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Program 

 

 

Den 7. og 8. maj 2019 kl. 9.30 - 15.30 

 

Sted:  

Den 7. maj: 

 

Hotel Park Inn 

Engvej 171 

2300 København S 

 

Den 8. maj: 

 

Kursuscenter Brogaarden 

Abelonelundsvej 40, Strib 

5500 Middelfart 

(OBS: Den gamle Lillebæltsbro er lukket!) 

 
 
Program: 
 
København 
 

9.30-10.00 Kaffe og morgenbrød 

 

10.00 Velkomst  

  

v/ KL 
 

 SKATs behandling af sager fra rocker-bandemiljøet 

 

Orientering om, hvordan Skattestyrelsen visiterer og vurderer sager i 

rocker-bandemiljøet, herunder hvordan SKAT indtænker kommu-

nerne i kontrolarbejdet. Desuden gennemgang af rocker-ban-

desetuppet i Skattestyrelsen, samt en kort gennemgang af de for-

skellige sagstyper. 

 

v/ Jan Øland, Funktionsleder Særlig Kontrol, Skattestyrelsen 
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 Politiets visitation af sager, som er rocker-banderelaterede 

 

Regeringen har stor fokus på myndighedernes samarbejde omkring 

sager, der er rocker- og banderelaterede. Dette sker i det såkaldte 

"Al Capone" – samarbejde, hvor politi, SKAT og kommunerne er fæl-

les om at belyse disse sager. Sagerne udtages af politiet, som efter-

følgende koordinerer med SKAT og kommuner. Hør, hvordan sa-

gerne udtages, og hvordan sagerne i praksis gennemføres. 

 

v/ Brian Voss Olsen, Politiinspektør Østjyllands Politi, Særlig Efter-

forskning Vest 

 

 Frokost 
 

 Danmarks finansielle efterretningstjeneste (Hvidvasksekretaria-

tet)  

 

Orientering om opgaver samt forpligtelser i forhold til bekæmpelse af 

hvidvask og terrorfinansiering. Endvidere orientering omkring samar-

bejdet med andre myndigheder samt drøftelse af, hvordan samarbej-

det kan optimeres således, at efterretningsoplysningerne giver mest 

mulig mening for kommunerne. 

 

V/ Ole Bo Ketelsen, politikommissær, Head of FIU (Financial Intelli-

gence Unit), Statsadvokaten for særlig økonomisk og international 

kriminalitet. 
 

 Pause 

 

 Frakendelse af førtidspension 

 

I Helsingør Kommune blev man vidende om, at en førtidspensionist 

få måneder efter tilkendelsen så sig i stand til at arbejde som konsu-

lent i op til 40 timer ugentligt. Disse oplysninger havde afgørende be-

tydning for kontrolgruppens arbejde, og et efterfølgende samarbejde 

med Jobcenteret betød, at borgerens fik frakendt sin førtidspension.  

 

v/ Anne Kyung Nielsen, Leder i Borgerservice, Helsingør Kommune 

 

Sidste nyt om effektmålingsrapporten for 2018 

 

 v/ KL 

 
 

15.15-15.30 Tak for i dag og input til næste møde 
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Middelfart 
 

9.30-10.00 Kaffe og morgenbrød 

 

10.00 Velkomst  

  

v/ KL 
 

 SKATs behandling af sager fra rocker-bandemiljøet 

 

Orientering om, hvordan Skattestyrelsen visiterer og vurderer sager i 

rocker-bandemiljøet, herunder hvordan SKAT indtænker kommu-

nerne i kontrolarbejdet. Desuden gennemgang af rocker-bande-

setuppet i Skattestyrelsen, samt en kort gennemgang af de forskel-

lige sagstyper. 

 

v/ Jan Øland, Funktionsleder Særlig Kontrol, Skattestyrelsen 

 

 Frakendelse af førtidspension 

 

I Helsingør Kommune blev man vidende om, at en førtidspensionist 

få måneder efter tilkendelsen så sig i stand til at arbejde som konsu-

lent i op til 40 timer ugentligt. Disse oplysninger havde afgørende be-

tydning for kontrolgruppens arbejde, og et efterfølgende samarbejde 

med Jobcenteret betød, at borgeren fik frakendt sin førtidspension.  

 

v/ Anne Kyung Nielsen, Leder i Borgerservice, Helsingør Kommune 

 

 Sidste nyt om effektmålingsrapporten for 2018 

 

 v/ KL 

 

 Frokost 
 

 Danmarks finansielle efterretningstjeneste (Hvidvasksekretaria-

tet)  

 

Orientering om opgaver samt forpligtelser i forhold til bekæmpelse af 

hvidvask og terrorfinansiering. Endvidere orientering omkring samar-

bejdet med andre myndigheder samt drøftelse af, hvordan samarbej-

det kan optimeres således, at efterretningsoplysningerne giver mest 

mulig mening for kommunerne. 

 

V/ Ole Bo Ketelsen, politikommissær, Head of FIU (Financial Intelli-

gence Unit), Statsadvokaten for særlig økonomisk og international 

kriminalitet. 
 

 Pause 
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Politiets visitation af sager, som er rocker-banderelaterede 

 

Regeringen har stor fokus på myndighedernes samarbejde omkring 

sager, der er rocker- og banderelaterede. Dette sker i det såkaldte 

"Al Capone" – samarbejde, hvor politi, SKAT og kommunerne er fæl-

les om at belyse disse sager. Sagerne udtages af politiet, som efter-

følgende koordinerer med SKAT og kommuner. Hør, hvordan sa-

gerne udtages, og hvordan sagerne i praksis gennemføres. 

 

v/ Brian Voss Olsen, Politiinspektør Østjyllands Politi, Særlig Efter-

forskning Vest 

 

15.15-15.30 Tak for i dag og input til næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 


