PROTOKOLL / RÅDSMÖTET
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)
Rådsmöte den 5-6 mars 2018 i Universitetet i Oslos lokaler
Måndagen den 5 mars kl. 9:00–13:00 samt kl. 14:00-17:00 och tisdagen den 6 mars kl. 09:00-12:00
Deltagare:
Aarne Kinnunen (ordförande)
Felipe Estrada (vice-ordförande)
Natalia Ollus
Anne Alvesalo-Kuusi
Erik Wennerström
Ragnhild Hennum (punkter 1-9)
Pål Meland
Heidi Mork Lomell
Annick Prieur
Anne-Julie Boesen Pedersen
Kolbrún Benediktsdóttir
Rannveig Þórisdóttir
Laura Mynttinen (sekretariatschef, mötets sekreterare)
Frånvarande: Kristín Einarsdóttir, Lars Holmberg, Marie Torstensson Levander

DAG 1
1. Konstituering
1.1. Välkomst och inledning
Ordförande Aarne Kinnunen öppnade mötet kl. 9.07 och hälsade alla välkomna,
speciellt den nya rådsmedlemmen Heidi Mork Lomell från Norge. Det konstaterades
att alla rådsmedlemmar förutom Kristín Einarsdóttir, Lars Holmberg och Marie
Torstensson Levander var på plats.
1.2. Godkännande av dagordning
Föredragningslistan godkändes som mötets dagordning som sådan.
1.3. Runda med nytt från ministerierna
Danmark
Anne-Julie Boesen Pedersen från Justitsministeriet berättade att det för närvarande är en
regering strategi "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030". Strategien
indeholder 22 initiativer fordelt på fem temaer, herunder eksempelvis at indføre højere
straffe i bestemte områder (skærpet strafzone) og at begrænse antallet af kriminelle i

ghettoer, med det formål att forebygge og nedbryde "parallella samhällen". Initiativerne
har ännu inte godkänts av parlamentet.
Anne-Julie berättade också att det finns flera projekt pågår på forskningskontoret för
ministeriet. To af de større projekter handler om radikalisering og gäng. Aktuelt er en
evaluering af polisens og polisens underrättelsetjänst radikaliseringsforebyggende
arbejde ved at blive udarbejdet, nästa år forventes en undersøgelse af indsatser relateret
til radikalisering i fängelse. Det finns också ett aktuelt forskningsprojekt om gängen och
gängkriminalitet kostnaden, inklusive socioøkonomisk profilering av gängmedlemmar.
Finland
Aarne Kinnunen från justitieministeriet delade följande nyheter från Finland: Fr.o.m.
maj 2017 har vi haft en ny minister vid Finlands justitieministerium, Antti Häkkänen
från Samlingspartiet. Vid ministeriet, tjänstemän har nyligen arbetat med en promemoria om studien på allmän rättskänsla och regeringen initiativ för att höja straffen
för allvarliga brott (sexualbrott osv.). Även kombinationsstraff har införts och villkorlig
påföljd effektivare har diskuterats (lägga till åtgärder, såsom elektronisk övervakning).
På grund av effektivitet och strukturella skäl, också initiativ beträffande inrättandet av
ett gemensamt organ för de centrala administrativa uppgifter av domstolar
(Domstolsmyndigheten) och åklagarmyndigheter har jobbat på ministeriet.
Kinnunen berättade också att det för närvarande är en förnyelse av sociala
sjukvårdssystemet pågår i Finland med regeringen försöker köra i ett helt nytt system.
Detta innebär att en viss grad av privatisering och kan därför även omfatta risken för
korruption och förskingring av allmänna medel.
NSfK rådsmedlem Natalia Ollus har utsetts till ny chef för The European Institute for
Crime
Prevention
and
Control,
HEUNI,
från
början
av
2018.
Island
Kolbrún Benediktsdóttir delade de senaste nyheterna från Island. Det fanns nya
parlamentsvalen i Island under hösten 2017, men justitieministern förblivit den samma.
På grund av mycket kritik, den så kallade ”restoring of honor” möjlighet nyligen har
tagits bort från den isländska strafflagen. I parlamentet, lagstiftningen förslag avseende
bristande samtycke och våldtäkter har behandlats och diskuterats. Det finns också den
nya domestic violence sentence och pengar läggs på att förebygga sexuellt våld.
Från början av 2018, det är ett nytt domstolssystem i Island. Land’s Court, eller
Landsréttur, är en mid-tier court skapat för att hantera fall mellan Tingsrätterna och
Islands Högsta Domstol. Det finns femton nya domare i den nygrundade Land’s Court.
Stängningen av en polis skola har skapat en svår situation i Island där det är svårt att
rekrytera nya poliserna i avsaknad av nyligen utexaminerade.

Norge
Pål Meland från Justis- og beredskapsdepartementet berättade att det var ett
parlamentsval i Norge under hösten 2017, med höger koalition kvar i regeringen (Høyre
och Fremskrittspartiet). Från januari 2018 utvidgades koalitionen med partiet Venstre.
Samtidigt blev Sylvi Listhaug från Fremskrittspartiet ny justitie- och
invandringsminister. Ministeriet genomgår en omstrukturering. Arbetet gällande
brottsförebyggande skall förbättras och förstärks med en ny avdelning för
brottsförebyggande. Reformen av polisväsendet har också pågått i Norge med antalet
polisdistrikt minskas som en del av de strukturella förändringarna. Fokus är nu på
kvalitet och man strävar till att göra brottsutredningar effektivare och snabbare.
Regeringen arbetar också med strategier för våldtäkt och förebyggande av sexuella
övergrepp, särskilt när det gäller internet-relaterade övergrepp mot barn. Det finns också
en utvärdering av de straffrättsliga sanktionerna (”ungdomsstraff” och
”ungdomsoppfølging”) på gång, och strategi gällande brottslighet med anknytning till
arbetsmarknaden. Den norska justitieministern följer också med stort intresse den
"parallella samhälle" diskussionen i Danmark. Regeringen vill lägga extra resurser till
vissa områden i Osloregionen där det finns gängkriminalitet och organiserad brottslighet.
Sverige
Erik Wennerström från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) berättade att det har funnits
vissa strukturella förändringar på det svenska justitiedepartementet. Nu finns det en
minister för inrikes och rättsliga frågor (Morgan Johansson). Det har nyligen skett några
lagändringar relaterade till sexuella brott och vapenlagstiftningen. Även EU:s nya
dataskyddsförordning och case ”Telecom2” om insamling av personuppgifter har
behandlats mycket i media. Regeringen har testat på snabbförfarande i brottmål och detta
initiativ
kommer
att
utvärderas
efter
2019
av
BRÅ.
Den svenska nationella polis byrå har rekryterat många nya civil- och polispersonal och
säkerhetspolisen har haft en ny kommissionär. BRÅ har också ökat under de senaste åren
med en ny center mot våldsam extremism blivit grundat under BRÅ. BRÅ har nyligen
offentliggjort de regionala resultaten av den nationella trygghetsundersökningen och en
studie relaterad till kostnaden för brottslighet. Under 2019, en rapport om studien om det
finns parallella strukturer i det svenska samhället, och en rapport om studien av
rapportering och döma för våldtäkt brott, kommer att publiceras.
Domstolen: I Sverige, en ny kammare (chamber) infördes i slutet av 2017, som behandlar
ärenden med en internationell koppling och utredningar om krigsförbrytelser.

2. Årsrapport 2017
2.1. Verksamhetsberättelse från 2017 (bilaga 1)
Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen från 2017. Det bestämdes att
berättelsen ska godkännas i stora drag med några små detaljkorrigeringar

(se bilaga 1, ändringar markerade med rött).
2.2. Räkenskapsavslutning från 2017 (bilagor 2a, 2b och 3)
Sekretariatschef Laura Mynttinen presenterade kort bokslutet från år 2017, som var
upprättat av ekonomiavdelningen vid Justitieministeriet. NSfK hade 328 214,48 EUR
eget kapital per 31.12.2017. Därtill presenterade Mynttinen revisionsberättelsen från år
2017 som var upprättad och undertecknad av den finska CGR-revisoren Rabbe
Nevalainen. Enligt berättelsen ger NSfK:s bokslut en rättvis bild av rådets ekonomiska
ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande
stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.
Efter diskussion blev bokslutet och revisionsberättelsen från 2017 godkända.
3. Ekonomiska ramar för verksamheten 2018
3.1 Budgetförslag för 2018 (bilaga 4)
Sekretariatschefen presenterade förslaget till årsbudgeten 2018. Förslaget diskuterades och
det bestämdes att man lämnar det öppet i detta skede och att budgeten godkänns i slutet av
mötet (i punkt 13.1). Därtill bestämde man att summan under ”löner” ökas till 85 000 EUR
på grund av en diskussion gällande sekretariatets förflyttning till Sverige och möjligheten
att anställa en ny sekretariatschef till Sverige redan fr.o.m. 1.11.2018.
3.2 Honorar till NSfK:s ordförande i 2018
Aarne Kinnunen lämnade mötesrummet under tiden att diskussionen pågick.
Enligt grundförslaget föreslogs att Kinnunen skulle betalas 15 000 EUR per år som honorar
för hans arbete som NSfK:s ordförande. Honoraret skulle alltså behållas på samma nivå
som år 2016 och 2017. Rådet bestämde att godkänna grundförslaget.
Kinnunen återvände och accepterade honoraret.
3.3 Förslag till ordinarie statsbidrag 2019 (bilaga 5)
Sekretariatschefen presenterade förslag till ordinarie NSfK statsbidrag 2019. Förslaget
följer, som vanligt, Nordiska Ministerrådets schablon som presenteras i deras årsbudget
2018. Enligt förslaget skulle totalsumman av ordinarie NSfK statsbidrag 2019 behållas på
samma nivå än 2018 (totalt 532 978,38 EUR).
Det bestämdes att förslaget lämnas öppet och att det godkänns i slutet av mötet (i punkt
13.2).
4. Behandling av ansökningar om forskningsstöd
4.1 Sammanfattning av ansökningar och bedömningar till NSfK om ekonomiskt stöd till
forskningsprojekt

Ordföranden konstaterade att det har kommit sammanlagt 27 ansökningar via den
elektroniska portalen under utlysningen för NSfK forskningsstöd 2018. Ordförande berättade
också att i bedömningsutskottet har i år suttit Natalia Ollus (Finland), Marie Torstensson
Levander (Sverige), Heidi Mork Lomell (Norge), Anne-Julie Boesen Pedersen (Danmark)
och Kolbrún Benediktsdóttir (Island).
4.2 Bedömningsutskottets inställning
Natalia Ollus presenterade kort bedömningsutskottets grundförslag gällande fördelningen av
NSfK forskningsstöd 2018. Ollus informerade därtill om att hon skall jäva sig under
behandlingen av en av de inkomna ansökningarna.
Rådet diskuterade grundförslaget och bestämde att dela ut forskningsstöd enligt följande med
totalsumma 353 513 EUR:
Janne Kivivuori (FI) et al. blev beviljade 185 000 EUR stöd till projektet ” Nordic Homicide
from Past to Present: Explaining Stability and Change in Lethal Violence”.
Synøve Nygaard Andersen (NO) et al. blev beviljade 120 000 EUR stöd till projektet
”Maintaining the Policy-Relevance of Criminology by Improving Research Integrity: A
Nordic Collaboration with Register Data”.
Rune Ellefsen (NO) blev beviljad 30 000 EUR stöd till projektet “Countering violent
extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish
municipalities (CVENC-LENS)”.
Carolina Øverlien (SE) blev beviljad 8 848 EUR stöd till arbetsgruppen ”Development of a
research proposal on intimacy and sexual violence in young people's lives”.
Louise Victoria Johansen (DK) blev beviljad 6 365 EUR stöd till arbetsgruppen ”Nordic
Research on Victimology Working Group Meeting”.
Anders Stenström (SE) blev beviljad 3 300 EUR stöd till arbetsgruppen ”Annual Nordic
Network Meeting for PhD Candidates in Criminology”.
Ordföranden konstaterade att fördelningen av forskningsstöd 2018 kan fastställas.
Sekretariatet skall informera alla sökande omedelbart efter mötet om rådets beslut.
5. Forskningsstöd 2018
5.1 Upplysning om forskningsstöd för 2019 (bilaga 6)
Dokumentet ”upplysning
tillägg/ändringar:

om

forskningsstöd

2019”

blev

godkänt

med

följande

-Man ökar summan som kan sökas för individuella forskningsprojekt från 30 000 EUR till
50 000 EUR.

-Man lägger till ”kontaktseminarier” i upplysningen och förklarar vad som är ett
kontaktseminarium och hur mycket pengar som högst kan sökas för ett kontaktseminarium
(15 000 EUR).
Sekretariatet gör dessa ändringar till dokumentet och rådet godkänner den slutliga versionen
vid minirådsmötet 2018.
Diverse/forskningsstöd
-Det blev bestämt att lägga till den följande satsen till “NSfK Guidelines for Grants”
dokumentet, under punkt 9 Resestöd: “Travel grant can be granted only once a year to one
person.”
-Fr.o.m. nästa år skall alla rådsmedlemmar läsa och bedöma alla ansökningar för stora
samnordiska forskningsprojekt.
5.2. Utveckling av ansökningsprocessen: feedback gällande den nya ansökningsportalen
Rådet är i stora drag nöjd med de ändringar och det utvecklingsarbete som gjordes med
ansökningsportalen under 2017. Därtill önskade man ännu följande ändringar/tillägg i
ansökningsblanketten av forskningsstöd som finns i portalen:
-

Utvärderarnas form: Den föreslagna summan ska helt tas ur formen, om planen inte är att
föreslå en summa för projektet (nu var det synliga men inte tillgänglig).

-

Vad är resultatet av projektets finansiering (artikel etc.)? Vad ska ni (sökande) göra med
den? (Ny fråga till form)

-

Projektets kriminologiska och/eller kriminalpolitisk relevans (ny fråga)

-

Flera ansökningar inte har en ordentlig budget och fördelning av kostnader. Det bör ingå
antingen i form eller som en separat bilaga med instruktioner.

-

Projektets timeline bör inkluderas även om projektet inte är del av en större helhet.

-

3.6 Duration of the project: ”Beskriv arbetsfördelningen mellan deltagarna" (ny punkt
under 3.6)

-

Ska det finnas en annan utvärderingsblankett för ansökningar för arbetsgruppsmöten?

Sekretariatschefen informerade därtill om EU:s nya dataskyddsförordning och att den skall på
något sätt påverka avtalet mellan Aspicore Ltd och NSfK gällande ansökningsportal. Mera
information från Aspicores sida följer under vårens lopp. Man tar upp ärendet igen vid
minirådsmötet 2018.

6. Kontaktseminarier jmf. stadgarnas § 5. Vad är status och framtidsperspektiv?
6.1 Utnyttjande av papperslösa/ Natalia Ollus
Natalia Ollus berättade att hon kommer att arrangera ett kontaktseminarium ”exploitation of
undocument migrants” i april 2018 i Helsingfors tillsammans med HEUNI. Man har reserverat
15 000 EUR för detta kontaktseminarium i NSfK:s årsbudget 2018.
6.2 Förslag till framtida kontaktseminarier från rådsmedlemmar
Heidi Mork Lomell föreslog att hon kunde arrangera ett kontaktseminarium under temat
”Nordic criminology study programs”. Var kan kriminologer jobba efter att de har blivit
färdiga med sina studier och hur kan de nordiska PhD programmen dra nytta av varandra? Det
blev bestämt att det reserveras 12 000 EUR till detta kontaktseminarium i NSfK:s årsbudget
2018.
Därtill föreslog Annick Prieur ”sexual harassment”, ”rape” och ”legalization of drugs” som
möjliga teman för framtida kontaktseminarier. Dessa förslag antecknades till kännedom.
7. Arbetsgrupper jmf. stadgarnas § 5. Vad är status och framtidsperspektiv?
7.1 Defining and measuring of cybercrime / Rannveig Þórisdóttir
Rannveig Þórisdóttir berättade kort om situationen med sin arbetsgrupp. Man beviljade 15 000
EUR till arbetsgruppen vid förra rådsmötet, men träffen blev inte arrangerad under 2017 på
grund av en annan NSfK arbetsgruppsträff under delvis samma tema. Þórisdóttir
planerar att arrangera arbetsgruppsmötet i oktober 2018 på Island. Man reserverar 15 000 EUR
för mötet i NSfK:s årsbudget 2018.
7.2 Förslag till framtida arbetsgrupper från rådsmedlemmar
Felipe Estrada föreslog en arbetsgrupp under temat “legalization of drugs”. Estrada frågar
Henrik Tham från Kriminologiska institutionen/Stockholms universitet om han skulle vilja
genomföra arbetsgruppsträffen. Det blev bestämt att det reserveras 12 000 EUR för denna
arbetsgrupp i NSfK:s årsbudget 2018.
8. European Society for Criminology årskonferensen 2018 (Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina, 29.8.–1.9.2018)
Förslag till NSfK:s konferensinsats från ordföranden
Ordföranden presenterade kort förslaget som man redan diskuterade vid förra årets rådsmöte.
NSfK kunde skicka en forskargrupp till den kommande ESC-årskonferensen (Sarajevo 29.81.9.2018) som skulle presentera nordisk kriminologisk forskning på konferensen. På detta sätt
kunde gruppen också skapa mera synlighet till NSfK på den internationella arenan. Man har
budgeterat för att skicka ut fyra forskare och deadlinen för insändning av abstrakter till
konferensen är den 15.4.2018.

Förslaget diskuterades och det bestämdes i första hand att erbjuda Jakob Demant och hans
forskargrupp möjlighet att arrangera en paneldiskussion vid ESC konferensen 2018, på NSfK:s
bekostnad. Demant fick ett stort forskningsanslag från NSfK i 2017. Om Demant tackar nej
till anbudet, försöker vi i stället att samla ihop forskare från olika NSfK-finansierade projekt
under titeln ”Scandinavian Criminological Research” eller ”Showcasing Nordic
Exceptionalism”.
Därtill bestämdes det att man redan vid minirådsmötet 2018 diskuterar om ESC konferensen
2019 och vilka som forskare kunde skickas dit för att presentera nordisk kriminologisk
forskning.
9. NSfK:s årsbidrag 2018 till Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap (bilaga 7)
Sekretariatet har mottagit en stödsansökan på 65 000 DKK (c. 8 700 EUR) från redaktören av
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap (NTfK) för året 2018. Rådet diskuterade ärendet och
kom fram till att önska mera rapportering från NTfK:s sida, om NSfK fortsätter att stöda
tidskriften.
Det bestämdes att stödet på 65 000 DKK till NTfK beviljas för året 2018 på villkor att:
-NTfK först skickar NSfK en kort rapport gällande året 2017 (vilka artiklar som har
publicerats, hur många manuskript har tidskriften mottagit, från vilka länder, vilka vidare
utvecklingsåtgärder har man tagit med tidskriften osv.) Därtill förbinder sig NTfK att skicka
NSfK en likadan rapport från året 2018, före NSfK:s årsberättelse publiceras, så att NTfK:s
rapport kan inkluderas i NSfK:s årsberättelse.
-NTfK bes därtill att skicka NSfK en ekonomisk rapport om sina inkomster och utgifter under
året 2017. Därtill binder NTfK sig att skicka NSfK en likadan rapport från året 2018.
Efter att NTfK har lämnat rapporter från 2017 till NSfK, kan stödet på 65 000 DKK utbetalas.
Ordföranden avslutade första mötesdagen och konstaterade att man fortsätter mötet nästa dag
från punkt 10 på agendan.
DAG 2
10. Tidskrift för skandinaviska studier i Kriminologi och förebyggande av brott (JSSCCP)
10.1 Ny redaktör för JSSCCP – rekryteringskommitténs grundförslag (bilaga 8)
Felipe Estrada presenterade rekryteringskommitténs grundförslag gällande ny redaktör till
JSSCCP. Rådet diskuterade ärendet och bestämde enligt förslaget att erbjuda platsen i första
hand till doktor Anita Heber från Stockholms universitet. Heber kallas också till
minirådsmötet 2018 för att träffa rådsmedlemmar och att presentera sig själv till rådet.
Ifall Heber tackar nej till anbudet, erbjuds platsen i andra hand till doktor Kim Møller från
Aalborg universitet. Arbetsavtalet görs för en period på tre år (maj 2018-maj 2021). Det
bestämdes att redaktörens årliga arvode hålls på samma nivå som tidigare (13 450 EUR/år).

Redaktören har därtill en möjlighet att anställa en assistent på deltid för att hjälpa med det
praktiska. Budgeten för assistenten är 6 500 EUR/år och denna summa lägger man också till
NSfK:s årsbudget 2018.
Rådet diskuterade därtill det nuvarande läget med editorial (ledare) i början av varje JSSCCP
nummer. Borde man fortsätta med denna tradition i framtiden eller förkasta den helt och hållet?
Det beslöts att man diskuterar och bestämmer ärendet tillsammans med den nya redaktören.
Man återkommer också till denna fråga vid minirådsmötet 2018.
10.2 Möjligheten att låta tidskriften och dess artiklar bli Open Access i framtiden
Felipe Estrada hade utrett frågan om JSSCCP kunde bli en open access-tidskrift i framtiden.
Möjligheterna hade kartlagts hos Stockholm University Press och den nuvarande förläggaren
Taylor & Francis. Enligt Taylor & Francis är open access/online only -policy ett möjligt
alternativ för JSSCCP, men det skulle kosta cirka dubbelt mera till NSfK än vad man betalar i
det nuvarande läget (och man bör då också ta en artikelavgift från icke-nordiska författare).
Ärendet diskuterades och det bestämdes att be den nya redaktören att kartlägga också andra
alternativ och andra förläggare för att göra tidskriften open access i framtiden. Detta kan
diskuteras närmare vid det kommande minirådsmötet.
11. Forskarseminarier, härunder evaluering av forskarseminariet 2017 och planering av
forskarseminariet 2018 (& forskarseminariet 2019: seminariets värdsland)
Forskarseminarium 2017
Sekretariatschefen presenterade feedbacken från forskarseminariet 2017 (Örenäs Slott, Sverige
9.-11.5.2017). Det var ett mycket lyckat evenemang med generellt positiv respons från
deltagarna. Speciellt seminariets tema ”Migration and Criminology” var mycket omtyckt.
Feedbacken och alla utvecklingsidéer diskuterades. Man bestämde sig för att gå enligt de
följande riktlinjerna i framtiden:
-Man ber de rådsmedlemmar som deltar i seminariet att fungera som arbetsgruppernas
(”parallel sessions”) ordförande/man bearbetar bättre instruktioner för arbetsgruppernas
ordförande för att säkerställa att det också finns tid för diskussioner i alla arbetsgrupper.
-Vi har ett tema för varje forskarseminarium också i framtiden som drar upp ramarna för
inbjudande av key note -talare. Seminariets värdland bestämmer temat. Arbetsgrupperna
behöver inte följa det bestämda temat.
-Man strävar till att börja planeringen av seminariet ännu tidigare i framtiden, så att det
preliminära programmet med key note -talare kan publiceras också tidigare på NSfK:s
webbsida än vad man gör nu. Man bör också sträva till att öppna call for papers -annonsen
ännu tidigare än vad man gör i det nuvarande läget.
Forskarseminarium 2018

Finska rådsmedlemmar tillsammans med sekretariatschefen presenterade kort situationen med
planeringen av forskarseminariet 2018. Seminariet äger rum i Helsingfors (hotell Rantapuisto)
14-16.5.2018. Hotellet har platser för max. 80 deltagare.
Sekretariatschefen berättade att det finns några platser kvar för forskare i kvoten. Det blev
bestämt att de resterande kvotplatserna delas mellan Finland (3), Sverige (1) och Norge (1).
Rådet godkände också förslaget att låta en grupp av finska studenter från yrkeshögskolan
Laurea komma med för att följa plenary-sessioner.
Seminarieprogram: Vi saknar ännu key note -talare från Danmark och Island. Man bestämde
att från Island frågar man Sigríður Björk Guðjónsdóttir som redan är på väg till seminariet.
Finska rådsmedlemmar kommer att dela de godkända abstrakterna mellan arbetsgrupperna och
även annars färdigställa seminariets program. Kvällens underhållning: På grund av feedbacken
från 2017 försöker planera ett nytt kvällsprogram. Organisatörer ber de finska
konferensdeltagarna att förbereda en kort programpunkt/nummer, där de andra delegaterna
också kan delta.
Det bestämdes att minirådsmötet ska ordnas tisdagen den 15.5, samtidigt med en
arbetsgruppssession och under lunchtimmen, så att man hinner gå igenom hela agendan för
mötet.
Forskarseminarium 2019
Rådet diskuterade också forskarseminariet 2019. Danmark skall vara seminariets värdland. Det
bestämdes att reservera datumen 8-10.5.2019 (onsdag-fredag) för forskarseminariet 2019. För
det kommande minirådsmötet bes därtill de danska rådsmedlemmarna att förbereda ett förslag
gällande seminariets tema och konferensställe.
Därtill bestämde man att i framtiden reservera en kvotplats för JSSCCP:s chefredaktör varje
år, gällande kommande forskarseminarier. Om Anita Heber tar emot platsen som ny redaktör,
ber man henne också att presentera sig själv till deltagare vid det kommande forskarseminariet
i Helsingfors. På detta sätt ökar vi tidskriftens synlighet och lockar förhoppningsvis även mera
bra artiklar från forskare till tidskriften.
12. Informationsverksamhet
NSfK:s nuvarande webbsidor och vidare utvecklingsåtgärder
Sekretariatschefen berättade kort om situationen med NSfK:s webbsidor. Sekretariatet fick
mandaten att börja planeringsarbetet med nya webbsidor vid rådsmötet 2017. På grund av
andra mera brådskande ärenden sköts projektets igångsättning upp flera gånger. Sekretariatet
har dock gjort en offertbegäran på finska och därtill kartlagt möjliga finska företag som en
begäran kunde skickas till. Det bestämdes att man skickar offertbegäran vidare till dessa
företag och möjligtvis också till andra samnordiska företag, om man hittar bra firmor.
Ordföranden får mandaten att välja företaget som han anser passar bäst till uppdraget. Man
återkommer till ärendet vid minirådsmötet.
Därtill diskuterades följande informationsrelaterade ärenden under denna punkt:

-NSfK har ett Twitter-konto men vi inte vet vem som ursprungligen har grundat kontot. Man
frågar kontaktsekreteraren om detta ärende och återkommer.
-De stora samnordiska projekten som har fått finansiering från NSfK: Det är viktigt att
allmänheten ges mera information om dessa projekt i framtiden och även att ett eget avsnitt
skapas för möjliga projektpublikationer till NSfK:s nya webbsidor, under titeln ”publications
funded by NSfK”. Understödstagarna bör också tydligt i alla publikationer notera att projektet
har fått finansiering från NSfK. Detta krav borde redan finnas i forskningsstödsavtalet, men
man kontrollerar det en gång till. Därtill bör man lägga till den följande satsen i avtalet: ”The
final product of the project should be sent to NSfK.”
-På grund av ett spam-meddelande som nyligen blev skickat ut i NSfK:s namn, tar man bort
deltagarnas e-postadresser från de publicerade seminarierapporterna som finns på NSfK:s
webbsida. I framtiden publicerar man bara deltagarnas namn i rapporter, inte deras epostadresser.
-NSfK:s nyhetsbrev: Man fortsätter med brevet som förut, men kartlägger också möjligheter
att publicera brevet i ett nytt format på NSfK:s nya webbsidor. Därtill påminner sekretariatet
kontaktsekreterarna igen att publicera enskilda nyheter också på NSfK:s Facebook-sida, såsom
man hade kommit överens om tidigare. Man fortsätter att publicera brevet på olika nordiska
språk och kallar kontaktsekreterarna till ett möte i samband med det kommande
forskarseminariet i Helsingfors. Aarne, Felipe och Laura deltar i mötet och diskuterar med
kontaktsekreteraren, om man kunde publicera en del av nyheterna på engelska i framtiden, för
att locka fler läsare till nyhetsbrevet.
13. Godkännande av ekonomin för 2018
13.1 Slutligt godkännande av förslag till budget för 2018
Man godkände NSfK:s årsbudget 2018 med några ändringar som gjordes under mötets lopp
(se bilaga 4, ändringar markerade med rött).
13.2 Slutligt godkännande av förslag till ordinarie statsbidrag för 2019
Det bestämdes att man föreslår ordinarie statsbidragssummor 2019 enligt grundförslaget
(bilaga 5) till NSfK:s grundande medlemmar (olika nordiska justitieministerier).
14. Rådsmötet 2019
Datum och plats för rådsmötet 2019
Enligt grundförslaget skulle rådsmötet 2019 äga rum i Reykjavik, Island den 3-5 mars 2019.
Islands Justitieministeriet (Dómsmálaráðuneyti) disponerar mötet. Det bestämdes att det
förberedande mötet ska hållas söndagen den 3.3.2019 och rådsmötet måndagen-tisdagen den
4-5.3. På grund av flygtidtabeller blir 4.3 en halv mötesdag, för man flyger till Island under
denna dag. Mötesdeltagarna flyger sedan tillbaka från Island onsdagen den 6.3.2019. Man
beslöt att kolla upp flygtidtabellerna en gång till innan man slutligen fastslår denna tidtabell.

15. Andra möjliga ärenden
Det konstaterades att NSfK-sekretariatet, inklusive ordförandeskapet, kommer att flytta från
Helsingfors/Justitieministeriet till Stockholm/Stockholms universitet fr.o.m. 1.1.2019. Det är
viktigt att förbereda förflyttningen av arbetsuppgifterna väl för att trygga kontinuiteten i
verksamheten. Därtill kommer vissa rådsmedlemmar (Lars Holmberg, Aarne Kinnunen) att
lämna rådet i slutet av 2018. Det vore bra att informera NSfK-sekretariatet om deras
efterträdare i god tid på förhand.
Det fanns inga andra eventuella ärenden. Ordföranden tackade alla deltagare och avslutade
mötet kl. 11.40.

In fidem,

___________________
Aarne Kinnunen
ordförande

__________________
Laura Mynttinen
sekreterare

