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Besvarelse af spørgsmål nr. S 1733 fra medlem af Folketinget Peter 

Skaarup (DF): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1733, som medlem af Folke-

tinget Peter Skaarup (DF) har stillet til justitsministeren den 4. august 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

                                                          /  

Niklas V. Johansen 
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Spørgsmål nr. S 1733 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF):  

 

”Hvad er ministerens holdning til, at langt færre rockere og ban-

demedlemmer blev kontrolleret af myndigheder for misbrug af 

offentlige ydelser sidste år, som det beskrives i artiklen ”Det 

skulle være en »jernnæve« over for rockere og bander, men 

2020-resultat skuffer politikere” fra Jyllands-Posten den 1. au-

gust 2021, og hvad skal der ifølge ministeren til for at sikre, at 

indsatsen inden for Al Capone-samarbejdet genstartes, så antal-

let af kontroller som minimum kommer på niveau med 2019 og 

dermed før corona?” 

 

 

Svar: 

 

Det er helt uacceptabelt, at der er hårdkogte kriminelle, der sætter sig selv 

over fællesskabet og misbruger velfærdssamfundet for egen vindings skyld 

og til at understøtte deres kriminelle levevis. Derfor skal vi selvfølgelig også 

hele tiden have fokus på at bekæmpe denne usle og afstumpede form for 

kriminalitet. 

 

Jeg har noteret mig, at det fremgår af den artikel, som spørgeren henviser 

til, at Al Capone-samarbejdet i 2020 ifølge politiet har været udfordret af 

covid 19-situationen. Det er i den forbindelse min klare forventning, at der 

hos de myndigheder, der deltager i samarbejdet, er et stærkt fokus på at sikre 

samarbejdets effektivitet, og at dette også vil blive afspejlet i resultaterne af 

samarbejdet fremadrettet.   

 

Jeg mener, at det er afgørende for at komme banderne til livs, at vi får skåret 

deres økonomiske livsnerve over. En af forudsætningerne herfor er en stærk, 

effektiv og helhedsorienteret indsats på tværs af myndigheder. Her spiller 

Al Capone-samarbejdet en væsentlig rolle, og derfor er jeg også meget op-

taget af, at dette samarbejde fungerer så effektivt som muligt.  
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