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Innstilling fra rådmannen:
Nome kommune ønsker med dette å rette en henstilling til de ansvarlige for Wings & Wheels
arrangementet om klart å ta avstand til såkalte «1% - klubber» ved å nekte disse adgang til
arrangementet.
Det bør i forbindelse med markedsføringen av arrangementet og i kommunikasjonen med
publikum klart og tydelig kommuniseres at følgende klubber og deres medlemmer er uønsket
og vil bli nektet adgang;
Hells Angels MC Norway, Bandidos MC Norway, Outlaws MC Norway, Coffin Cheaters
MC Norway, Gipsy Jokers MC, Devils Choice MC, Vikings MC og disse klubbenes
“prospects” og/eller «Streetcrew`s»

20.03.2014 FORMANNSKAPET
Avstemming:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS-024/14 VEDTAK:
Nome kommune ønsker med dette å rette en henstilling til de ansvarlige for Wings & Wheels
arrangementet om klart å ta avstand til såkalte «1% - klubber» ved å nekte disse adgang til
arrangementet.
Det bør i forbindelse med markedsføringen av arrangementet og i kommunikasjonen med
publikum klart og tydelig kommuniseres at følgende klubber og deres medlemmer er uønsket
og vil bli nektet adgang;
Hells Angels MC Norway, Bandidos MC Norway, Outlaws MC Norway, Coffin Cheaters
MC Norway, Gipsy Jokers MC, Devils Choice MC, Vikings MC og disse klubbenes
“prospects” og/eller «Streetcrew`s»

(Formannskapet gjør endelig vedtak).
Kopi av saksutredning med vedtak sendes:
Lensmannen i Nome
Postboks 68
Wings and Wheels
Postboks 75
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3832

ULEFOSS
LUNDE

Dokumenter i saken:
1 13.02.2011 Uttalelse fra Nome kommunestyre om eventuell etablering av kriminelle
MC-miljøer i kommunen
Dokumentet følger som vedlegg.
Faktiske opplysninger
Kommunestyret i Nome vedtok følgende i møte den 10. februar 2011;
«KS-012/11 VEDTAK:
Nome kommunestyre er svært bekymret for utbredelsen av de kriminelle MC miljøene, og
rekrutteringen til disse.
Til tross for betydelig politiinnsats vokser disse gruppene. Det tyder på at politiinnsats alene,
ikke er tilstrekkelig for å forebygge etablering, og bekjemping av
slike miljøer.
Nome kommunestyre erklærer herved, at kriminelle MC miljøer som organiserer
motorsykkelentusiaster som stiller seg på utsiden av de lover og regler som gjelder for
samfunnet, er uønsket i Nome.
Nome kommunestyre ønsker å etablere et tett samarbeid med politi- og lensmannsetaten for å
forebygge etablering av slike miljø i Nome kommune».
Nome kommune er kjent med at det under fjorårets arrangement blant annet ble heist bannere
til støtte for «1% - klubber», noe som kunne tolkes som en åpenbar profilering av den aktuelle
klubbvirksomheten og dermed også som et rekrutteringstiltak.
Dette er i så fall direkte i strid med hva kommunen ønsker for arrangementet Wings &
Wheels.
Vurdering
Nome kommune ønsker med dette å markere at det er i strid med kommunens arbeidet med å
forhindre etableringen av «1%-klubber», at slike klubber får anledning til å delta på
arrangementet Wings & Wheels og dermed legitimere sin aktivitet og danne grunnlaget for
nyrekruttering til klubbene.
Oppsummering - konklusjon
Arrangøren for Wings & Wheels må klart gi til kjenne i sin markedsføring m.v. at «1%klubber» er uønsket.
Ulefoss,19.03.2014
Rådmannen

