på tiltag, der vil kunne have
betydning for at imødegå den igangværende bandekonflikt. Overvejelserne har
bl.a. fokuseret på betydningen af Danmarks internationale forpligtelser for
spørgsmålet om udvisning.
Arbejdet er søgt tilrettelagt således, at forslag til eventuelle lovændringer kan
fremsættes inden udgangen af 2017 eller hurtigst muligt herefter.
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