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Bekämpandet av den organiserade
brottsligheten

Gruppdiskussion

Referatskrivare: Tf. hovrättsassessor Ragnar Palmkvist, Sverige

Afdelingchef Lars Bay Larsen, Danmark, hälsade alla välkomna och tog
upp vissa mötestekniska frågor. Bl.a. enades de närvarande om att istället
för som tänkt ha diskussioner i grupper hålla diskussionen i plenum.

Vice politidirektør Henning Thiesen, Danmark, berörde i sitt inledande in-
lägg fyra delproblemställningar som också upptagits i den av honom och
Lars Bay Larsen utarbetade rapporten. Därvid berördes

1) definitionsproblem,

2) den organiserade kriminalitetens uttrycksformer i Norden,

3) kriminalitet relaterad till MC-gäng och

4) polisens arbetssätt.

Lars Bay Larsen berörde och utvecklade de i den av honom och Henning
Thiesen utarbetade rapporten, särskilt uppställda frågorna om

1) civila agenter,

2) anonyma vittnen,

3) plea bargaining och

4) vinningskonfiskation.

Advokat Thomas Rørdam, Danmark, berörde och utvecklade de av honom
i det skriftliga materialet uppställda frågorna.

Advokat Christian Wiig, Norge, redogjorde för sina erfarenheter som för-
svarare för medlemmar i Hell's Angels och anförde bl.a. att det är naivt att
tro att man i en sådan miljö som MC-gängen utgör kan använda civila agen-
ter; ingen blir upptagen som medlem utan att gruppen är helt säker på att



316 Gruppdiskussion

vederbörande inte har någon knytning till polis. Han konstaterade avslut-
ningsvis att diskussionen om användning av t.ex. telefonavlyssning kom-
mit längre i Danmark än i Norge, vilket han var tacksam för.

Høyesterettsdommer Ivar Axel Oftedahl, Norge, berörde inledningvis pro-
blem med att polisen ofta är osäker på vad som är tillåtet eller inte och att
de är av uppfattningen att regelsystemet lägger hinder i vägen för deras
arbete. Han påpekade att ett förslag som skall klargöra dessa frågor snart
skall läggas fram i Norge. Därefter tog han upp och utvecklade två andra
problemområden, nämligen 1) frågan om utnyttjande av de elektroniska
spår som lämnas efter en människa, t.ex. genom användning av kreditkort
och mobiltelefoner, och 2) frågan om i vilken omfattning och hur polisen
skall tillåtas att utnyttja information som andra myndigheter, t.ex. skatte-
väsendet, har om människor. - Avslutningsvis diskuterades frågan om
vinningskonfiskation, där den synpunkten framfördes, att man borde över-
väga att införa regler som presumerar att egendom som tillhör den som
dömts ett antal gånger för grova brott härrör från kriminalitet och således
skall kunna förverkas.

Henning Thiesen och Lars Bay Larsen diskuterade härefter särskilda pro-
blem anknutna till samköming av registeruppgifter, varvid Lars Bay Lar-
sen avslutningsvis anförde att detta bör vara tillåtet vid konkreta misstan-
kar om brott men att systematiska samkörningar för att hitta mönster som
kan ge uppslag till ytterligare utredning inger större betänkligheter.

Professor Mads Bryde Andersen, Danmark, diskuterade ytterligare frågor
med anknytning till informationsteknologi och användning av sådant vid
brottsbekämpning. Han anförde bl.a. följande. När det blir tal om att sam-
köra dataregister möter man omedelbart politiskt motstånd. Liknande mot-
stånd kommer man att möta när det blir tal om att utnyttja elektroniska spår.
Varje nytt sätt att söka elektroniska spår kommer också att mötas av nya
motdrag.

Rigsadvokat Henning Fode, Danmark, diskuterade olika frågor i anslut-
ning till det skriftliga materialet. Han påpekade särskilt problemet med av-
saknaden av en internationellt accepterad definition av vad organiserad kri-
minalitet är samt att de upptagna frågeställningarna också är aktuella vid
annan grov kriminalitet, som inte kan definieras som organiserad.

Byrettsdommer Helge Björnestad, Norge, berörde bl.a. frågor om interna-
tionellt olagligt informationsutbyte i samband med t.ex. högteknologisk
industri. Han anförde att den organiserade kriminaliteten utnyttjar rätts-
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säkerhetsprinciperna i samhället till att angripa samhället och att den orga-
niserade kriminaliteten måste angripas organiserat. Som ett ytterligare pro-
blem påpekades risken av att polis- och åklagarmyndigheter blir infiltre-
rade av kriminella och att information läcker ut.

Lars Bay Larsen påpekade bl.a. vikten av att bevara en god kultur inom
polisväsendet.

Lagman Teuri Brunila, Finland, berörde förhållandena i Finland och disku-
terade särskilt frågor om beväpning samt lagstiftning om civila agenter.

Politimester Jörgen Høidahl, Norge, diskuterade frågor om polisens arbets-
metoder och påpekade särskilt betydelsen av internationellt samarbete.

Politiassessor Tove Binzer, Danmark, påpekade bl.a. betydelsen av att ana-
lysera de grundläggande strukturerna i samband med organiserad brottslig-
het, t.ex. familjeförhållanden. Hon poängterade också betydelsen av informa-
tion hos andra myndigheter; t.ex. kan fusk med skatter och tull utgöra bety-
delsefulla tecken på organiserad brottslighet.

Avdelningsdirektör Magnar Aukrust, Norge, berörde i sitt inlägg bl.a. föl-
jande frågor. Den snabba utvecklingen inom telefonin, med bl.a. flera stora
nätoperatörer, medför nya problem när det gäller t.ex. avlyssning; nya möjlig-
heter till kryptering kan också komma att begränsa möjligheten till utred-
ning. - Registrering av information om enskilda är ett område med många
delproblem; kvaliteten på informationen, vad informationen kan användas
till, vem som får ta del av den m.m.

Chefsjuristen Ulf Berg, Sverige, konstaterade att diskussionen, som vidgats
till att omfatta fler än de från början angivna frågorna, hela tiden berörde
frågor om balansen mellan effektivitet och integritet. Han påpekade bl.a.
att det finns ett samband mellan frågan om civila agenter och plea bargaining;
de civila agenterna kan ju bli tvungna att begå brott och i sådana fall ha
behov av att förhandla om påföljder. I detta sammanhang berördes också
möjligheterna av att låta utländsk polis delta i operationer i det egna landet.

Lars Bay Larsen avslutade diskussionen och tackade de närvarande för
visat intresse.


