Protokoll från årsmötet med Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)
Förberedande mötet den 3 mars och rådsmöte den 4 mars 2019, Reykjavik
Förberedande mötet och rådsmötet hålls i lokaler av Islands Justitieministerium/ Ministry
of Justice, Sölvhólsgata 7, Reykjavik.
Förmöte söndag den 3 mars kl. 17.00–19.45.
På förmötet behandlades enbart ansökningar om forskningsstöd och stöd till arbetsgrupp.
Beslut i frågan fattades på ordinarie rådsmöte 4 mars.

Närvarande 3 – 4 mars 2019:
ISLAND

DANMARK

Kristin Einarsdottir

Linda Kjær Minke

Kolbrún Benediktsdóttir

Annick Ingrid Prieur

Rannveig Þórisdóttir

Anne-Julie Boesen Pedersen

FINLAND

NORGE

Minna Piispa

Ragnhild Helene Hennum

Natalia Ollus

Pål Meland
Heidi Mork Lomell

SVERIGE
Caroline Mellgren
Felipe Estrada Dörner
3e svensk ledamot saknas för tillfället då Erik Wennerström lämnat NSfK uppdraget pga av val till
svensk domare vid Europadomstolen.

Förhindrad att delta: Anne Alvesalo-Kuusi (Finland)

Rådsmötet måndag den 4 mars kl. 9:15–12:00 samt kl. 13:10-17:10
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1. Mötets konstituerande
1.1. Välkomst och inledning
Ordförande Felipe Estrada öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna, speciellt de
nya rådsledamöterna. Sverige är värdland för NSfK sedan årsskiftet. Ordförande inledde
mötet med en kort utblick mot den politiska våren 2019, med bland annat riksdagsval i
Finland, folketingsval i Danmark, eventuell brexit samt EU-parlamentsval. Det nordiska
samarbetet inom kriminologi är viktigt - frågor om brott och straff står högt på den politiska
agendan i Norden och i hela Europa. NSfKs röst är värdefull och under det svenska
ordförandeskapet görs insatser för kommunikation. Sverige tog över en utmärkt
administration från Finland och syftet är att förvalta och ytterligare utveckla den.
Ordförande föreslog engelska som mötesspråk, vilket godkändes.
1.2. Samarbetsrådets sammansättning 2019
Ordförande konstaterade rådets sammansättning:
Ordförande: Felipe Estrada (Sverige)
Viceordförande: Heidi Mork Lomell (Norge)
Nya ledamöter: Miina Piispa (Finland), Caroline Mellgren (Sverige) och
Linda Kjaer Minke (Danmark)
Den tredje svenska rådsledamoten saknas i avvaktan på utnämning av
efterträdare till Erik Wennerström, som i januari 2019 valts till svensk domare
vid Europadomstolen.
Rådet hade vid förmötet kvällen innan hållit en presentationsrunda. Ordförande
konstaterade att ny vice ordförande blir rådsledamot från nästa ordförande land, Norge. De
norska rådsledamöterna hade valt Heidi Mork Lomell till ny viceordförande. Vice
ordförande 2021 blir nästa ordförande.
1.3. Beslut om mötets beslutsmässighet
Enligt NSfK Stadgar §6 ska minst 8 ledamöter vara närvarande för beslutsmässighet.
Rådet konstaterade mötets beslutsmässighet.
1.4. Godkännande av dagordning
Den föreslagna agendan godkändes som dagordning för mötet.
2. Runda med nytt från ministerierna
Danmark
Anne-Julie Boesen Pedersen från Justitsministeriet delade information om situationen i
Danmark. Folketingval hålls senast i juni.
Som nævnt på rådsmødet sidste år indførte regeringen i 2018 strategien "Ét Danmark uden
parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030”, som blandt andet indeholder mulighed for at
2

indføre skærpede strafzoner (politiet kan udpege disse zoner, hvor straffen for visse former
for kriminalitet øges). En sådan strafzone er for nyligen indført för första gången i södra
Danmark.
I ett uppmärksammat rättsfall The Umbrella case, som handlar om digitalt sexbrott, står ca
1000 unga personer åtalade för att distribuere seksuelt krænkende materiale som omfattar
unga personer på 15 år. Der har været ført ni prøvesager ved domstolene. Efter retternes
afgørelser på disse prøvesager vil anklagemyndigheden nu arbejde videre med mange af de
øvrige sager.
For tiden føres også en retssag, som skal afgøre, om bandegrupperinger kan forbydes. Der
er pt. landsdækkende forbud mod en bestemt bandegruppering (LTF) og i løbet af det næste
halve år skal domstolen afgøre, om denne bande kan anses for at være en forening, der har
et ulovligt formål.
Den 1. Januar 2019 trådte et nyt system vedrørende ungdomskriminalitet i kraft – et
ungdomskriminalitetsnævn, som består af en dommer, politi og de sociale myndigheder, og
som kan fastsætte forbedringsforløb med foranstaltninger. Systemet omfatter børn og unge i
alderen 10-17 år. For de 15-17-årige er det retten, som efter anklagemyndighedens påstand
tager stilling til, om den unge også skal have sin sag behandlet i
Ungdomskriminalitetsnævnet. Det er et krav, at den unge i retten er idømt en fængselsstraf
for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet. For de 10-14-årige er det politiet, som
henviser en sag til ungdomskriminalitetsnævnet. Den unge skal være mistænkt for at have
begået personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet. Mere information om udspil og aftale
findes her: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2018/nyaftale-reformerer-indsatsen-mod-ungdomskriminalitet
På dette link kan læses om lovforslagets behandlinger, spørgsmål og svar, betænkning m.v.:
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L84/som_fremsat.htm
Det är stort fokus på våldtäktsbrott. Regeringen nedsatte i efteråret 2018 et ekspertpanel, der
skal se nærmere på behandlingen af sager om voldtægt med fokus påoffren och hur
processen för dem genom systemet ser ut. Der er også overvejelser vedrørende muligheden
for at ændre på reglerne (samtykke eller frivillighed)
Övriga lagförslag är bland annat, att psykiskt våld ligestilles med fysiskt våld och att
anvendelsen af brottssanktionen Samfundstjänst begrænses.
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Finland
Minna Piispa från Justitieministeriet rapporterade om det kriminalpolitiska området i
Finland. Riksdagsval hålls i april och arbetet att slutföra lagstiftningsprocesser sker med
hög intensitet. Vad gäller sanktioner för brott har riksdagen nyligen stiftat följande lagar,
som träder i kraft 2020 eller 2021:
- Åtgärder för att göra villkorliga fängelsestraff mer effektiva och minska klyftan
mellan ovillkorligt och villkorligt fängelsestraff. En metod är att systematiskt och
effektivt värdera hur farliga sexförbrytare eller våldsamma förbrytare är.
Lagen ändrades så, att farliga förbrytare kan ställas under övervakning
under deras villkorliga frigivning.
- Skärpa kraven för att bevilja återfallsförbrytare villkorlig frigivning; perioden som
granskas för nya brott har förlängts från tre till fem år.
- Om en förbrytare har fler obetalda böter som inte kan betalas, så kan dessa ändras till
fängelsestraff under vissa omständigheter.
- Det är förbjudet att flyga drönare över fängelser och de kan avlägsnas av kvalificerad
personal.
Vid det finländska Justitieministeriet pågår organisatoriska förändringar och det är inte
klart hur det påverkar de olika avdelningarna.
En fråga som allmänt debatteras är sexualbrott mot unga personer och för tillfället pågår
fyra sådana rättegångar.
Det har beviljats mera medel till forskning för service till våldtäktsoffer.
Island
De isländska rådsledamöterna samrapproterade om den isländska situationen. Frågan om
penningtvätt och finansiering är en stor fråga i Island.
Det har tagits fram en handlingsplan för våldtäktsfall, med fokus på offrets rättigheter.
Handlingsplanen blev klar början av 2016 och är fullt finansierad och inkluderar mera
resurser till polis, tekniskt stöd, åklagare.
Nya trafiklagar arbetas fram, ändringar inkluderar ny nivå för att köra under påverkan,
promillegränsen för bötesstraff sänks från 0,5 till 0,2.
Det påbörjas ett pilotprojekt var polis jobbar i nära samarbete med skolor och socialtjänsten
och ett av målen med projektet är möjlighet att snabbare kunna ingripa vid misstänkt våld.
Domstolskommunikationen ska göras mer elektronisk, med sikte på helt pappersfria
processer.
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Norge
Pål Meland från Justis- och beredskapsdepartementet berättade att en minister tvingats
avgå i 2018 till följd av innehållet i ett Facebook inlägg. Med regeringsombildningen i
januari 2019 ökade antalet regeringspartier från tre till fyra och regeringen har nu majoritet i
parlamentet. Pål Meland delade i övrigt följande nyheter:
Det ska arbetas fram en handlingsplan om ungdomsbrottslighet. Redan under 2019 vidtas
åtgärder mot ungdomsbrottslighet och gäng, vilket har stor inverkan på budgeten. Översyn
av sanktionssystemet mot unga pågår, då det är långa processer från brott till sanktion.
Det ligger förslag till att restriktionsorder kan utdelas gällande en given plats, dvs personen
kan inte lämna den platsen. Förslaget liknar delvis Danmarks ”ghettopaket”. I de pågående
diskussionerna följer Norge med intresse situationen i Danmark.
Övriga aktuella lagar och lagförslag samt handlingsplaner omfattar Handlingsplan mot
våldtäkt, Handlingsplan mot våld i nära relationer, lag gällande brott relaterade till
arbetsmarknaden samt lag mot cyberbrott.
En stor polisreform pågår i Norge, överhuvudtaget lyfts många initiativ som gäller polisen.
Brottsförebyggande har blivit den viktigaste delen av polisens arbete, vilket innebär en
strategiförändring. Ny melding til parlamentet om polisens kompetens och befogenheter
skal fremmes.
Ny regel om förtroende och informationsdelning mellan myndigheter.
Stor lagreform gällande den kriminella processen pågår.

Sverige
I avsaknad av svensk rådsledamot från Justitiedepartementet/BRÅ, samrapporterade de
svenska rådsledamöterna, med Caroline Mellgren, Malmö Universitet, som huvudansvarig
att dela nyheter om den svenska situationen.

We finally have a new government in place, again led by Stefan Löfven and the social
democrats. Morgan Johansson is Minister for Justice and Migration and Mikael Damberg is
Minister for Home Affairs. His first official visit went to Malmö as there has been a focus in
Sweden in general and especially in Malmö on gang criminality and the use of fire arms. He
says his “main task is to ensure that the police get the resources and authority it needs”.
Last year Sweden had over 300 shootings and 40 people were killed in these shootings. We
have also seen that people involved in gang criminality seem to get younger and younger.
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Researchers are discussing shootings as a new normal in Sweden that affect Sweden as a
whole. The annual fear of crime surveys carried out by the crime preventive council also
show an increase in fear of crime, especially among women.
The new government has already made a number of suggestions in the criminal policy area
mainly relating to penalty enhancements but also changes that makes it easier to investigate
crimes. I will just give you a few examples of what is being discussed right now.
-There is a suggestion to propose new amendments to the special treatment in the criminal
law of offenders in the 18-20 age group. The suggestion is to treat offenders in the 18-20 age
group like adult offenders in sentencing, today young offenders receive shorter sentences.
o This will most likely affect the prison services which are already short on places and did
not receive the amount of funding asked for.
- Since august 2018 Sweden has a new act to increase opportunities for camera surveillance
which makes it easier for the police and municipalities to receive permits for camera
surveillance when the purpose is to reduce crime and increase safety.
- And now there is also a suggestion to make it easier to use camera surveillance in public
transport and at airports with the argument that it prevents crime and facilitates
investigations.
- New anti-terror measures. The bill proposes that two new crimes be introduced:
o The participation in a terrorist organization and collaboration with a terrorist
organization.
o In addition, it is proposed to be punishable to publicly invite and recruit for participation
and to travel abroad to participate in the activities of a terrorist organization.
o Funding for participation is also criminalized.
- There has been changes to the Police Data Act that allows for extended dna searches in
serious crimes such as murder cases and rape cases. Now searches can be made that
matches dna found at a crime scene with dna of family members. So if a perpetrator is not in
the dna-register but for example his brother is it may be possibly to identify him that way.
The new changes has already led to a man being prosecuted for a rape that was committed
24 years ago.
- Another hot topic right now regards returning Isis -fighters and whether them and/or
their children should get help to get back in to Sweden and what will happen to them once
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they arrive. There is no clear answer to how Sweden will handle this issue but they cannot
expect any on site help from the Swedish government to get back to Sweden as they
willingly have gone to a country that the ministry of foreign affairs has strongly advised
against.
Crime preventive measures
Perhaps more interesting than new legislation and proposals is that the focus on shootings
and organized crime has led to new crime preventive projects and measures and hopefully
one positive effect will be increased cooperation between the police and researchers.
In Malmö the police, in collaboration with the social services, the municipality and the
prison and probation service are trying an American evidence based crime preventive
model called Gang violence intervention which in short is about getting members of
criminal groups to stop shooting each other by conveying a clear message that everyone
wants them to stop, that there will be sanctions against the entire group if one of its
members shoots someone and also equally clear message that if they want out they will get
help. The project is a pilot project that is being tried for two years and is being evaluated.
Most evaluations of the model are ftom an American context where the results are
promising, gun violence has dropped in the cities where the model has been implemented.
Results from the few European sites are mixed, but more moderate.
-Another important criminal policy question is the call for more police officers. The last few
years there has been increased focus on the police, and the goal by the former government
was an increase by 10 000 officers until the year 2024. To achieve this the number of police
students has to increase. The goal is to enroll 1020 new students each semester until 2024. As
a result of this, two new education sites opened in 2019, in Malmö and in Borås.
Ordförande tackade för de nationella rapporterna och sammanfattade att det är mycket som
händer och mycket går i riktning mot mer resurser för polis och rättsväsendet. Övriga
länder tittar ofta mot Danmark. Gemensamma frågor som kom upp i den nordiska
genomgången var bland annat sexualbrott och ungdomsbrottslighet.
3. Årsrapport 2018
3.1. Verksamhetsberättelse från 2018 (bilaga 1)
Ordförande kommenterade kort verksamhetsberättelsen för 2018 som är uppgjord vid det
finländska NSfK sekretariatet och han konstaterade att flera av punkterna kommer att
behandlas som egna ärenden under mötet. Eventuella mindre korrigeringar i årsrapporten
kan förmedlas till sekretariatsledaren.
Rådet godkände verksamhetsberättelsen 2018.
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3.2. Räkenskapsavslutning från 2018 (bilagor 2a, 2b och 3)
Sekretariatsledare Carina Johansson presenterade bokslutet för 2018 som är upprättat av
ekonomiavdelningen vid det finländska Justitieministeriet. Mötesunderlaget omfattar
bokslut 2018, utdrag ur Justitieministeriets redovisningssystem samt revisionsberättelsen.
Mötet gick igenom bokslutet och bland annat lyftes följande huvudpunkter:
- Återbetalning av stöd har tidigare redovisats som intäkter. Fr o m 2018 redovisas
dessa som minskade kostnader enligt återkoppling från revisor. Rådet diskuterade
återbetalningarna för 2018.
- I perioden november-december 2018 hade NSfK parallella sekretariat i Sverige och i
Finland i o m byte av värdland för NSfK fr o m 2019.
- Kortfristiga skulder omfattar stöd för större forskningsprojekt som beslutats om 2018
och delutbetalas 2019, forskningsstöd som vid årsslutet inte begärts till utbetalning
samt löner och ersättningar 2018 som inte betalats till den svenska
värdorganisationen.
Eget kapital per 31.12.2018 är 293 759 euro.
Revisionsberättelsen är upprättad och undertecknad av finländska CGR-revisorn Rabbe
Nevalainen. Enligt berättelsen ger NSfKs bokslut en rättvis bild av rådets ekonomiska
ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande
stadganden gällande upprättade av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven.
Efter diskussion godkändes bokslutet och revisionsberättelsen för 2018.
4. Ekonomiska ramar för verksamheten 2019
4.1. Budgetförslag för 2019 (bilaga 4)
Sekretariatsledaren presenterade förslaget till årsbudget 2019. Valutan vid det svenska
sekretariatet är svenska kronor. Förslaget är uppgjort i både euro och SEK för jämförelse.
Några av de punkter som lyftes vid genomgången var:
Transaktionen från det finländska sekretariatet uppgår till 500 467,86 euro (5 134 802 SEK). I
summan ingår medel för de kortfristiga skulderna. I budgetförslaget har dessa noterats i
skild sammanställning i förslaget. För intäkter posten ”Överfört från förra året” har därmed
noterats det reella egna kapitalet som överförts från föregående år.
I förslaget har inte gjorts reservation för valutafluktuation.
Kostnaderna för det svenska sekretariatet är högre än vid det finländska, vilket beror på
gällande regler i Sverige och vid den svenska värdorganisationen Stockholms Universitet
(härefter: SU). Felipe Estrada hade vid minirådsmötet 2018 presenterat en översikt av dessa
kostnader. Värt att notera är att NSfKs kostnader vid det finländska sekretariatet var
exceptionellt låga, då NSfK inte hade kostnader för lokal, stödtjänster och support.
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Ersättningar till kontaktsekreterarna har beräknats enligt processen vid det finländska
sekretariatet och kan komma att ändras.
Rådet beslutade att omfördela 102 600 SEK (10 000 euro) från resestöd till Forskarseminariet.
Rådet diskuterade beslutsprocessen för resestöd och befullmäktigade ordförande att besluta
om processen för ansökningar om resestöd under det svenska ordförandeskapet.
Ordförande informerade att han avser att fatta beslut om resestöd två gånger/år.
Rådet beslutade att bordlägga förslaget om budget och att budgeten godkänns i slutet av
mötet (punkt 15.1.)
4.2. Honorar till NSfK:s ordförande 2019 (bilaga 5)
Ordförande Felipe Estrada lämnade mötet då ärendet diskuterades.
Viceordförande Heidi Mork Lomell föredrog ärendet. Enligt grundförslaget ligger
ordförandearvodet på samma nivå som under det finländska ordförandeskapet. Enligt
svenska och SU regler beräknas även LKP och OH på arvodet. Rådet diskuterade
tjänstgöringsgraden. Viceordförande meddelade att ordförande hade bekräftat att denna
var avstämd och godkänd vid den svenska värdorganisationen SU.
Rådet godkände grundförslaget.
Ordförande Estrada återvände till mötet och accepterade honoraret.
4.3. Förslag till ordinarie statsbidrag 2020 (bilaga 6)
Sekretariatsledaren presenterade förslag till ordinarie statsbidrag 2020. Förslaget följer i
enlighet med tidigare rutin Nordiska Ministerrådets schablon som presenteras i deras
årsbudget 2019. Enligt förslaget skulle totalsumman av ordinarie NSfK statsbidrag 2020
behållas på samma nivå som 2019 (totalt 532 978,38 EUR). Enligt stadgarna för NSfK
används värdlandets valuta (SEK) och med omräkning enligt växelkurs 10,26 är förslaget till
statsbidrag 5 468 354 SEK för år 2020.
Rådet beslutade att bordlägga ärendet och att förslaget godkänns i slutet av mötet (punkt
15.2.)
5. Behandling av ansökningar om forskningsstöd
5.1.Sammanfattning av ansökningar och bedömningar till NSfK om ekonomiskt
stöd till forskningsprojekt (bilaga 7)
Ny rutin för i år var att hela rådet hade samlats till ett förmöte kvällen innan för att
inledningsvis diskutera de inkomna ansökningarna. Slutgiltigt beslut om fördelning av stöd
fattades vid ordinarie rådsmöte. Ordförande konstaterade att sammanlagt hade 29
ansökningar inkommit via den elektroniska portalen under utlysningen för NSfK
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forskningsstöd 2019, av vilka tre samnordiska ansökningar på över 100 000 euro var. Enligt
beslut på rådsmötet 2018 hade alla rådsledamöter evaluerat dessa ansökningar.
En sökande hade inte återkopplat på sekretariatets fråga huruvida hen hade beviljats andra
stöd för sitt projekt sedan NSfK ansökan gjordes. Återkoppling på denna fråga är en
förutsättning för att ansökan ska behandlas av rådet. Sekretariatet hade kontaktat den
sökande flera gånger. Ansökan beaktades därför inte i den fortsatta processen. En annan
sökande hade strax innan rådsmötet ytterligare kompletterat sitt tidigare besked om andra
stöd som hen hade beviljats. Sekretariatsledaren informerade mötet om denna
komplettering.
Rådet fastställde det grundförslag som hade arbetats fram vid förmötet.
5.2. Beslut om fördelning och belopp
Rådet beslutade att dela ut forskningsstöd enligt följande med totalsumma 2 794 200 SEK:
Esben Houborg (DK) blev beviljad 513 000 SEK för projektet ” Drug Policy and Risk-environments
in Copenhagen and Malmö”.
Lisa Flower (SVE) blev beviljad 513 000 SEK för projektet “Direct From The Courtroom: Livereporting from trials and its emotional challenges”.
Thomas Friis Søgaard (DK) blev beviljad 508 000 SEK för projektet ” Cannabis distribution in
Denmark: Social supply and drifts in and out of ‘real’ dealing”.
Synøve Nygaard Andersen (NO) blev beviljad 414 800 SEK till projektet “Nordic Correctional
Exceptionalism in a Non-Nordic Context: Building the Foundations for Actionable Penal Reform”.
Anders Pedersson (SVE) blev beviljad 356 000 SEK för projektet ” The Organization of
Criminological Knowledge Production: A Historical investigation into the Creation of the Swedish
Crime Prevention Council”.
Miisa Törölä (FIN) blev beviljad 205 200 SEK för projektet ”Making sense of reduced criminal
responsibility – subjective and institutional consequences of “partial sanity””.
Niina Vuolajärvi (FIN) blev beviljad 102 600 SEK för projektet ” Precarious Intimacies Commercial sex and Migration under the Nordic model approach”.
Olof Bäckman (SVE) blev beviljad 82 600 SEK för möte ” Two-day Meeting on Research on
Registry data”.
Anette Storgaard (DK) blev beviljad 78 000 SEK för möte ”Meeting in the editorial board for NTfK”.
Hedda Giertsen (NO) blev beviljad 21 000 SEK för arbetsgrupp ”Crime, incareceration and control in
Nordic island societies. prosjeckt nr. 20170045”.
Ordförande konstaterade att forskningsstöd 2019 kan fastställas.
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6. Forskningsstöd – diverse
6.1. Upplysning om forskningsstöd för 2020 (bilaga 8)
Sekretariatsledare presenterade förslaget till upplysning om forskningsstöd 2020, som följer
upplysningen för 2019, med några smärre ändringar i formuleringarna, som markerats med
röd textfärg i fet stil.
Nivån för forskningsstöd beräknas ligga på ca 2,8 miljoner SEK under det svenska
ordförandeskapet.
Rådet diskuterade förslaget och beslutade att
-

I upplysningen för forskningsstöd 2020 ska formuleringen om att uppmuntra och
inkludera forskare i begynnelse av sin karriär förstärkas enligt följande: NSfK
encourages researchers in the beginning of their career to apply for research grants or that
they are included in the application.

-

Maxbeloppen för forskningsstöd 2020 är:
500 000 SEK för individuella stöd och arbetsgrupper
1 500 000 SEK för samnordiska projekt.

Ändringarna till ursprungsförslaget är markerade röd textfärg i fet stil i bilagan.
6.2. Utveckling av ansöknings- och rapporteringsprocessen
Sekretariatsledaren presenterade i korthet förslag på utveckling av ansöknings- och
rapporteringsprocessen, som gäller resestöd och mellanrapportering av större
forskningsprojekt, inklusive underlag. Förslaget är att även resestöd samt
mellanrapporteringen av större stöd evalueras och beslutas i portalen. Informationen i
mellanrapporten föreslås vara i form av en progressionsrapport. Den ekonomiska
mellanrapporteringen föreslås vara enligt rutin vid det finländska sekretariatet. Syftet med
de föreslagna ändringarna är att all hantering av ansökningar och rapporteringar samt
kommunikation kring dem sker i portalen. Dokumentationen samlas och processen blir
mera entydig och säkrare.
Rådet beslutade att befullmäktiga sekretariatet att vidta förbättringåtgärder som
sekretariatet bedömer nödvändiga för att löpande utveckla stödprocessen.
Rådet återkopplade följande förbättringsförslag:
- Formuläret för ansökan om forskningsstöd förenklas och omfattning av CV
begränsas. Formuläret utvecklas så, att upprepningar inte förekommer och
”formula” delen bevaras. CV vid individuella projekt ska vara max 2 sidor, vid större
projekt efterfrågas endast projektledarens CV, även den max 2 sidor.
- Ansökningar görs enbart på engelska för att ge alla sökande och utvärderare samma
möjligheter.
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I diskussionerna kom även upp att Guidelines för ansökan om forskningsstöd ses över och
bland annat granskas vad gäller för vilka ändamål man kan söka stöd och vilka krav som
kan ställas gällande resultat för arbetsgrupp.
Projekten som beviljas stöd kommuniceras på NSfK web.
7. Kontaktseminarier jmf. stadgarnas § 5. Vad är status och framtidsperspektiv?
7.1. Exploitation of undocumented migrants / Natalia Ollus (2018)
Rådsledamot Natalia Ollus återrapporterade om det kontaktseminarium hon hade
arrangerat 2018. Budget för 1 ½ dags kontaktsmeinarium var 15 000 euro och
slutsumman slutade på 8 300 euro. Kontaktseminariet hade även deltagare från
Italien och Irland. Dessa sponsrades av Heuni.
Reflektioner kring arrangemangen var bl a att panelerna var bra. Interventionerna
var dock för långa - programmet var för omfattande vad gäller antal personer.
Många bra diskussioner och kontaktseminariet förde deltagarna samman.
7.2. Nordic criminology study programs / Heidi Mork Lomell (2018)
Rådsledamot Heidi Mork Lomell arrangerade i december 2018 ett en-dags
kontaktseminarium med ansvariga för de nordiska studieprogrammen inom
kriminologi. Bachelor/master program i ämnet finns endast i Danmark, Norge och
Sverige. Undervisning i kriminologi ges dock vid flera nordiska högskolor och
universitet.
Seminariet rönte stort intresse och hade deltagare från alla nordiska länder.
Rapporten från seminariet var inte färdigställd vid tidpunkten för seminariet.
Heidi Mork Lomell rapporterade att det var ett givande seminarium och ett bra
forum för utbyte av undervisningsmetoder och inspiration. I de svenska
kriminologiprogrammen inkluderas praktik, vilket följs med stort intresse i Norge
och Danmark. Många av frågorna som kom upp kunde med fördel vidareutvecklas
för nya seminarier på temat och möjligheten att sätta samman en nordisk grupp för
uppföljning av diskussionerna hade diskuterats. Ett intressant förslag var att ta fram
gemensamt nordiskt undervisningsmaterial. På ett övergripande plan lyfte man
behovet att fortsätta ett nära nordiskt samarbete kring utbildningsfrågorna och
gärna fokusera på PhD-studier.
På NSfK web ska översikt av kriminologi studier i Norden presenteras.
I den efterföljande diskussionen lyfte rådet att kontaktseminarierna är mycket
givande och fungerar som den plattform de är avsedda för och att seminarierna är
en viktig aktivitet inom NSfK. De är dock tids- och resurskrävande att arrangera.
Lärdomarna och erfarenheterna från arrangemangen behöver förvaltas på ett bra
sätt. Det är önskvärt att sträva till konkreta resultat från kontaktseminarierna, ex
policy förslag eller tre konkreta åtgärder att jobba vidare med. För ev uppföljningar
och som underlag för olika framtida kontakter kunde deltagarnas namn bevaras.
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Rapporter från kontaktseminarierna saknas i dagsläget från NSfKs hemsida och läggs upp
så snart som möjligt.
7.3.Förslag till framtida kontaktseminarier från rådsmedlemmar
Under avrapporteringarna från ministerierna konstaterades flera gemensamma frågor inom
Norden. Efter diskussion beslöts att rådsmedlemmarna arrangerar följande
kontaktseminarier 2020, med medel som anslås i budget 2019, då planering i huvudsak sker
då:
Sex crimes in Nordic countries. Focus on the victims (arbetsrubrik) i samarbete Linda Kjær Minke
(ledare), Kolbrún Benediktsdóttir och Rannveig Þórisdóttir.
Crime and media (arbetsrubrik), Minna Piispa.
8. Arbetsgrupper jmf. stadgarnas § 5. Vad är status och framtidsperspektiv?
8.1. Defining and measuring of cybercrime / Rannveig Þórisdóttir (2018)
Rannveig Þórisdóttir var förhindrad att delta vid denna punkt pga andra
åtaganden.
8.2. Förändrad narkotikapolitik i Norden? / Henrik Tham (2018)
Ordförande Felipe Estrada höll kort dragning om arbetsgruppens arbete på basen av
återrapportering från Henrik Tham. Arbetsgruppen består av forskare från Sverige, Norge,
Finland och Danmark och gruppen har hållit ett första möte i Stockholm. Mötet var givande
och avsikten är att skriva en rapport tillsammans. Henrik Thams bedömning är, att det
händer mycket på området i de övriga nordiska länderna. Henrik ger en presentation vid
Stockholm Symposium.
Rådet tackade för återrapporteringen och lyfte att det vore värdefullt att föra samtal med
praktiker från de nordiska länderna på basen av arbetet i denna arbetsgrupp.
8.3. Förslag till framtida arbetsgrupper från rådsmedlemmar
En arbetsgrupp på temat ungdomsbrottslighet arrangeras 2020, med medel som anslås i
budget 2019, då planering i huvudsak sker då.
9. European Society for Criminology årskonferensen 2019 (Ghent, Belgien, 18.–
21.9.2019)
Ordförande presenterade förslaget till NSfK deltagande vid European Society for
Criminology 2019. På rådsmötet 2018 lyftes frågan om att mottagare av det årets stora NSfK
forskningsstöd skulle presentera sin forskning vid ESC 2019. Ordförande har preliminärt
varit i kontakt med de båda projektledarna för de nordiska forskningsteamen, Janne
Kivivuori och Synöve Nygaard Andersen. Båda förhåller sig positiva till att arrangera
paneler vid årets ESC.
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2018 stödde NSfK J Demants forskningsteam att delta på detta sätt vid ESC. Ordförande
Felipe Estrada höll då ett kort inledningsanförande om NSfK och redaktör Anita Heber som
ny redaktör för NJC presenterade sig kort. Ordförande tyckte sessionen 2018 var intressant
och bra och att NSfK lyftes på ett bra sätt.
Rådet diskuterade NSfK deltagande vid ESC 2019 och beslutade att stöda deltagandet för de
två forskningsprojekten med sammanlagt 30 800 SEK (ca 15 000 SEK/ forskningsprojekt).
Projektledarna får fria händer hur de arrangerar panelerna. Vid planeringen är det av vikt
att överväga hur panelerna namnges. Liksom i fjol håller representant för NSfK en kort
inledning, ev modererar panelen.
Rådet gör en utvärdering av NSfKs representation i denna form efter årets konferens.
10. NSfK:s årsbidrag 2019 till Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap (bilagor 9a)-d))
Ordförande presenterade NTfKs anhållan om årsbidrag från NSfK, inkl avrapportering för
2018, vilka hade inkommit från redaktören för tidskriften, Anette Storgaard. I sitt brev
konstaterar redaktören att NTfK existerat i 105 år, alltid med dansk redaktör och främst
med stöd från Danska kriminalistföreningen.
2019 sker flera större ändringar: Danska Kriminalistföreningen avsäger sig huvudansvaret
och Kriminalistföreningarna i Norden ombeds att bidra mera. Redaktörskapet ska
professionaliseras och tillsättas i konkurrens i Norden. Redaktören framför intressanta idéer
gällande digitalisering och Open Access (OA).
NSfK har de senaste åren bidragit med 65 000 DKK (ca 90 000 SEK), vilket utgör ca 28
procent av intäkterna för NTfK. Årets ansökan är på samma nivå. Redaktören har 2019 även
ansökt om extra stöd på 78 000 SEK för ett redaktionsmöte.
Rådet diskuterade ansökan, planerna framöver och NSfKs roll. Det lyftes att de nordiska
kriminalistföreningarna är små och inte kommer ha möjlighet att gå in och stöda med mera
än vad de redan gör. 2018 har flera positiva förändringar skett, bland annat har tidskriften
en mer nordisk inriktning. I diskussionerna väcktes frågan om rådsledamot Anne Julie
Boesen Pedersens engagemang i tidskriften, då hon undertecknat dess bokslut 2018. Anne
Julie förklarade att hon undertecknat det i egenskap av vice ordförande i danska
Kriminalistföreningen, då NTfK enligt danska regler står under denna förening, men är i
övrigt inte involverad i tidskriften samt kommer fr o m 2019 inte vara involverad.
Rådet välkomnar den utveckling som skett för NTfK under år 2018 och de planer som finns
och beslutade att stöda tidskriften 2019 enligt ansökan, 65 000 DKK.

14

11. Nordic Journal of Criminology (NJC) (bilagor 10 och 11)
Redaktör Anita Hebers rapport 2018 (bilaga 10)
Avslutat avtal de finländska universitetsbiblioteken – NJC´s förlag Taylor & Francis
(bilaga 11)
Inför rådsmötet hade redaktör Anita Heber mejlat rådsledamöterna en sammanställning
från möte med representant för förlaget Taylor & Francis, Therese Franzén. Diskussionerna
handlade i huvudsak om Open Access (OA) alternativ för journalen samt den uppkomna
situationen för finländska akademiker, som inte längre har tillgång till Taylor & Francis’
tidskrifter i o m att de finländska universitetsbiblioteken inte förnyade avtalet med förlaget.
Den finländska rådsledamoten med anknytning till universitetsvärlden var förhindrad att
delta på mötet och denna fråga diskuterades inte närmare.
Rådet diskuterade situationen i korthet med fokus på sammanställningen från redaktör
Anita Heber. Rådet konstaterade att alla tre förslag som nämns innebär ökade kostnader för
NSfK. Rådet önskar mera information om alternativen och begärde att redaktören tar fram
mera exakta kostnadskalkyler för dessa.
Status för Open Access plan-S 2020 är i nuläget oklart. Rådet betonade betydelsen av en
plattform av hög kvalitet, det råder vissa frågetecken kring nivån beträffande OA. Samtidigt
är det en utmaning för NJC att få in tillräckligt många artiklar och studier som håller hög
kvalitet.
Rådsledamöterna utreder frågan om publiceringsalternativ OA i sina hemländer samt begär
kostnadsberäkningar för dem. Ett sådant exempel är från Nordisk Politi Journal, som
publiceras via Oslo University Press.
Sekretariatet kontrollerar när nuvarande NSfK avtal med Taylor&Francis löper ut.
Rådet beslöt att bordlägga frågan till minirådsmötet, som hålls i samband med
forskarseminariet 8-10 maj. Redaktör Anita Heber deltar vid det mötet och
rådsledamöterna har med sig information om nordiska OA alternativ.
Open Access frågan är aktuell för både NJC och NTfK och rådet önskar samarbete mellan
de två redaktörerna kring denna fråga.
12. Forskarseminarier, härunder evaluering av forskarseminariet 2018 och planering av
forskarseminariet 2019 (& forskarseminariet 2020: seminariets värdland)
(bilagor 12 och 13a-c)
12.1 Framgångsrik konferens år 2018
Ordförande inledde med att konstatera att återkopplingarna från konferensen 2018 är
positiva. I diskussionerna lyfte rådet speciellt betydelsen av seminariets småskalighet, höga
kvalitét, intressanta paneler och att seminariesessionerna fungerar. Ett återkommande
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önskemål i utvärderingarna gäller språket vid de olika sessionerna. I fjolårets utvärdering
var ett förbättringsförslag att det tydligt behöver anges vilket språk som används vid
sessionerna.
Rådet diskuterade frågan om vilka språk som används under forskarseminarierna. Rådet
beslöt att lämna frågan för nu och återkomma till den framöver. För årets
forskarseminarium ansvarar arrangörerna i samarbete med presentatörena hur lösa
språkfrågan samt hur det kommuniceras till deltagarna. En lösning kunde vara att se över
möjligheterna att arrangera de parallella sessionerna enligt språk.
2019:
12.2 Guidelines val seminariedeltagare (se bilaga 13 c);
Ordförande presenterade kort utkastet till guidelines som tagits fram. Syftet med dem är att
tydliggöra den nationella processen för urval av deltagare vid seminariet, skapa en större
enhetlighet för urvalet samt hålla seminariets småskalighet. Förslagsvis max 70 deltagare.
Rådet diskuterade utkastet till guidelines, som är avsedda att fungera som ett internt stöd.
Rådet kommenterade att det är bra att processen tydliggörs. Formuleringen kring
definitionen forskare behöver ses över och följande synpunkter inkluderas i guidelines:
- För årets urval har en av frågorna varit hur hantera studerande på grundstudier som
söker till seminarierna. Forskarseminarierna är inte avsedda för studerande och
ansökningar från dem kommer framöver att avslås.
-

Forskare som avser att delta konferensen förväntas presentera papper och prioritet
ges då till doktorander med relevanta papper. Fr o m 2020 gäller en forskare/papper
och i urvalsprocessen beaktas att det vore viktigt att skapa kontaktytor som
involverar ministerier och praktiker.

-

I call for papers på webben ska dessa förtydliganden framgå.

-

Platserna fördelas i första hand nationellt och på basis av årets kvoter. I fall de
nationella kvoterna inte fylls, fördelas platserna mellan övriga länder så, att forskare
med mest relevanta papper erbjuds plats.

12.3 Seminariet 2019 Helsingör 8-10 maj på LO Konventum
Sekretariatsledaren inledde kort om planerna för årets forskarseminarium. Temat är Crime,
crime control and criminology in the digital era
Seminariet börjar 8 maj med gemensam lunch kl 13.00 och avslutas 10 maj kl 12.00 med
Take away lunch. Key notes har funnits publicerade på NSfKs hemsida sedan mitten av
december. Svensk Key Note, som ersättare för Erik Wennerström behövs. I programmet
behöver avsättas tid ca 2 h för minirådsmöte. Redaktören för NJC deltar vid detta möte.
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Annick Prieur betonade att de danska arrangörerna snabbt behöver få in information om
deltagare för att kunna sätta ihop programmet. Den danska Key Note kommer att hålla
dragning om The Umbrella case. Annick bad speciellt de svenska rådsledamöterna att
inkomma med tips på svensk Key Note ersättare för Erik Wennerström.
På programmet står även prisutdelning för vinnare av Best article 2018 JSSCCP Klara
Hermansson. På konferenscentret finns en intressant konstsamling och rådet beslöt att
seminarieaktivitet är guidad tur på centret.
Sekretariatet utreder möjligheten att streama Key Notes dragningarna till NSfKs web.
Rådet beslöt om praktiska för årets seminarium: Islands kvot är i år sex deltagare, som därmed får
en plats ur Norges kvot. En utländsk forskare som sampresenterar papper tillsammans med dansk
forskare och som betalar alla kostnader själv godkänns utöver kvoterna. Definitionen av forskare
omfattar inte studerande och dessa får avslag på sina ansökan.

Ordförande uppmanade att de som inte inkommit med sina deltagarlistor till sekretariatet
med det snaraste skulle göra det samt att rådsledamöter som har förhinder att närvara
under seminariedagarna kommunicerar det till sekretariatsledaren.
12.4. Framtida seminarier planering
Framöver inte ersätta ”lokala resor”? T/r flygplats - hemställe från 2020.
Ordförande föredrog ärendet ang ersättning för deltagarnas sk lokala resor i framtiden.
Med lokala resor avses resor t/r hemmet till avreseplats för den internationella resan. Idag
ersätter NSfK resan från flygplatsen/tågstation till seminarieplatsen t/r. Efter skild ansökan ersätter
NSfK även de lokala resorna om deltagarnas egna heminstitutioner inte ersätter dem.
Förslaget är att fr o m 2020 ersätter NSfK endast den internationella resan. Syftet med
förslaget är en strävan mot minskade kostnader för NSfK samt en minskad administrativ
hantering för sekretariatet. Ordförande lyfte frågan om endast de internationella resorna
skulle ersättas framöver samt att vad gäller kostnaderna för seminariet kunde NSfK
överväga möjligheten att införa en avgift, som täcker del av konferenskostnaden.
Ordförande konstaterade även behovet att beakta miljöaspekter vid planering av
seminarierna. Fokus läggs vid transporter och en del av de frågorna kan lösas genom att
beakta placering för seminarierna och schemaläggningen. Rådet diskuterade förslaget och
de olika punkterna som ordförande lyft. Tidigare har NSfK haft som policy att undvika de
stora städerna som seminarieplats. Tåg är ibland ett prismässigt dyrare alternativ än flyg
och tågresa kan även innebära att seminariedeltagarna betalar ett ”tidspris”. Rådet tar
synpunkterna med sig i det fortsatta arbetet med seminarierna.
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Rådet biföll förslaget att från och med 2020 ersätter NSfK inte de lokala resorna för
deltagarna. Vad gäller att endast de internationella resorna ersätts av NSfK beror de
övervägandena på seminarieort. Rådet tar denna fråga liksom frågan om deltagavgift med
sig i det fortsatta arbetet med seminarierna.
Seminariets värdland: Färöarna önskar arrangera 2020 eller 2021
Färöarnas kontaktsekreterare Daisy Iversen hade inkommit med förslag och önskemål om
att ordna NSfKs forskarseminarium på Färöarna 2020 eller 2021. Hon pekade på att
kostnadsbilden för att arrangera seminariet på Färöarna har ändrat i o m utveckling av
kommunikationerna.
Enligt schema arrangerar Norge seminariet 2020 och Island 2021. I sin presentation påminde
ordförande även om NSfKs jubileumsår 2022.
Rådet förhöll sig positivt till förslaget att arrangera forskarseminarium på Färöarna och att
erfarenheterna från de självstyrande områdena är intressanta. Samtidigt är antalet
kriminologer lågt på Färöarna och arrangemangen för seminarierna är arbetsdryga. En stark
arbetsgrupp och uppbackning behövs därför från NSfK. En möjlighet är att Färöarna
arrangerar forskarseminariet 2021 i nära samarbete med Island.
Rådet beslutade att de isländska arrangörerna inleder preliminära diskussioner med
Färöarnas kontaktsekreterare för att utreda möjligheten att tillsammans arrangera
forskarseminariet 2021 på Färöarna.
För seminariet 2020 i Norge, inkommer de norska rådsledamöterna till Minirådsmötet med
ett första förslag på ort och tema för detta seminarium.
13. Ta fram Kommunikationsplan för NSfK
Sekretariatsledaren höll en kort inledning angående förslag att ta fram en
kommunikationsplan för NSfK. Sekretariatet har skapat en första översikt av nuläget. I de
tidigare diskussionerna inom NSfK förefaller fokus legat vid kanalerna; Nyhetsbrevet, web,
val av sociala medier, frågor som är fortsatt viktiga.
I den första genomgången har många frågor uppstått och sekretariatet jobbar vidare med
dem. En genomarbetad översikt presenteras för rådet längre fram. Sekretariatet önskar
input från rådet i det fortsatta arbetet.
Efter presentationen följde en kort diskussion, var bland annat följande punkter lyftes:
- NSfKs kommunikation behöver utvecklas och den nya websidan är en klar
förbättring. Sidan kunde användas mera aktivt, exempelvis löpande rapportera om
nyheter från de nordiska medlemsländerna.
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-

-

-

-

Många forskare har nyhetsflöde som en viktig kanal och NSfKs web kunde
vidareutvecklas med det i åtanke.
Det är viktigt att rapportera och lyfta de aktiviteter som NSfK stöder. För tillfället
saknas centralt material från NSfKs web, såsom material från kontaktseminarier och
arbetsgrupper. De läggs upp så fort som möjligt.
Rapporterna från de olika mottagarna av stöd ska kommuniceras bättre. Det arbetet
kan underlättas genom att i de inledande kontakterna lyfta NSfKs önskemål om
kommunikation. Sekretariatet utreder möjligheterna att streama Key Notes
presentationerna från forskarseminariet till NSfKs web.
Enligt tidigare förslag vid pågående rådsmöte läggs de nordiska studieprogrammen
för kriminologi på hemsidan.
Kontaktsekreterarna är viktiga aktörer för NSfKs kommunikation. Under
minirådsmötet har ordförande och sekretariatsledare möte med kontaktsekreterarna.
Kommunikationsfrågan är huvudfokus för mötet.
Upplägget för NSfKs verksamhetsberättelser ses över.
NSfK ser över möjligheterna att skapa en kommunikationsplattform för
rådsledamöterna istället för mejlkorrespondens. Material som laddas upp i
ansökningsportalen fyller en del av de behoven.

14. Rutiner vid NSfK
14.1 Ordförandes avgång som ledamot vid ordförandeskapets slut
14.2 Register för personuppgiftbehandling, GDPR (bilaga 14)
Ärendet bordlades till minirådsmötet i maj 2019.
15. Godkännande av ekonomi för 2019
15.1 Slutligt godkännande av förslag till budget för 2019 (bilaga 4)
Rådet godkände förslag till budget 2019 enligt förslag och justeringar som
uppkommit under pågående rådsmöte.
15.2 Slutligt godkännande av förslag till ordinarie statsbidrag för 2020 (bilaga 6)
Rådet godkände förslaget till ordinarie statsbidrag 2020.
16. Rådsmötet 2020
Datum och plats för rådsmötet 2020 (bilaga 15)
Värd för rådsmöte 2020 är Finland.
Rådet beslutade att mötet hålls måndag 2 mars – onsdag 4 mars. Mötet börjar på
måndag kl 14 och onsdag är hemresedag, med avfärd på morgonen.
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17. Andra möjliga ärenden
Norges rådsledamot Pål Meland upplyste om att det pågår omorganiseringar på det
norska Justitiedepartementet och Norge kommer utse ny representant från
Justitiedepartementet som ny norsk rådsledamot. Tidpunkt är ännu inte fastställd.
Ordförande konstaterade att nästa värdland för NSfK är Norge, för perioden 2022-2024.
Ordförande tackade för ett givande möte och för mötets konstruktiva anda.
Mötet avslutades kl 17.10.
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