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Notat 

 

 

Til Byrådsmedlem Lene Horsbøl (V) 

Til Orientering 

Kopi til  

 

 

 

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Venstre 

vedrørende bandemedlemmer på kontanthjælp 

 
Lene Horsbøl (V) har stillet nedenstående spørgsmål vedrørende bande-
medlemmer i Aarhus Kommune: 
 

1. Hvad er forsørgelsesgrundlaget for de borgere med bopæl i Aarhus 

Kommune, som er registreret i politiets særlige banderegister? 

2. Hvis der er tilfælde af borgere, som modtager offentlig forsørgelse: Hvor 

længe har de modtaget offentlige forsørgelse? 

3. Modtager disse borgere fortsat offentlige forsørgelse? 

4. Hvordan tjekkes der op på, om borgerne er til rådighed for arbejdsmar-

kedet – dvs. hvilke indsatser er der ift. de konkrete borgere? 

5. Hvilke sanktioner har disse borgere været omfattet af? 

6. Har man benyttet sig af ’Al Capone-metoden’ på de borgere, som er 

registret i politiets register? 

7. Hvilke resultater har dette eventuelt givet? 

 

Besvarelse på spørgsmål 1 

Hvad er forsørgelsesgrundlaget for de borgere med bopæl i Aarhus Kom-

mune, som er registreret i politiets særlige banderegister? 

 

Aarhus Kommune har ikke konkrete oplysninger om i hvilket omfang ban-

demedlemmer, bosiddende i Aarhus Kommune, er registreret i den omtalte 

”bandeliste”, udfærdiget af Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.  

 

Såfremt kommunen ønsker oplysninger i forhold til en enkeltsag, kan kom-

munen anmode om oplysninger fra Politiet i en sådan sag.  

Kommunen har således ikke adgang til en samlet liste over borgere i Aarhus 

kommune, der skal være registreret på den pågældende liste.  

 

Kommunen har været i dialog med Østjyllands Politi og Rigspolitiet om den 

nævnte bandeliste. Det er fra Rigspolitiet oplyst, at bandelisten ikke tjener 

det formål, at tage hånd om eventuelt socialt bedrageri. Listen er udelukken-

de rettet mod politiets og anklagemyndighedens arbejde i forbindelse med 

straffesager, og registrerede bandemedlemmer hhv. tages af og sættes på 

listen løbende.    
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Imidlertid kan nævnes, at Beskæftigelsesforvaltningen løbende holder mø-

der med Østjyllands Politi om sager, hvor en politianmeldelse kan være ak-

tuel i forbindelse med socialt bedrageri. Aarhus Kommune fremsætter tilba-

gebetalingskrav i alle sager, hvor en borger har modtaget hjælp uberettiget. 

Endvidere antages alle sager, hvor der er tale om dokumentfalsk.  

 

Det skal derudover bemærkes, at Beskæftigelsesforvaltningen også i andre 

sammenhænge har et tæt samarbejde med Østjyllands Politi, bl.a. som 

nævnt under svar på spørgsmål 6, og ved ”bekymringssager” derudover. 

Sagen om syrienskrigere er et konkret eksempel på samarbejdet. 

 

Syrienskrigere 

På baggrund af pressedækning af borgere, der har været udrejst af Dan-

mark med henblik på deltagelse i krigshandlinger i Syrien skrev beskæftigel-

sesministeren i januar 2017 til kommuner og A-kasser. Det viste sig, at en 

række af disse borgere havde modtaget offentlig forsørgelse under deres 

ophold i Syrien.  

 

De syv Aarhus-sager var på daværende tidspunkt (og er fortsat) afsluttede 

sager, hvor der dels blev iværksat tilbagebetalingskrav, og dels sanktioner i 

de tilfælde, hvor loven foreskriver dette. Kommunen har i dag ikke verseren-

de sager om udbetaling af hjælp til syrienskrigere. 

 

Beskæftigelsesforvaltningen har via bl.a. det tætte samarbejde med politiet 

øget bevågenhed på borgere, der kunne være på vej mod radikalisering. Og 

således et eksempel på bekymringssager, der tages hånd om i samarbejdet.  

 

 
Besvarelse på spørgsmål 2 
Hvis der er tilfælde af borgere, som modtager offentlig forsørgelse: Hvor 
længe har de modtaget offentlige forsørgelse? 

 

Der henvises til besvarelse af spørgsmål 1.  

 

 

Besvarelse på spørgsmål 3 

Modtager disse borgere fortsat offentlige forsørgelse? 

 

Der henvises til besvarelse af spørgsmål 1.  

 

 

Besvarelse på spørgsmål 4 

Hvordan tjekkes der op på, om borgerne er til rådighed for arbejdsmarkedet 

– dvs. hvilke indsatser er der ift. de konkrete borgere? 
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Jobcenter Aarhus varetager den beskæftigelsesrettede indsats, og vurderer 

om en person står til rådighed for sin ydelse. Hvis personen ikke står til rå-

dighed, skal jobcentret vurdere, om der er en rimelig grund til, at personen 

ikke står til rådighed. Hvis der ikke er en rimelig grund, skal personen have 

en sanktion. Dette fremgår af reglerne i Lov om aktiv socialpolitik og Lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 

Loven opregner en række situationer, hvor jobcentret har pligt til at vurdere 

rådigheden for en person der modtager forsørgelsesydelse. Hvis jobcentret i 

øvrigt er i tvivl om hvorvidt en person står til rådighed for arbejdsmarkedet, 

foretager jobcentret en rådighedsvurdering. En rådighedsvurdering vil f.eks. 

bestå i, at personen får et konkret tilbud om arbejde eller aktivering eller at 

der indkaldes til en samtale, som personen har pligt til at deltage i.  

 

Hvis personen ikke møder op til samtalen eller ikke møder i tilbuddet, skal 

kommunen træffe afgørelse om sanktion, hvis personen ikke har en rimelig 

grund til ikke at møde. De rimelige grunde der kan komme på tale, er ligele-

des reguleret udtømmende i loven. Hvis personen er aktivitetsparat, dvs. 

står længere fra arbejdsmarkedet end jobparate, skal kommunen her ud 

over vurdere, om der er andre rimelige grunde end de i loven opregnede, 

der i den konkrete situation gør, at personen ikke kan sanktioneres.  

 

Besvarelse på spørgsmål 5 

Hvilke sanktioner har disse borgere været omfattet af? 

 

Da kommunen ikke har adgang til listen over banderegistrerede, kan 

spørgsmålet ikke besvares.  

 

Dog kan det nævnes, at sanktioner kan finde sted i form af fradrag i, ned-

sættelse eller ophør af hjælp.  

 

Besvarelse på spørgsmål 6 

Har man benyttet sig af ’Al Capone-metoden’ på de borgere, som er registret 

i politiets register? 

 

Det er politiet, der varetager opgaven i forhold til kriminalitetsforebyggelse 

og -bekæmpelse.  

 

Beskæftigelsesforvaltningen deltager i en såkaldt 360 graders indsats i 

samarbejde med Østjyllands Politi og andre relevante myndigheder.  

 

Udgangspunktet for samarbejdet i denne koordinerede indsats er, at et antal 

konkrete familier eller enkeltpersoner udpeges af politiet med hjemmel i 

retsplejelovens § 115. Bestemmelsen giver adgang til udveksling af oplys-

ninger, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det krimina-

litetsforebyggende samarbejde. 
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I denne sammenhæng kan også forekomme banderelaterede personer, 

ligesom andre personer fra det kriminelle miljø kan forekomme.  

 

Hver myndighed har særlig bevågenhed på disse familier og enkeltpersoner, 

og varetager opgaver inden for eget myndighedsområde med henblik på 

hver især at medvirke til bekæmpelse af kriminalitet.  

 

360 graders indsatsen har eksisteret siden 2012. Det kan oplyses, at der pr. 

1. oktober har været drøftet et antal sager omfattende ca. 60 personer i det-

te forum – alene i 2. halvår 2017. 

 

Besvarelse på spørgsmål 7 

Hvilke resultater har dette eventuelt givet? 

 

Der henvises til besvarelse af spørgsmål 6.  

 


