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Nyheter från NSfKs Sekretariat

Årsmöte med samarbetsrådet för NSfK
Samarbetsrådet för NSfK höll sitt årsmöte den 3.-4. mars 2019 i Reykjavik. Rådet fattade beslut
om bland annat verksamheten för 2019, härunder ansökningar för forskningsstöd och
arbetsgrupper. Under de närmaste dagarna meddelar sekretariatet de sökande rådets beslut.
Mera information om mötet publiceras under våren i Nyhetsbreven och på NSfKs hemsida.

Ny svensk kontaktsekreterare, Lisa Flower
Välkommen Lisa Flower, ny svensk kontaktsekreterare fr om februari.
Lisa presenterar sig här:
"I have recently defended my doctoral thesis at the Department of Sociology at Lund University
entitled
Loyalty Work: Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms.
My research interests include the emotions of legal professionals, the gendered cultures of law
firms and the digitalization of the courtroom.
I am looking forward to my new role as Contact Secretary for Sweden and I look forward to
meeting many of you at the Research Seminar in Helsingør!"

Internationella Kvinnodagen 8 mars
Undantagsvis lyfter vi i denna del av Nyhetsbrevet ett inititativ vid NSfK´s svenska
värdorganisation, Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet.

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars har institutionen sammanställt några av de studier
som institutionens medarbetare har publicerat på temat genus och brott.

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheter fra Norge av
kontaktsekretær Per Jørgen Ystehede
p.j.ystehede@jus.uio.no

Justis-og Beredskapsdepartementet
Analyse av godtgjøring til advokater i straffesaker og fri rettshjelpsaker
Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt en rapport om analyse av stykkpris og medgått
tid for utbetaling av salær til advokater i straffe- og fri rettshjelpsaker.
Forsknings- og utviklingsoppdraget ble utført av Menon Economics og Oxford Research etter
oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet var å få bedre innsikt i hvordan
godtgjøring knyttet til advokater i straffe- og fri rettshjelpsaker fungerer.
Årlig dekker staten utgifter til advokat i straffe- og fri rettshjelpssaker på rundt 1 milliard kroner.
En del godtgjøring er stykkprisregulert, mens en del er godtgjøring etter medgått tid, og
departementet ønsket en analyse av dette.
Menon fremhever følgende som viktige funn i de empiriske analysene:


Tidsbruken varierer systematisk – både for hver advokat og mellom advokater.



Høyere stykkpris fører til økt timebruk.



Høyere stykkpris gir lavere variasjon i tidsbruk.



Dommerne bruker lite tid på å kontrollere salæroppgaver i straffesaker.



Advokatene vegrer seg for å søke Fylkesmannen om utvidet bevilling under fritt rettsråd.

Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/analyse-av-godtgjoring-til-advokater-i-straffesaker-ogfri-rettshjelpsaker/id2629845/

Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 2019
Den tredje nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner arrangeres i Oslo 22.
mai 2019. Konferansen er nå åpen for påmeldinger.
Målet for konferansen er å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner, både fra et
forskningsperspektiv og fra praksis.
Målgruppe for konferansen er forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner,
politikere og praktikere som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.
Det er Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) som arrangerer konferansen på
oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonal-konferanse-om-a-forebygge-vold-i-narerelasjoner-2019/id2630361/

Statistisk Sentralbyrå
Nyheter om forskning
For nyheter om ny forskning se: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet?de=Kriminalitet+og+rettsvesen

Kriminalomsorgens Utdanningssenter
Debatt: Tilbud til kvinner i fengsel
Forsker Ragnar Kristoffersen ved KRUS har publisert en kronikk på forskning.no, der han hevder
at kvinnelige innsatte samlet sett ikke har et dårligere soningstilbud enn menn dersom man ser
på de mest sentrale tilbudene til innsatte og korrigerer for forskjeller i soningstid. Han fikk svar fra
Åshild Marie Vige i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som har skrevet en rapport om
kvinners soningsforhold. Ragnar Kristoffersen har svart på kronikken til Vige i form av en ny
kronikk der han utdyper sitt syn, og det har siden kommet nye innlegg fra både Vige og
Kristoffersen. Siste innlegg, samt lenker til foregående innlegg, kan man finne her
Se: https://www.krus.no/debatt-tilbud-til-kvinner-i-fengsel.6198186-286892.html

Nye publikasjoner ved KRUS
Les mer om organisering av fengsling etter terrorangrep, kriminelle karrierer, utviklingen av
fengselsbetjentyrket og mye mer..
Se: http://www.krus.no/seneste-publikasjoner.366495.no.html
Politihøgskolen
Nordisk master skal utvikle politiledelse
Nå er det åpent for å søke opptak på det nye studiet Nordisk master i politiledelse. 45 studenter
fra Danmark, Sverige og Norge skal tas opp til studiet, som starter opp til høsten. En viktig
målsetting er å utvikle innhold, og utøvelse av politiledelse.
Nordisk master er et samarbeid mellom Politihøgskolen, Copenhagen Business School og
Linnéuniversitetet i Växjö. Alle de tre utdanningsinstitusjonene leverer bidrag inn i masterstudiet,
som er på 90 studiepoeng. Det legges opp til studier på deltid, og det skal være samlinger
underveis i alle tre land. De første samlingene blir i Norge, fra høsten. Etter mange års
forberedelser var akkrediteringen for masterutdanningen klar i november i fjor.
-På veien har vi fått spørsmål om hva som er så særegent ved politiledelse at det berettiger en
egen masterutdanning. Det spørsmålet må vi ha et godt svar på, og det mener jeg vi har, sier
førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen.
Se: https://www.phs.no/presserom/

La tollvesenet stoppe dødelige kniver på grensen
- Liv og ressurser kan bli spart, hvis tollvesenet får ta beslag i denne typen kniver. De har
ingenting ute blant folk å gjøre, skriver Rune Søfting, politioverbetjent ved Politihøgskolen.
skadepotensialet. (Foto: Tolletaten)
Vi leser i disse dager nærmest daglig historier hvor personer i utsatte miljøer bevæpner seg med
kniv og hvor terskelen for bruk av alvorlig vold er liten. Vi hører om personer i 13-14 års alderen
som bærer kniv.
Dette er bekymringsfullt og må stanses før det rekker å bli for mange kniver i omløp, og at
bruken av kniv blir «normalisert» i miljøene.
En av tiltakene vi kan sette inn er å stanse knivene på grensen slik at de ikke når mottakeren. Vi
forebygger dermed at knivene kommer i hendene på personer som har intensjon om å bruke den
på andre. Mulige ofre blir dermed skånet for skader og kanskje til og med død. Samtidig er dette
alvorlige straffesaker som politiet må benytte store ressurser på å etterforske og komme til bunns
i.
Se: https://www.phs.no/presserom/

OSLOMET
For dårlig håndheving av besøksforbud
Politiet reagerer ofte for sent og for sjelden når voldsutøvere bryter besøksforbud, ifølge en ny
rapport.
– I mitt materiale så jeg blant annet eksempler på at politiet ikke går inn i sakene før det har
skjedd grove brudd, sier NOVA-forsker og kriminolog Jane Dullum, som står bak rapporten.
– Det er viktig at politiet tar dette på alvor, og at de reagerer og tar tak i bruddene.
Håndhevingen av besøksforbud er, ifølge rapporten, mangelfull, og brudd på besøksforbud
håndheves ofte lenge etter at de er begått.
Se: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/for-daarlig-haandheving-avbesoeksforbud
Universitetet i Oslo – Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
Kriminologiprofessor publisert i topp-rangert tidsskrift
Sveinung Sandberg har publisert i verdens høyest rangerte kriminologitidsskrift Criminology.
Sist gang en ansatt ved institutt for kriminologi og rettssosiologi publiserte i Criminology, var i
1961 da Nils Christie (1928 - 2015) hadde en oversiktsartikkel om skandinavisk kriminologi.
Artikkelen «Putting a price on drugs: An economic soiological study of price formation in illegal
drug markets» som Sandberg har skrevet sammen med Kim Møller ved Malmø Universitet
handler om hvordan pris på rusmidler forhandles og bestemmes i illegale markeder.
- Det er svært uvanlig å kombinere innsikter fra behaviorial economics og kulturanalyse, dette er
svært forskjellige tradisjoner og måter å jobbe vitenskapelig på. Men vi mener at økonomisk

sosiologi har et rammeverk, blant annet ved å fokusere på institusjoner, nettverk og kultur som
gjør dette mulig. Det gjør at artikkelen ikke bare foreslår et samlende rammeverk for studier av
rusmarkeder, men også for studier av alle illegale marked, forteller Sandberg.
Se: https://www.jus.uio.no/ikrs/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/sandberg-criminology.html

Nye publikasjoner ved IKRS
Se: http://www.jus.uio.no/ikrs/forskning/publikasjoner/boker/

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Island af
kontaktsekretær Snorri Örn Árnason
snorri.arnason@lrh.is
The Reykjavík Metropolitan Police
Monthly crime statistics
Crime statistics for January 2019 have been published for the capital area. The report shows a
general decrease in registered number of penal code offences compared to recent months.
Reports of thefts have not been fewer in a single month since the start of systematic crime
statistics registration in 1999. The report can be found here.

University of Akureyri
Research center for violence studies
A research center for studies on violence has been founded in University of Akureyri. The
purpose of the research center is to promote research and increase knowledge of the
manifestations of violence, its consequences, and ways to eliminate it. The center will collaborate
with institutions and companies in Iceland and abroad and hold conferences and seminars to
spread knowledge of violence. The webpage can be found here.

Policing and society conference
A conference on Police and the public was held at the University of Akureyri in February.
Keynote speakers were Anina Schwarzenbach and Ben Bradford. A variety of topics were
addressed ranging from theoretical to practical issues. The webpage can be found here.

Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige av
kontaktsekreterare Lisa Flower
Har du nyheter som du önskar få med i NSfK's nyhetsbrev kan du ta kontakt via
lisa.flower@soc.lu.se

Brottsförebyggande rådet (Brå)
Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet:
Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som
ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda
det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

Brottsoffermyndigheten
Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat:
Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. En ny skrift lyfter
nu fram fall, som har lett till fällande domar, för att få fler att polisanmäla. Förtroendevalda utsätts
allt oftare för hot, hat och våld på grund av sitt politiska uppdrag. Mindre än hälften som har
utsatts, väljer att rapportera till exempelvis säkerhetsansvarig i partiet och ännu färre väljer att
polisanmäla. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet gjort.
Mot den bakgrunden ger Sveriges Kommuner och Landsting, Brottsoffermyndigheten och
Polismyndigheten gemensamt ut skriften ”Anmäl alltid hot, hat och våld”.

Polisen
Polisen redovisar förbättrade resultat:
Trots många utmaningar blev 2018 ett på flera sätt ett framgångsrikt år för polisen. Det visar
Polismyndighetens årsredovisning som lämnats in till regeringen.

Framgångar med Snabbare lagföring för polisen
Försöksverksamheten Snabbare lagföring, där målet är att minska tiden från anmälan till dom för
enkla brott, har under försöket redan fått flera positiva effekter. Snabbare lagföring är ett
regeringsuppdrag där flera av rättsväsendets myndigheter deltar. Målet är att minska tiden från
begånget brott till straff för enkla brott, från dagens snitt på 22 veckor till 2–6 veckor. Inom
polisen pågår försöket i polisområde Stockholm nord och ärenden där som hanteras genom
Snabbare lagföring är klara efter i genomsnitt 5,6 veckor. Samarbetet med övriga delar av
rättsväsendet är avgörande. När alla instanser, såväl polisen som åklagare och domstolar, gör
rätt och gör det snabbt ökar också rättssäkerheten, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Det råder akut platsbrist på häkten och anstalter
Kriminalvården har aviserat att häkten och anstalter över hela landet är fullbelagda och i helgen
fick det direkta konsekvenser för polisen i flera ärenden. Läget är akut och polisledningen
bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta.
Problemen med häktesplatser har funnits sedan tidigare men situationen är nu mer akut. Bara i
region Syd nekades i helgen polispatruller som transporterade häktade personer vid tre tillfällen
tillträde till häktet med hänvisning till platsbrist. Kriminalvården kunde inte heller hitta platser i
Göteborg eller Stockholm. Situationen löste sig den här gången genom att polischef i beredskap
fattade beslut om att förvara personerna i en anhållandearrest i 24 timmar tills transport kunde
ordnas av kriminalvården.

Polisens kontaktcenter får bra betyg av medborgarna
Fortsatt höga resultat för bemötande och handläggning vid medborgarnas kontakt med polisens
kontaktcenter (PKC), visar polisens senaste servicemätning.
Den senaste servicemätningen som gjordes mellan 2 oktober – 2 december 2018 visade att
drygt 9 av 10 medborgare som varit i kontakt med PKC var nöjda eller mycket nöjda med
bemötandet och fler än 8 av 10 var nöjda eller mycket nöjda med hanteringen av ärendet.
– Det är glädjande att se att medborgarna blir mer och mer nöjda. Redan vid första kontakten
vidtas flera åtgärder för att utreda brott, exempelvis genom att hålla vittnesförhör eller säkra
annan bevisning. Vi har även blivit bättre på att återkoppla vad som händer i ärendet för att
medborgaren ska uppleva en snabb och effektiv service, säger Anna-Carin Gustafsson Åström,
enhetschef för nationella kontaktenheten, Noa.

Läs Svensk Polis i mobilen
Tidningen Svensk Polis har sedan länge en egen webbplats på internet. Nu har den
mobilanpassats, och är därmed enklare att läsa i mobiltelefonen.
Webbplatsen för Svensk Polis har även fått nytt utseende och en ny webbadress.
Förändringen är en del i arbetet att göra om och mobilanpassa alla polisens webbplatser. För ett
år sedan lanserades en ny version av polisen.se, som förutom mobilanpassningen fick en ny
design och en mer robust teknisk plattform.
Den nya adressen är tidningensvenskpolis.se

Regeringen
Nya nätdroger narkotikaklassas
Två nya substanser som säljs och diskuteras på drogforum på internet ska nu narkotikaklassas.
Båda substanserna har kopplats till dödsfall i Sverige.

Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser
inom socialtjänsten
Syftet med denna rapport är att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget utifrån systematiska
översikter om utredningar respektive insatser som genomförs eller kan genomföras i eller på
uppdrag av kommunal socialtjänstverksamhet för vuxna individer som är beroende av eller
missbrukar alkohol eller narkotika, eller för deras anhöriga.göte

Universiteten/Högskolorna
Relevanta nyheter från de svenska universiteten och högskolorna
Göteborgs Universitet
Organiserad brottslighet bakom trafficking kan utgöra hot mot demokratier
Människohandel är den tredje mest lukrativa illegala verksamheten i världen efter handeln med
narkotika och vapen. De ekonomiska vinsterna gör att kriminella grupper kan muta sig till makt i
vissa länder. På sikt skulle det kunna försvaga ett lands demokrati, visar en avhandling från
Göteborgs universitet.
Kolla institutionen för sociologi och arbetsvetenskaps kalendarium

Lunds universitet
Lisa Flower, forskare vid sociologiska institutionen, har börjat som Sveriges kontaktsekreterare.
Kolla Sociologiska institutionens kalendarium
Kolla Rättssociologiska institutionens kalendarium

Malmö universitet
Droger bland ensamkommande hänger samman med psykisk ohälsa
Det finns ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande
ungdomar. Det visar forskning av ensamkommande ungdomar som varit i kontakt med
öppenvårdsmottagningar för ungdomar med missbruksproblematik i Stockholm. Ändå är det
väldigt få av de ensamkommande i vår studie som har tidigare kontakt med barn- och
ungdomspsykiatrin, säger Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi och forskare vid Malmö
universitet, som genomfört studien tillsammans med Mia-Maria Magnusson, polis och doktorand
vid institutionen för kriminologi.
Kolla Malmö universitets aktuell forksning

Stockholms universitet
Grattis till Klara Hermansson, doktorand vid Kriminologiska institutionen, vars artikel The role of
symbolic politics in exceptional crime policy debate: a study of the 2014 Swedish general
election blev utsedd till Best Article 2018 av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and
Crime Prevention!

"Framtider: En fråga om våld"
"Det är våldet det skrivs om. Det är våldet som oroar. Det anses viktigt att studera."
Så skriver Christoffer Carlsson i en krönika som ingår i senaste Framtiden, Institutet för
framtidsstudiers nyhetsbrev. Läs hela krönikan här.

Forskare studerar marknaden för fusk i sociala medier
Köpta visningar och följare blir allt vanligare i sociala medier. Kedjan av aktörer på den dolda
marknaden – producenter, distributörer, återförsäljare, och köpare – sträcker sig över hela
världen.

Så rustat är Sverige för en cyberattack
Vårt elnät är en kritisk samhällstjänst och sannolikt mål för en cyberattack. I elnätet utgörs
styrsystemen av datorer behäftade med sårbarheter som gör dem öppna för angrepp. ÖB säger
att cybersoldater ska utbildas som steg i arbetet med att säkerställa att våra system skyddas.
Fredrik Blix och Försvarshögskolan diskuterar Sveriges totalförsvar i SVT Morgonstudion.
Stockholmslag vann tävling om fiktiv cyberattack
Ett lag bestående av juriststudenter från Stockholms universitet samt en student i ryska och
statsvetenskap från Försvarshögskolan och Stockholms universitet vann tävlingen Cyber
Challenge 2019. Tävlingen går ut på att analysera hotbilden och föreslå lösningar vid en fiktiv
men realistisk och eskalerande cyberattack.
Kolla Kriminologiska institutionens kalendarium

Uppsala universitet
På den 13 och 14e maj håller Professor Susan Bandes från DePaul University College of Law i
Chicago som är här i Sverige som en Allbright Scholar, en workshop om lagen och emotionen.
För mer information kontakta :stina.bergmanblix@soc.uu.se.
Kolla Sociologiska institutionens kalendarium

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra NSfK’s
kontaktsekretær i Danmark, Dorthe Eriksen
Har du nyheder, du ønsker bragt i NSfK’s nyhedsbrev, kan du rette henvendelse til
kontaktsekretær Dorthe Eriksen på e-mail: dortheeriksen2@gmail.com

Nyt fra Justitsministeriet
Lov nr. 82 af 30. januar 2019 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for trusler,
chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv).
Loven skærper for det første straffen for trusler omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, om bl.a.
trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv. For det andet skærpes straffen for
overtrædelse af straffelovens § 119 a om chikane mod personer i offentlig tjeneste eller hverv.
Det forudsættes i den forbindelse, at straffen i begge tilfælde forhøjes med omkring en tredjedel i
forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene.
Endelig indfører loven en bestemmelse om, at det ved fastsættelsen af straffen for hærværk skal
indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået mod ting, der tilhører offentligt
ansatte eller personer, der varetager offentligt hverv, når gerningen har baggrund i den
forurettedes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv. Det forudsættes i den forbindelse, at
straffen i disse tilfælde forhøjes med en tredjedel i forhold til den straf, som ville være blevet
idømt efter de hidtidige regler.

Lov nr. 83 af 30. januar 2019 om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse)
Med loven får politiloven samme frihedsberøvelsesbegreb som det, der følger af Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).
Det betyder, at f.eks. et såkaldt optisk følge efter en konkret vurdering ikke vil være
frihedsberøvelse. Optisk følge betyder, at politiet følger en gruppe af personer fra et sted til et
andet, eventuelt mens politiet omslutter personerne. Hvis politiet omslutter personerne, kan de
ikke forlade følget – et såkaldt lukket optisk følge.

Information om whistleblowerordning
Justitsministeriet etablerer whistleblowerordninger i politiet, PET, anklagemyndigheden,
kriminalforsorgen og i departementet den 1. marts 2019.
Whistleblowerordningerne kan anvendes af personer, der er ansat i en af de omfattede
myndigheder, af myndighedernes samarbejdspartnere samt af personer, der er ansat hos
samarbejdspartnere.
Ordningerne vil omfatte indberetninger om strafbare forhold og grove eller gentagne
overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper, herunder inhabilitet, væsentlige
interne retningslinjer om f.eks. tjenesterejser, modtagelse af gaver og regnskab, grove

personrelaterede konflikter på arbejdspladsen samt bevidst vildledning af borgere og
samarbejdspartnere.
Det bliver muligt at give indberetninger til de enkelte myndigheder via en it-løsning uden at
afsløre sin identitet. Desuden vil det via it-løsningen være muligt at spørge indberetteren om
detaljer og uddybninger, samtidig med at anonymiteten bevares.

Nyt fra Justitsministeriets forskningskontor
Udviklingen i antal anmeldelser og i straffens art og længde for vold
Rapport vedrørende udviklingen i anmeldelser og straffe for vold efter §§ 244-246 i perioden
2008 til 2017. Rapporten omhandler bl.a. oplysninger om længden af de idømte ubetingede
frihedsstraffe.

Øvrige nyheder
Offentliggørelse af eksterne undersøgelser om svindel med tilskudsmidler
Eksterne undersøgelser fra Børne- og socialministeriet peger på en række kontrolsvigt i sag
om svindel for 121 millioner kroner.
En ekstern revisionsundersøgelse gør nu rede for, hvordan omfattende svindel med
tilskudsmidler er foregået og hvor meget, der er svindlet for. Imens har Kammeradvokaten
undersøgt, om der kan placeres et tjenstligt ansvar i sagen.
De to undersøgelser blev bestilt af børne- og socialminister Mai Mercado, efter hun blev bekendt
med sagen i september 2018.
Dele af undersøgelserne er imidlertid undtaget efter ønske fra Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) af hensyn til den aktuelle efterforskning og
hensynet til strafforfølgning.

Debat m.v.
Kriminalisering af "psykisk vold" i nære relationer
– Kronik af Professor Jørn Vestergård, KU
Justitsministerens lovforslag om kriminalisering af såkaldt ”psykisk vold i nære relationer” (se
nyhedsbrev fra januar 2019) har givet anledning til en hel del polemik. Helt grundlæggende er
det imidlertid velbegrundet at indføre en bestemmelse, som allerede kendes fra vore nærmeste
nabolande. En sådan bestemmelse vil kunne få en positiv holdningsdannende effekt.
Strafferetten er ikke noget universalmiddel til løsning af alle mellemmenneskelige konflikter og
problemer; men man skal ikke underkende signalværdien af kriminaliseringer, der mere eller
mindre tydeligt markerer grænserne for, hvad der er samfundsmæssigt acceptabelt.

Bogudgivelser
Heine Andersen: ”Forskningsfrihed”. Hans Reitzels Forlag 2019
Moderne samfund er i stigende grad og på næsten alle områder afhængige af forskning. Den
skal være til at stole på. Det er den kun, hvis der er forskningsfrihed. Adgang til
forskningsresultater er en ressource og en magtbase, og forskningsfrihed er en af grundpillerne i
et oplyst demokrati. Forskningsfrihed er en forudsætning for en åben og udogmatisk kultur.
Men spørgsmålet er, hvordan det ser ud med forskningsfriheden i dag. Fra politisk hold er der
tendenser til at styre både forskeres valg af emner og deres ret til at ytre sig frit. Og efterhånden
som en større andel af forskningen finansieres eksternt, kan der også være en kommerciel
barriere, dels for hvad der kan blive forsket i, dels for hvilke resultater der kan blive offentliggjort.
Internt på universiteterne er topstyringen vokset, hvilket også presser forskernes bevægefrihed.
I Forskningsfrihed - ideal og virkelighed kulegraver professor emeritus Heine Andersen
forskningsfrihedens status i dag og giver et overblik over, hvad danske forskere kan og ikke kan
forske i og ytre sig om. Bogen dykker ned i de seneste års mange sager om forskningsfrihed i
forhold til bl.a. landbrug, medicinalindustri og vindmølleindustri og viser, at den frie forskning på
mange områder må siges at være under pres.

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra NSfK’s
kontaktsekretær på Færøerne, Daisy J.
Iversen
Har du nyheder, du ønsker bragt i NSfK’s nyhedsbrev, kan du rette henvendelse til
den kontaktsekretær Daisy.J.Iversen@gmail.com

Nyheder fra det Juridiske område
Antal straffesager i Retten
13 straffesager i uge 7
3 straffesager i uge 8
3 straffesager i uge 9

Lovforslag mindsker kravene for tilhold
Nyt lovforslag skal gøre det lettere for politimesteren at træffe afgørelse om tilhold, skriver
lagmandskontoret på deres hjemmeside. Lovforslaget kan læses her
Forslaget skal give politmesteren mulighed for at tage en foreløbig afgørelse om tilhold, efter
loven om tilhold. Læs mere her

Statistik fra Retshjælpen
I 1996 begyndte Retshjælpen på Færøerne. Sidste år fik Retshjælpen 667 forespørgsler, hvilket
er færre end i 2017, hvor de modtog 725 forespørgsler. 17 sager begyndte sidste år hvor 8 sager
blev afsluttet sidste år, hvilket også er færre end i 2017.
Det er flest kvinder der hendvender sig, sidste år henvendte 390 kvinder sig og 274 mænd. I 86
af tilfældende, blev de henvist til en sagfører.
De fleste forespørgsler, er vedrørende arv. Aldersgruppen 30 til 65 er bedst repræsenteret,
hvilket udgør 75 %. Retshjælpen er hovedsageligt finianseret af Danmark, men får 390.000 kr fra
det færøske justitsministeriet og 50.000 kr fra landstyret. Læs mere her

Nyt fra Kriminalforsorgen
Rusmiddelbehandling til indsatte og besøg fra Danmark
Kriminalforsorgen har indgået et samarbejde med Blåkors, der tilbyder rusmiddelbehandling til
indsatte i varetægt. Psykologer fra Blåkors kommer en gang om ugen og har behandling med
både grupper og enkelte. Interessen og opbakningen har indtil videre været positiv og Elkin
Klettheyggj, chef i Kriminalforsorgen, håber at dette vil blive en god hjælp til de indsatte.
I feb. havde de besøg af Rigspolitichef Jens henrik Højbjerg, Rigsadvokat Jan Recendorff og
departementchef Barbara Bertelsen, i forbindelse med opdatering af retsplejeloven.

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra NSfK’s
kontaktsekretær i Grønland, Annemette Nyborg
Lauritsen
Har du nyheder, du ønsker bragt i NSfK’s nyhedsbrev, kan du rette henvendelse til
kontaktsekretær Annemette Nyborg Lauritsen på e-mail: anla@uni.gl
HUSK: Konference på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, Nuuk d. 8.-10. oktober 2019
Konference i Nuuk om Kriminalitet, straf og social marginalisering i småsamfund.
Deadline for abstract er 1. april 2019. Hent call for paper her.
Nyt fra det grønlandske retsvæsen
Grønlandsk retspleje som tema i kommende dansk valgkamp
Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (Inuit Ataqatigiit) vil tage krav om
strengere domme op i sin valgkamp, når der udskrives valg til det danske folketing. I slutningen
af 2018 henvendte folketingsmedlemmet sig til Naalakkersuisoq for Justitsområdet, Martha
Abelsen (Siumut) med en opfordring til at drøfte bedre resocialisering og hårdere
foranstaltninger. En henvendelse, der blev positivt modtaget. De to politikere lægger nu op til
debat om hårdere domme særligt i sager om personfarlig kriminalitet og krænkelser af børn.
Grønlands Landsforsvarer Finn Meinel hilser debatten velkommen, idet han dog påpeger,
vigtigheden af at der bliver foretaget grundige undersøgelser af om behovet for stramninger er
tilstede. Ligesom han spørger, om Grønland er parat til at give køb på
gerningspersonsprincippet, som har været det bærende element i den grønlandske kriminallov
(Sermitsiaq d. 22. februar 2019).

Ny administrerende dommer ved Retten i Grønland
Dommerudnævnelsesrådet for Grønland har indstillet retsassessor Stig Nørskov-Jensen som
administrerende dommer ved Retten i Grønland. Stig Nørskov Jensen kommer fra en stilling som
sekretariatschef hos Københavns Byret. Læs mere her.
Ansøgning til kredsdommeruddannelsen
Grønlands Domstole har iværksat en kampagne, hvor de søger studerende til
kredsdommeruddannelsen. Uddannelsen varer 2 år og 3 måneder, hvor de studerende på
uddannelsen er ansat som kredsdommerkandidater. Mellem kursusforløb, skal
kredsdommerkandidater påtage sig arbejdsopgaver ved retterne. Læs mere om uddannelsen
her.
Statistik og afgørelser ved Grønlands Landsret
Grønlands Landsret lægger løbende domsresumeer og anonymiserede afgørelser på deres
hjemmeside. Det er muligt at finde Landsrettens afgørelser her.
Tiltalte skifter deres grønlandske forsvarer ud med danske advokater
I slutningen af juni skal Grønlands Landsret behandle en ankesag fra Sermersooq Kredsret, hvor
syv personer blev dømt for indsmugling af over 60 kg. hash. Når ankesagen kommer for
landsretten har de syv tiltalte siddet tilbageholdt (varetægtsfængslet) i næsten 2 år. Alle syv har
tilbehandlingen i landsretten valgt at udskifte deres grønlandske forsvarer med danske
advokater.
Grønlands Politi søger flere kommunefogeder
I bygderne er Grønlands Politi repræsenteret af kommunefogeder, der sikrer at ro og orden
opretholdes i de enkelte bygder. Politiet har nu iværksat et større rekrutteringsprojekt efter flere
kommunefogeder, hvor de gennem foråret vil besøge flere af landets bygder og reklamere for
hvervet som kommunefoged. Læs mere her.
Årsstatistik 2018 fra Grønlands Politi
Grønlands Politi har netop udsendt årsstatistik for 2018. I forbindelse med offentliggørelsen af
Politiets årsstatistik udtaler politimester Bjørn Tegner Bay at seksualforbrydelser er et af
samfundets allerstørste problemer – særligt når det gælder overgreb af børn. Til gengæld glæder
politimesteren sig over, at ”de unge er langt bedre end deres rygte”, idet politiet kan konstatere et
markant fald i den registrerede ungdomskriminalitet. Politiets årsrapport 2018 kan findes her.
Nyt fra Grønlands Selvstyre
Lovudvalg på orienteringsrejse til Danmark
Inatsisartuts Lovudvalg har været på orienteringsrejse til Danmark. Formålet med rejsen var
blandt andet at gennem besøg i Herstedvester Fængsel og på Retspsykiatrisk afsnit i Risskov at
få større indsigt i grønlandske indsatte og anbragtes forhold. Derudover besøgte lovudvalget
Folketingets Retsudvalg, Konfliktrådet og Institut for Menneskerettigheder. Se mere her.
Nyt fra Folketinget
Ændring af kriminallov og retsplejelov med i forhold til seksualforbrydelser
Folketinget har vedtaget lov om ændring af kriminallov og retsplejelov med henblik på en
opstramning i forhold til seksualforbrydelser. Loven der træder i kraft 1. april 2019 indebærer
blandt andet at blodskam fremover også vil omfatte adoptivbørn, seksualforbrydelser inden for
ægteskabet dømmes som seksualforbrydelser, der bliver dømt som voldtægt, hvis man skaffer
sig et seksuelt forhold med en person, der ikke kan modsætte sig. Se hele lovforslaget her.

Øvrigt
Vold i hjemmet et fællesansvar
Tirsdag d. 5. marts lancerer Afdeling for Sociale forhold, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet og
Projekt Kattunneq nyt undervisningsmateriale om vold i hjemmet. Materialet er målrettet til
studerende på socialrådgiveruddannelsen. Se invitation her.
Lanceringen af rapporten ”Tolkning i det grønlandske retsvæsen”
Tirsdag d. 26. marts lanceres rapporten om retssikkerhed ved tolkning i det grønlandske
retsvæsen. Rapporten er blevet til i samarbejde mellem to forskere fra Ilisimatusarfik/Grønlands
Universitet og Institut for Menneskerettigheder. Arrangementet vil blive annonceret på www.uni.gl
og www.menneskeret.dk

Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Finland, av
kontaktsekreterare Karolina Henriksson
Har du nyheter som du önskar få med i NSfK's nyhetsbrev kan du ta kontakt med
kontaktsekreterare Karolina Henriksson genom e-post: kontaktnsfk.fin@gmail.com.
Nyheter från justitieministeriet
Tilläggspåföljderna vid villkorligt fängelse skärps vid ingången av 2020
Systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse skärps den 1 januari 2020. I
och med reformen kan också vuxna, dvs. de som hade fyllt 21 år när de begick brottet, som
tilläggspåföljd vid ett villkorligt fängelsestraff dömas till övervakning. I nuläget kan övervakning
dömas ut som tilläggspåföljd vid villkorligt fängelse endast för gärningsmän som är under 21 år.
Reformen syftar till att förebygga återfallsbrottslighet och öka kännbarheten av straffet. Läs mer
här.
Risken för återfall i brott minskas genom effektivare riskbedömningar
Systemet för att bedöma risken för våld och förbättra övervakningen vid frigivning av fångar
effektiviseras i september. Syftet är att minska återfallsrisken för dem som dömts för mord, dråp
eller försök till mord eller som återfallit i vålds- och sexualbrott. Läs mer här.
Nyheter från inrikesministeriet
Förebyggande av sexualbrott mot barn på webben kräver omfattande samarbete
Man strävar efter att förebygga sexualbrottslingars verksamhet på webben bl.a. genom ett
samarbete mellan myndigheter, organisationer som arbetar kring sexuellt utnyttjande samt
ungdomar och teleoperatörer. Det behövs ännu mer upplysning till såväl unga som vuxna samt
ett omfattande samarbete mellan olika aktörer. Vid ett rundabordssamtal som hölls den 28
februari i Ständerhuset och som leddes av inrikesminister Kai Mykkänen sades det bl.a. att
dagens barn ständigt lever i en digital verklighet. Läs mer här.
Regeringen fastställde åtgärder för bekämpning av sexualbrott och av brottslighet bland
personer med invandrarbakgrund
Den 20 februari publicerade regeringen ett åtgärdsprogram för förebyggande och bekämpning av
sexualbrott och av brottslighet bland personer med invandrarbakgrund. Ministerarbetsgruppen
för den inre säkerheten och rättsvården och ministerarbetsgruppen för migration har berett
åtgärdshelheten under ledning av inrikesminister Kai Mykkänen. Läs mer här.
Arbetet med att främja säkerheten i glesbygdsområden intensifieras

Inrikesministeriet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) har
sammankallat ett expert- och myndighetsnätverk som behandlar säkerheten i
glesbygdsområden. Arbetet är en fortsättning på arbetet i ett tidigare nätverk som har varit
verksamt sedan 2014. Läs mer här.
Ministerierna vill ha en utredning om praxis för förebyggande av våld i nära relationer
Social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet har tillsatt två utredare för att lägga fram
förslag om hur man kan ingripa i våld i nära relationer och om hur god praxis för förebyggande av
våld i nära relationer kan etableras i hela landet. Läs mer här.
Nyheter från Institutet för kriminologi och rättspolitik (KRIMO)
Över hälften av företagen inom handelsbranschen har utsatts för stöld, säkerhetsläget har
trots det hållits stabilt
Stöld är den vanligaste brottstypen, som företag utsätts för. År 2017 blev 56 % av
handelsbranschens och 35 % av hotell- och restaurangbranschens verksamhetsställen föremål
för olika typs stöldbrott. Läs mer här.
Nyheter från Rådet för brottsförebyggande
Statsunderstöd för brottsförebyggande utlyses
Justitieministeriet beviljar 70 000 euro statsunderstöd för brottsförebyggande arbete och
bedömning av det 2019. Ansökningstiden går ut den 29 mars. Läs mer här.
Anmälan öppen till seminarium om närmiljöns säkerhet
I Helsingfors ordnas 19.3 ett seminarium under vilket publiceras slutrapporten för projektet
Lähiympäristö 2.0 (fritt översatt Närmiljön 2.0). Under seminariet behandlas frågor om hur man
kan påverka säkerheten genom planering av närmiljön och hur man genom att göra invånarna
delaktiga och genom förlikning kan förbättra säkerheten. Läs mer här.
Nyheter från Polisstyrelsen
Polisinrättningarna får anmälningar som gäller äldrevård varje år
För närvarande undersöker polisen i hela landet cirka 30 ärenden som antingen direkt eller
indirekt gäller äldrevård. Polisen förhåller sig alltid med allvar till misstankar om brott när det är
fråga om en målsägande som är i en utsatt ställning, till exempel en åldring. Läs mer här.
Polisens år 2018: Prioriteringen syns i resultaten
I fjol ökade antalet larmuppdrag för polisen. Antalet ökade i synnerhet på morgonnatten efter
restaurangernas stängningstid. Till polisen anmäldes i fjol 795 055 brott vilket är drygt 27 000
färre än året innan. Polisen ålades 1 062 930 larmuppdrag, dvs. drygt 7 600 fler uppdrag än
föregående år. Läs mer här.

