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DAG 1 

1. Mötets konstituerande  

1.1. Välkomst och inledning  

NSfKS ordförande Felipe Estrada öppnade mötet kl 13.05 och önskade alla välkomna. 

Ordförande var glad över att så gott som alla kunde närvara. Pga covid-19 situationen 

hade det i ett sent skede uppstått osäkerhet om mötet kunde hållas pga restriktioner.  

Ordförande föreslog engelska som mötesspråk, vilket godkändes. Han konstaterade att 

det på årets mötesagenda är många frågor och beslut att fatta. För att ge utrymme åt 

diskussioner och tankeutbyte hade sekretariatet föreslagit en ny procedur för några av 

ärendena på agendan: ”Seen and approved” för följande punkter: 

3.1. Årsrapport 2019 

11. ESC conference 2020 

15. Rådsmötet 2021 

 

Rådet hade ombetts att senast en vecka innan mötet inkomma med ev redaktionella eller 

principiella synpunkter beträffande dessa ärenden. Om inga synpunkter inkommit, anses 

dessa ärenden godkända och mötet går vidare till följande fråga. 

 

1.2. Samarbetsrådets sammansättning 2020  

Mötet gjorde en kort presentationsrunda. Sedan minirådsmötet i maj 2019 har inga 

ändringar i rådets sammansättning gjorts. 

 

Sekretariatsledaren kommenterade de nationella utnämningsbreven. De nationella 

ledamöterna utnämns personligen av de nationella Justitieministerierna. I 

utnämningsbreven slås fast rådsledamotens namn och period för utnämning. Perioden 

kan förlängas. 

Breven skickas till NSfKs sekretariat och är stöd för planering. Även för administrativa 

orsaker behöver dessa utnämningsbrev finnas i ordning på sekretariatet. 

 

Sekretariatet har gjort en genomgång av utnämningsbreven och samarbetar med de 

nationella ministerierna för att komplettera och uppdatera breven.  

 

Enligt nu gällande utnämningsbrev är det många av rådsledamöterna vars period 

upphör 31.12.2021. 

 

1.3.  Beslut om mötets beslutsmässighet 

Enligt NSfK Stadgar §6 ska minst 8 ledamöter vara närvarande för  beslutsmässighet. 

Rådet konstaterade att mötet var beslutsmässigt. 

 

1.4.  Godkännande av dagordning  

Från den ursprungliga agendan har tillkommit punkt om ändrat årshjul för Sverige 2022. 

Mötet godkände dagordningen. 

 

 

 

 



3 

2. Kort runda med nytt från ministerierna 

Finland  

Minna Piispa från Justitieministeriet rapporterade om det kriminalpolitiska området i 

Finland. I Finland tillsattes ny regering i fjol och på Justitieministeriet har en 

omorganisation gjorts. Den nya chefen för avdelningen för kriminalpolitik och 

kriminalrätt är Ari-Pekka Koivisto. 

 

Det förbereds en omfattande reform av lagstiftningen beträffande sexuella övergrepp. 

Reformförberedelserna beräknas vara klara i maj.  

  

En arbetsgrupp har tillsatts för att bereda en action-plan för bekämpning av våld mot 

kvinnor och en skild tjänst som rapportör kommer att inrättas. I action-planen kommer 

förebyggande åtgärder att betonas. 

 

En kartläggning av olika former av medling och alternativa konfliktlösningar 

genomförs som bäst. Man ser över möjligheterna att utveckla och koordinera de olika 

formerna av medling. 

 

Ministeriet verkar för att förbättra trafficking-offrens status och anti-trafficking 

koordinatorn är sedan hösten placerad vid justitieministeriet istället för vid 

inrikesministeriet. 

 

En stor fråga är ”online shaming” - dvs olika former av systematiska trakasserier, 

stalking, hat på nätet. Fokus för ministeriet är speciellt de som utsätts i sin 

yrkesutövning, såsom t ex socialarbetare, journalister, forskare. Det är en ny typ av 

brott och det har diskuterats om brottet ska inkluderas i grunderna för allmänt åtal. 

Ministeriet kommer att göra en utvärdering beträffande detta. 

Frågan är högaktuell även i de övriga nordiska länderna. I Sverige har man också 

erfarenhet av en speciell form av ”targeting”, de sk ”ryska trollfabrikerna” som har 

riktat trakasserier mot olika yrkesgrupper. Också i Norge klassificeras ”targeting” som 

en ny typ av brott och även där diskuteras om det kan leda till allmänt åtal eller ej. 

 

Satsningar görs för att utöka polisstyrkan. Säkerhetsvakter används i allt större 

utsträckning, men relevant lagstiftning är inte på plats. 

 

Generellt handlar det offentliga samtalet om hårdare straff.  

 

Danmark 

Anne-Julie Boesen Pedersen från Justitsministeriet rapporterade om det 

kriminalpolitiska området i Danmark. 

 Der blev afholdt folketingsvalg i juni 2019. Ny justitsminister er Nick Hækkerup fra 

Socialdemokratiet.  

 

 Der skal forhandles en ny flerårsaftale for politi og anklagemyndighed i år. 

Foreløbigt ser det ud til, at det borgernære/det lokale er et af de centrale emner, 

økonomisk kriminalitet er et andet. 
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 Der pågår nedskæringer i Rigspolitiet. Statsministeren har meldt ud, at Rigspolitiet 

skal reduceres med 900 stillinger for at frigøre ressourcer, der senere skal bidrage til 

en opgradering ude i politikredsene. 

 

 Evaluerings- og dokumentationsenheden i Direktoratet for Kriminalforsorgen blev 

lukket i efteråret 2019.  

 

 Som nævnt på rådsmødet sidste år, trådte et nyt system vedrørende 

ungdomskriminalitet i kraft 1. januar 2019 – et ungdomskriminalitetsnævn, som 

består af en dommer, politi og de sociale myndigheder, og som kan fastsætte 

forbedringsforløb med foranstaltninger. Et evalueringsprogram vedrørende 

Ungdomskriminalitetsnævnet er ved at blive fastlagt. 

 

 Der har været en større sag om brugen af teledata som bevismidler. Sagen handler 

om fejl i politiets konvertering af teledata, om hvordan kvalitetssikring foregår, og 

om hvordan der følges op på fejl, se mere her: https://www.justitsministeriet.dk/nyt-

og-presse/pressemeddelelser/2019/justitsministerens-reaktion-paa-teledata-

redegoerelser 

 

 Som nævnt på rådsmødet sidste år nedsatte regeringen i efteråret 2018 et 

ekspertpanel, der skal se nærmere på behandlingen af sager om voldtægt med fokus 

på ofre och hur processen för dem genom systemet ser ut. Ekspertpanelet er kommet 

med deres anbefalinger, 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/20

19/notits_om_ekspertpanelets_arbejde_og_anbefalinger.pdf  

 

 Straffelovrådet er kommet med deres anbefalinger vedrørende ændring af 

bestemmelserne om voldtægt (samtykke eller frivillighed), ses her: 

https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2020/ny-

voldtaegtslovgivning-paa-vej  

 

 Kameraovervågning. I lighed med de andre lande er det et område, der er fokus på i 

Danmark. Regeringen er kommet med udspil og har fremsat lovforslag vedrørende 

øget kameraovervågning.  

 

 Hadforbrydelser. I lighed med de andre lande er det et område, der er fokus på i 

Danmark.  

 

 Forskningskontoret i Justitsministeriet er kommet med en rapport om typer af drab i 

Danmark 

(https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskn

ing/Forskningsrapporter/2020/typer_af_drab_rapport_2020_0.pdf). I foråret 2020 

forventes en rapport om ytringsfrihed, som er udarbejdet til brug for en kommission 

vedrørende ytringsfrihed i Danmark. Desuden kan nævnes, at en rapport med et 

litteraturstudie om straffens formål og virkning også er undervejs.  

https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2019/justitsministerens-reaktion-paa-teledata-redegoerelser
https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2019/justitsministerens-reaktion-paa-teledata-redegoerelser
https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2019/justitsministerens-reaktion-paa-teledata-redegoerelser
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2019/notits_om_ekspertpanelets_arbejde_og_anbefalinger.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2019/notits_om_ekspertpanelets_arbejde_og_anbefalinger.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2020/ny-voldtaegtslovgivning-paa-vej
https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2020/ny-voldtaegtslovgivning-paa-vej
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2020/typer_af_drab_rapport_2020_0.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2020/typer_af_drab_rapport_2020_0.pdf
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Sverige 

Sveriges representant för Justitiedepartementet, Erik Grevholm, BRÅ rapporterade om 

aktuella frågor i svensk kriminalpolitik och lagstiftning på området. 

 

Hårdare straff mot organiserad brottlighet, åtgärder mot gängkriminalitet och annan 

organiserad brottslighet samt bekämpning av terrorism. Regeringen har antagit ett 34-

punktsprogram med åtgärder mor kriminalitet. 

 

Den sk ungdomsrabatten planeras att avskaffas eller skarpt reduceras och 

ungdomsövervakning kommer att införas som en ny brottspåföljd fr om 2021. 

 

Större anslag för fler poliser – och även för andra aktörer i ”rättskedjan”.  

 

Säkerhetsvakter som har certifierats av polisen får utökade befogenheter, användande 

av kamerabevakning utvidgas och utökad användning av obligatorisk häktning tillåts. 

 

Beträffande brottsförebyggande insatser märks bl a utredning kring ett utökat 

kommunalt ansvar att verka brottsförebyggande och ett nationell Exitprogram . 

 

Norge 

Arnt Even Hustad från Justis- og beredskapsdepartementet rapporterade om de frågor 

som toppar den kriminalpolitiska agendan i Norge. 

 

I Norge har man – med vissa ändringar i partisammansättning - haft samma regering i 

6 1/2 år och åtta olika justitieministrar. Olika kriminalpolitiska frågor har prioriterats 

beroende av minister. 

 

Ungdomsbrottslighet är en stor fråga i Norge. Det är fråga om en liten grupp unga 

som är involverade i organiserad brottslighet. Brotten som utförs i dessa gäng är ofta 

relaterade till narkotika. Tidigare regeringar och myndigheter har också försökt 

hantera de här grupperingarna.  

 

Antal personer i de norska fängelserna blir allt färre. De som döms till villkorligt straff 

övervakas främst på elektronisk basis. Fängelsepopulationerna är fattigare och sjukare 

än tidigare. Norge har prickats av Europarådets anti-tortyr kommitté för hur isolering 

används som straff i fängelserna. Kommittén har prickat alla de nordiska länderna på 

olika punkter för situationen i de nationella fängelserna och häkten. 

 

Cybercrime har blivit en högaktuell fråga och utmaningen är hur polisen bäst ska 

kunna utreda och hantera dessa brott. 

 

En utvärdering av den norska polisreformen har gjorts och tydliga resultat av 

reformen har inte kunnat identifieras. Det är svårt att bedöma vilka vinsterna med 

reformen var och om den är en framgång eller ej. Tydliga effekter på 

brottsbekämpningen kan inte ses. 
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En droganvändningsreform för att bekämpa droganvändning tar upp rätt hårda 

förslag. Myndigheterna har varit hårda mot droganvändning i många år, men positiva 

resultat har inte kunnat skönjas. Alltfler forskare på området förespråkar en mjukare 

attityd. Justitie- och hälsoministerierna är inte överens i frågan. ”Utvalget” föreslår att 

ansvaret för frågan om användning och innehav av illegala rusmedel för eget bruk 

överförs från justitiesektorn till hälsosektorn. Utredningen har hörningsfrist den 2 april 

2020. 

 

Svalbard Treaty undertecknades för hundra år sedan. Den senaste tiden har avtalet 

varit aktuellt då Ryssland har begärt överläggningar om Norges tolkning av avtalet. 

 

Island 

Kristín Einarsdottir från Justitieministeriet rapporterade om situationen i Island. Det är 

samma regeringssammansättning sedan valet 2018, men tredje justitieministern på två 

år.  

The Police Council, a formal consultation forum for the country´s chief of police was 

set up first of January this year. The establishment of the Police Council aims to 

increase cooperation and more efficient use of capital and manpower, all with the aim 

of increasing the number of police work as a whole, irrespective of the way in which 

management is organized. This is a formal police chief's forum, which shall ensure the 

ability of the police to cope jointly with the challenges faced at each time. 

The Prime minister´s proposals for protection of sexual immunity are under 

discussion. Committee on Comprehensive Sexual Violence Improvement was tasked to 

formulate a policy against digital sexual violence. The main conclusion of the report is 

that existing legislation does not provide adequate sexual immunity for individuals. 

Therefore, there is a need for comprehensive legislation. Minister of justice will review 

the proposals and begin a review of legislation and law enforcement.  

The European Committee for Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (CPT) came for a periodic visit to Iceland in May. The 

Minister of Justice appointed working committee to examine the health care service in 

prison, in particular mental health care and to identify measures against drug 

dependency. The working group developed an action plan last November. In January 

a mental health team started it´s operation in the prisons which is a breakthrough in 

the Icelandic prison environment.  

The European Arrest Warrant apples in Iceland from November last year. This will 

lead to an easier and faster surrender of suspects and convicted people 

Proposals to improve the legal status of victims of sexual violence were published in 

June, last year. The report shows that Iceland is lagging behind other Nordic countries 
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in terms of the legal status of the offender, with the exception of Denmark. In Sweden, 

Finland and Norway, the right to information, access to data and participation in court 

proceedings is far greater. It is proposed that the offender be admitted to the criminal 

case or, alternatively, most of the rights that the parties to the case have, as is 

customary in most Nordic countries.  The Minister of Justice is reviewing legislation 

and law enforcement. 

The Minister was pleased that Parliament has recently approved a comprehensive 

action plan against violence and its consequences for the year 2022. 

Sammanfattning av den kriminalpolitiska situationen i Norden 

Ordförande sammanfattade de nationella rapporteringarna och lyfte aktuella frågor 

som är gemensamma för de nordiska länderna. Dit hör bl a följande:  

-Våld mot kvinnor och speciellt sexuellt våld. Diskussioner och utredningar om 

våldtäkt, frågan om samtycke och kriminalisering vid avsaknad av samtycke. 

- Hat och trakasserier – vad är yttrandefrihetens gränser, vad borde tillåtas?  

- Ingen regering eller ledare vill bli förknippad med en “soft on crime” – attityd. 

Istället lyfts i de offentliga samtalen hårdare tag, strängare straff.  

- Ungdomsbrottslighet. 

- Det kriminalpolitiska nordiska samarbetet förefaller att förstärkas; länderna följer 

mer och mer varandras exempel, lär sig mera av varandra. 

Ett område var detta märks är t ex narkotikafrågan, var Norge och Sverige mer och 

mer tittar mot samma processer och utgångspunkter. Ordförande lyfte här den 

nordiska arbetsgrupp om narkotika, som erhåller NSfK stöd och leds av Henrik Tham. 

- I Finland arbetar man för viktiga förbättringar av strukturerna för anti-trafficking. 

- Ytterligare en gemensam fråga är om polisen borde specialisera sig på vissa typer av 

brott. 

Ordförande betonade betydelsen av NSfKs kontaktseminarier, som möjliggör 

samarbete och erfarenhetsutbyte mellan nordiska forskare, praktiker och 

policymakers. 

 

Några av presentationerna hölls med hjälp av ppt, vilket uppskattades av rådet. 

 

3. Årsrapportering 2019  

3.1.  Årsrapport 2019 (bilaga 1) Seen and Approved 

Beslut: Rådet godkände verksamhetsberättelsen 2019. 

 

3.2.  Räkenskapsavslutning från 2019 (bilagor 2a och 2b,  3 (nr 3 revisorsrapport 

kompletteras) 

Sekretariatsledaren presenterade bokslutet för 2019.  Mötesunderlaget omfattar NSfK 

bokslut 2019, upprättat vid sekretariatet samt utdrag ur Stockholm Universitets 

redovisningssystem.  Revisionsberättelsen inkom till sekretariatet strax innan mötet 

började och diskuterades därför som en skild punkt mötesdag 2 (se extra insatt punkt 

mellan punkter 11 och 12 i detta protokoll). 
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Mötet gick igenom bokslutet och bland annat lyftes följande huvudpunkter:   

- Övergripande kommentarer; summan eget kapital var lite högre än budgeterat pga lägre 

kostnader. Därmed hade också planen att minska eget kapital med ca 500 000 SEK/år under 

det svenska ordförandeskapet hållit för det första året. 

- Under 2019 utbetalades 2 126 834 SEK i kortfristiga skulder från 2018. Summan omfattar 

delutbetalningar av forskningsstöd för två stora samnordiska projekt, ett mindre 

forskningsstöd samt löner och ersättningar under 2018. Ersättningarna hade inte kunnat 

utbetalas under år 2018 pga orsaker hos mottagaren.  

- De kortfristiga skulderna från 2018 är i bokslutet 2019 noterade som skilda poster för ökad 

transparens. 

- För budget 2019 hade däremot kostnaderna för de kortfristiga skulderna brutits ut från 

budgeten och summa intäkter minskats med motsvarande summa. Denna information 

presenterades i en skild sammanställning vid årsmötet 2019.  

- Ökade kostnader berodde bl a på valutadifferens pga svagare krona, oförutsedda lkp-

avgifter för ersättningarna till de nordiska kontaktsekreterarna, lönejustering för 

sekretariatsledaren samt tekniska ändringar som leverantören utförde i 

ansökningsportalen. Forskarseminariet genomfördes däremot till en lägre kostnad. 

- Kortfristiga skulder från 2019 är forskningsstöd för två projekt som beslutats om 2019, men 

inte kunnat betalas ut då forskarna begärt utbetalning till sina privata konton. En sådan 

utbetalning har inte varit möjlig enligt svenska regler. Under 2019 utredde NSfK frågan vid 

den svenska värdorganisationen samt vid Skatteverket.  

NSfK hade även reserverat medel 2019 för två kontaktseminarier som i utgångläge 

planerades att hållas 2020.  

Dessa kostnader flyttas till 2020 och noteras i budget 2020. 

 

Eget kapital per 31.12.2019 är 3 413 620 SEK (2 727 536 SEK efter kortfristiga skulder) 

 

Beslut: Efter diskussion godkändes bokslutet. 

 

4. Ekonomiska ramar för verksamheten 2020  

4.1. Budgetförslag för 2020 (bilaga 4) 

Sekretariatsledaren presenterade förslaget till årsbudget 2020. Beslut som fattas under sittande 

möte påverkar det slutliga förslaget. 

Några av de punkter som lyftes vid genomgången var: 

Kortfristiga skulder från 2019 är noterade som skilda poster. 

Stöd för NJC från de nationella BRÅ beräknas fås endast från de svenska och finländska 

Brottsförebyggande råden. Norges BRÅ upphörde med sitt stöd 2019 och danska BRÅ har 

meddelat att de upphör med sitt stöd 2020. Det finländska rådet och kriminologi institutet 

hade inte betalat sitt stöd under 2019. Pga rådande diskussion om OA tillgång till journalen i 

Finland, så har sekretariatet valt att inte påminna om inbetalningarna.  

En av de stora kostnadsposterna för NSfK är Forskarseminariet. Kostnaden för denna var oklar 

vid mötet, då biljetterna ännu inte hade bokats vid mötesdatumet samt att ändringar har gjorts 

till den ursprungliga offerten. 
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Strategiska ändringar som sekretariatet föreslår mötet är, att särskilt stöd till NSfK paneler vid 

ESC upphör, skild utlysning för stöd till arbetsgrupper och kontaktseminarier görs för hösten 

2020 summan för utdelning av forskningsstöd 2020 föreslås att höjas i jämförelse med 2019. 

 

I förslaget har inte gjorts reservation för valutafluktuation.  

 

I rådets diskussion konstaterades att bland årets ansökningar ingår flera samnordiska 

ansökningar. Dessa större ansökningar påverkar budgeten.  

 

Rådet uppskattade förslaget till den nya utlysningen, som ger möjlighet att arrangera fler 

arbetsgrupper och kontaktseminarier och att alla nordiska forskare, praktiker och policy 

makers kan stå som arrangör för dessa. Likaså lyftes möjligheten att delegera ansvaret för de 

arbetsgrupper och kontaktseminarier som rådsledamöterna arrangerar.  

 

Natalia Ollus efterfrågade en diskussion om Forskarseminarierna på en mer övergripande 

nivå, med fokus på syfte och resultat.  En positiv ändring vad gäller resultat beslutade rådet 

om 2019, då seminariedeltagarna uppmuntrades att lämna artiklar till NTfK och NJC istället 

för att lämna in seminarierapporter. 

Efter diskussion ströks tilläggsinformationen om de kortfristiga skulderna som betalades 2019.  

 

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 2020 (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 2019. Enligt svenska och SU regler beräknas 

även LKP och OH på arvodet. NSfK kommer att verka för att betalningen av ordförande 

honoraret sker enligt NSfKs stadgar – dvs som en engångsersättning 

 

Beslut: Rådet godkände grundförslaget. Ordförande Estrada återvände till mötet. 

 

4.3. Förslag till ordinarie statsbidrag 2021 (bilaga 6)  

Förslaget följer Nordiska Ministerrådets schablon, som presenteras i deras årsbudget för 2020 

och ligger på samma nivå som året innan - med smärre justeringar i de nationella 

fördelningarna.  

Enligt NSfKs förslag skulle valutafluktuationen beaktas pga försvagad svensk krona. 

Statsbidraget omräknat i SEK är därmed lite högre. Växelkurs 10,59 föreslås, som är 

genomsnittskurs euro-SEK enligt Sveriges Riksbanks genomsnittskurs för 2019. Växelkursen 

som NSfK tillämpar/-t år 2019 och 2020 är 10,26. 
 

Beslut: Rådet beslutade att bordlägga förslaget om ordinarie statsbidrag och att förslaget 

godkänns i slutet av mötet i samband med att budgeten antas. 
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4.4  Övrigt: Sekretariatsledare vid det svenska sekretariatet för återstående perioden  

Ordförande informerade att enligt de anställningsregler som tillämpas vid 

värdorganisationen så anställs administrativ personal ettdera till en fast anställning vid 

värdorganisationen eller till en tidsbestämd anställning på max 23 månader. Eftersom NSfK 

är ett tidsbundet projekt vid SU är nuvarande sekretariatsledare anställd för 23 månader, 

fram till sista september 2020. Ordförande strävar till att försöka hitta lösningar för att 

möjliggöra en förlängning av anställningen för nuvarande sekretariatsledare.  

 

5. Behandling av ansökningar om forskningsstöd 30 (31) ansökningar  

5.1. Förutsättning för behandling av ansökningar  

Ordförande Felipe Estrada kommenterade gällande förutsättningar för behandling av 

ansökningar om forskningsstöd. Förslaget till budgetramar för forskningsstöd och 

arbetsgrupper 2020 är ca 3 100 000 SEK. Alla ansökningar kan beaktas oberoende av hur 

stödet administreras. Skatteverket har fattat ett förhandsbeslut ang utbetalning av 

forskningsstödet till privatpersoner som stipendium. 

 

Sekretariatet hade i år gjort en sammanställning av ansökningarna beträffande även de 

formella villkoren för ansökningarna. Rådet hade innan mötet beslutat att inte hantera en 

samnordisk ansökan då den inte uppfyllde de formella villkoren. Övriga ansökningar 

hade evaluerats enligt gängse process. 

 

5.2. Sammanfattning av ansökningar och bedömningar till NSfK om ekonomiskt stöd till 

forskningsprojekt (bilaga 7) 

Annick Prieur kommenterade att endast en ansökan för arbetsgrupp hade inkommit. 

Mötet konstaterade att arbetsgrupper nämndes i utlysningen för 2020. 

  

Alla rådsledamöter hade evaluerat de samnordiska ansökningarna.  

 

DAG 2 

Fortsättning 5. Behandling av ansökningar om forskningsstöd enligt ovan fortsatte dag 2. 

5.3. Beslut om fördelning och belopp 

Rådet beslutade att tilldela följande forskare och projekt forskningsstöd, med totalsumma 3 132 

284 SEK: 

 

Schoultz Isabel, projektledare (SE) och forskningsteam; Spanger Marlene (DK), Ollus Natalia 

(FIN), Økland Jahnsen, Synnøve (NO), Jokinen Anniina, doktorand (FIN)  

beviljades 1 400 000 SEK för projektet  ”‘Law in action’ – Policy and legal responses to the 

exploitation of migrant workers in the Nordic countries” 

Jäv Natalia Ollus ingår i forskningsteamet och lämnade mötesrummet vid varje diskussion 

kring denna ansökan och deltog därmed inte i något skede i hanteringen av ansökan. 
 

Gålnander Robin, doktorand (SE) beviljades 500 000 SEK för projektet “Debt and Desistance in 

the Welfare State - Women's Experiences of Coping with Debt when Desisting from Crime” 

Jäv Felipe Estrada är arbetskollega med sökande och deltog inte i diskussionerna kring denna 

ansökan. 
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Helminen Maija (FIN) beviljades 493 462 SEK för projektet ”Support and control? Research on 

the cooperation between the voluntary sector organizations and the penal system in Finland” 

Jäv Anne Alvesalo-Kuusi är arbetskollega med sökande och deltog inte i diskussionerna kring 

denna ansökan. 

 

Heber Anita (SE) huvudsökande och Lund Shammas Victor (NO) beviljades 488 822 SEK för 

projektet  

“The Crimes of Others: Migration and Crime in Norwegian and Swedish Political Debate” 

Jäv Felipe Estrada är arbetskollega med huvudsökande och deltog inte i diskussionerna kring 

denna ansökan. 

 

Salskov Sams Mathilde, doktorand (DK) beviljades 250 000 SEK för projektet  

“Back on Track: A qualitative study of opportunities and challenges associated with 

resocializing sex of-fenders in Greenland” 

Jäv Annick Prieur är handledare för sökande och lämnade mötesrummet då ansökan 

hanterades för godkännande/icke-godkännande för fortsatt behandling. 

 

6. Forskningsstöd – diverse   

6.1. Stipendier (bilagor: Beslut från Skatteverket och 8) 

Sekretariatsledaren höll en kort dragning om förhandsbeslutet från Skatteverket ang att 

NSfKs forskningsstöd kan betraktas som stipendium. Beslutet motiveras i huvudsak med 

att NSfKs forskningsstöd inte utbetalas med periodicitet över tid och att de rapporter 

samt även bidrag till kommunikation som NSfK begär inte kan anses utgöra 

”motprestation” för utbetalningen. Detta är avgörande, då vid stipendier kan 

motprestation inte begäras.  

Under dragningen lyftes även den avstämning om beslutet som NSfK haft med 

värdorganisationens jurister. De har varit ett stort stöd i processen för att utreda frågan 

om stipendium.   

I underlaget ingick även förslag till beslut hur stipendierna ska administreras och 

rapporteras till NSfK. Förslaget följer i allt väsentligt hur dessa utbetalningar har 

hanterats tidigare. Utgångspunkten under den svenska ordförandeperioden är, att 

forskningsstöd som beviljas 2020 och 2021 i första hand administreras som stöd via 

forskarens hemorganisation, då det är gängse hantering i Sverige. 

 

Beslut: Efter diskussion godkände rådet de föreslagna anvisningarna hur stipendiet ska 

redovisas. Texten bygger på de tidigare reglerna för hur dessa stöd redovisas och innebär 

att redovisningen granskas av revisor eller person som gett sitt skriftliga samtycke härtill.  

 

Enskilda forskare som önskar stödet utbetalt som stipendium kan ansöka om max 400 000 

SEK. Sökande som erhåller stödet som forskningsstöd kan ansöka om max 500 000 SEK. 

Summan inkluderar OH 20% på lönen. Orsaken till skillnaderna i stödets omfattning är, 

att de forskare som erhåller stödet som stipendium inte behöver beakta OH i sin ansökan 

och maxbeloppet för stipendium reduceras därför med motsvarande summa.   
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6.2. Utlysning av forskningsstöd för 2021 (bilaga 9)  

Rådet diskuterade utkastet till forskningsstöd. Utkastet följer tidigare mall. Slutlig 

version av utlysningen beslutas om på Minirådsmötet. 

Beslut: Följande ändringar ska göras i texten: 

 Samnordiska projekt: Antal länder som ingår minst tre nordiska länder och 

formuleringar kring antal forskare stryks.  

 Om fler länder än minimiantalet tre ingår i projektet, så beaktas detta då 

ansökningarna behandlas. 

 I ansökan ska sökande visa att hen har kännedom om den nordiska 

forskningssituationen på området och kunna identifiera kompetenta forskare i alla 

fem nordiska länder och visa på vilka studier som har gjorts. 

Guidelines ska revideras så att kravet på Literature review tydligt framgår. 

I ansökningsblanketten ska denna genomgång inkluderas. 

 Sekretariatet fick i uppdrag att se över och revidera avsnittet om ”nordisk relevans” i 

utlysningstexten. 

 Den reviderade texten för utlysning presenteras på Minirådsmötet för slutligt 

godkännande. 

 

6.3. Utlysning av stöd för arbetsgrupp och kontaktseminarium hösten 2020 (bilaga 10a) + 

interna riktlinjer för bedömning och tilldelning av stöd (bilaga 10b) 

Sekretariatet föreslår en ny aktivitet, var skild utlysning görs för stöd till arbetsgrupper 

och kontaktseminarier. Utlysningen görs på våren och seminarierna/arbetsgrupperna 

genomförs på hösten.  

Stödet uppgår till 100 000 (hundratusen) SEK/arbetsgrupp eller kontaktseminarium. 

 

Rådet fann förslaget till ny aktivitet bra och diskuterade förslaget till utlysning.  

Följande ändringar görs: 

Definition på arbetsgrupp:  

Syfte att planera eller initiera ett samnordiskt forskningsprojekt eller önskar etablera 

forskningsrelaterat samarbete i annan form.  

Formuleringar som antyder att ett pågående samarbete eller projekt understöds ska 

strykas. 

 

Minimikravet på antal nordiska länder som ska ingå är åtminstone tre. Om fler nordiska 

länder inkluderas kommer detta att beaktas då ansökan behandlas. Utgångspunkten är, 

att ju fler nordiska länder som inkluderas, desto bättre.  

Bedömarna kan föreslå att forskare från flera nordiska länder ska ingå. 

 

Ansökningarna bedöms av en kommitté som består av en rådsledamot från varje land + 

ordförande. De nationella medlemmarna utses bland de nationella rådsledamöterna. 

Kommittén ”möts” för behandling av ansökningarna per telefonmöte eller per e-post. 

 

6.4. Motivering till avslag på ansökan om stöd eller beviljande av endast delfinansiering 

(bilaga 11)  

Rådet beslutade att godkänna förslaget med tillägg av en 4. kategori: ”Rådet bedömer att 

er ansökan inte uppfyller de formella kraven för ansökan om NSfKs stöd.” 



13 

 

6.5. Utvärdering och utveckling av ansöknings- och rapporteringsprocessen  

Utvärdering av ändringarna för ansökningsprocessen 2019/2020 (resestödet och 

återkopplingarna ang ändrade ansökningsblanketterna för forskningsstöd 2020) 

Ordförande inledde och kommenterade att den nya processen för resestöd, som inleddes 

2019, med löpande ansökan, men ansökningsstopp 2 ggr/år o beslut 2 ggr/år hade 

fungerat bra. Samma process fortsätter 2020. I tilldelning av resestöd prioriteras 

ansökningar som riktar sig till evenemang i Norden eller Europa. 

 

Sekretariatet har gett leverantören Aspicore i uppdrag att förenkla och förkorta 

ansökningsblanketterna enligt rådets förslag på rådsmötet 2019. Återkopplingar från 

sökande i år har gällt att de känt att det varit för strikta begränsningar för referenser.  

Rådet lyfte att tydlig förbättring hade gjorts i årets ansökningsblanketter. 

Följande ändringar ska göras för ansökningsblanketterna 2021: 

Utöka utrymmet för referenser. 

Inkludera utrymme för nordisk litteraturöversyn.  

Ytterligare tydliggöra kring CVs; max en sida och för samnordiska projekt endast 

projektledarens CV, max en sida. 

 

Rådet beslutade även att ytterligare begränsa antal tecken på vissa punkter i blanketten.  

 

I utvärderingen ska avsnittet ”Summary of the project” som bedömarna skriver, ges nytt 

namn. Bedömarna förväntas ange sina argument, motiveringar för hur de har bedömt 

ansökningarna.  

I tillägg anger bedömarna hur de förhåller sig till att stöda projektet enligt skalan: 

I want to fund this project  

I don´t want to fund this project  

I am uncertain 

 

Sekretariatet hör med leverantören om det även vore möjligt att bedömarna poängsätter 

de enskilda aspekterna som efterfrågas i ansökningsblanketten. 

 

Utlåtandena ska vara tillgängliga för alla bedömare då evalueringstiden har löpt ut. 

Rådet diskuterade också ev behov av förtydligande kring poängsättningen samt om fler 

bedömare borde läsa och bedöma ansökningarna. Det senare skulle innebära en ökad 

arbetsbörda för bedömarna. Ordförande fick i uppdrag att räkna på hur många 

ansökningar bedömarna skulle få p/p i fall varje ansökan bedöms av tre bedömare. 

 

7. Kontaktseminarier jmf. stadgarnas § 5. Vad är status och framtidsperspektiv?  

7.1.Kontaktseminarier 2020, beslutade om 2019 Minna Piispa och Linda Kjaer Minke 

Minna Piispa arrangerar den 23-24 april kontaktseminariet ”Media and Crime 

Prevention”. Minna presenterade programmet, som bl a har grundtanken att alla 

deltagare ska ges en chans att komma med inlägg.  

Rådet fann upplägget och innehållet mycket intressant och tackade Minna för stark 

planering. 

Flygbiljetterna för detta seminarium är bokade. 



14 

 

Linda Kjaer Minke leder en samarbetsgrupp som arrangerar kontaktseminariet ”Sex 

crimes in Nordic countries. Focus on the victims.” Det har varit svårt att hitta ett lämpligt 

datum för seminariet. En tanke var att arrangera det i samband med NSfKs 

forskarseminarium, men det blev för kort om tid att arrangera det då. Samarbetsgruppen 

tittar nu på datum i augusti – september. 

Linda fann upplägget för Minnas seminarium mycket intressant och önskade följa det i 

sin egen planering. Sekretariatsledaren skickar programmet till Linda. 

 

7.2. Förslag till rapportering av kontaktseminarierna (bilaga 12. Se också 9.1. nedan) 

Sekretariatsledaren presenterade förslaget till rapportering av rådets kontaktseminarier 

och arbetsgrupper. Syftet är att förtydliga och standardisera rapporteringen av dessa 

aktiviteter. Förslaget följer långt de uppgifter som begärs i mellanrapporterna för de stora 

forskningsprojekten. Förslaget lyfter speciellt betydelsen av ”hands-on” resultat och 

planer för uppföljning, som speciellt rådsledamot Natalia Ollus hade betonat på förra 

årets rådsmöte. Heidi Mork Lomell kommenterade att den här typen av rapportering 

troligen kommer att underlätta och göra programmet mer tillgängligt för intresserade än 

att enbart publicera deltagarnas ppt på NSfKs web. 

 

 

Minna Piispa meddelade också att resultaten från kontaktseminariet ”Media and Crime 

Prevention” kommer att utvecklas vidare på mötet med de nordiska Brottsförebyggande 

råden, som hålls i september 2020. 

 

Beslut: Rådet godkände förslaget till rapportering av kontaktseminarierna. 

 

7.3. Förslag till framtida kontaktseminarier från rådsmedlemmar 

Under rapporteringen från de nationella ministerierna i början av mötet kom flera 

intressanta och Norden-gemensamma frågor upp. Rådet lyfte här speciellt 

”Extraordinary measures” i händelser av specifika nationella hot; extremism, terrorism. 

Vad händer med allmänna rättsprinciper i dessa fall? En annan gemensam fråga är 

ungdomsbrott.  

 

Rådsledamot Arnt Even Hustad betonade betydelsen av att involvera policy makers och 

hur rådet kan bidra till deras arbete. Arnt Even önskar arrangera kontaktseminarium 

kring ett sådant högrelevant nordiskt tema.  

 

Beslut: De rådsledamöter som representerar de nationella ministerierna diskuterar per e-

post tema för detta kontaktseminarium Arnt Even ansvarar för planeringen och 

presenterar vid Minirådsmötet förslag på kontaktseminarium. Rådet betonade att det inte 

behöver ha ett specifikt tema, utan syftet med seminariet kan även vara att peka på de 

gemensamma områden och frågor som toppar agendan. 
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7.4. Uppföljning av seminariet om Kriminologi-studier i Norden  Heidi Mörk Lomell 

(arrangerade seminariet 2018) 

Heidi Mörk Lomell arrangerade ett lyckat kontaktseminarium hösten 2018, med 

deltagare från de nationella studiemiljöerna inom kriminologi. Seminariet var lyckats och 

deltagarna önskade efterföljande seminarier på temat. Ett konkret beslut var att man på 

NSfKs web skulle hitta alla de nordiska kriminologistudieprogrammen. Den 

sammanställning som gjordes på seminariet finns på NSfKs web. 

 

Doktorander vid Stockholms Universitet har tidigare tilldelats NSfK-stöd för att 

arrangera möten med de nordiska doktoranderna. Dessa möten har inte lett till bestående 

resultat och fler uppföljningar har inte gjorts. Upplägget är dock något som kan lyftas 

igen och vidareutvecklas. 

 

Beslut: De svenska studiemiljöerna samlas alla år till gemensamt möte. Rådet föreslog att 

fråga Sverige om möjlighet att bjuda in sina nordiska kollegor till dessa nationella möten. 

Sekretariatet tar frågan vidare. 

 

8. Arbetsgrupper jmf. stadgarnas § 5. Vad är status och framtidsperspektiv? (kl 10.15-10.30)  

8.1.Förslag till rapportering av arbetsgrupperna (bilaga 12. Se också 7.2. ovan) 

8.2.Förslag till framtida arbetsgrupper från rådsmedlemmar 

Förslaget till rapportering godkändes under punkt 7.2. 

 

Det finns flera gemensamma nordiska frågor som tema för en arbetsgrupp, som t ex 

ungdomsbrottslighet och narkotikafrågor.  

 

Beslut: Rådet konstaterade att det för 2020 planerar tre kontaktseminarier. Eftersom NSfK 

även har en extra utlysning under året för arbetsgrupper och kontaktseminarier, så beslöt 

rådet att för nu inte planera fler arbetsgrupper. 

 

9. Forskarseminarier  

9.1. Resekostnader 

En av deltagarna som blivit accepterad till årets seminarium reser från Östra Grönland och 

beroende av avreseort och tidpunkt för seminariet, så krävs två övernattningar på både 

utresa och returresa. Kostnaden för deltagarens resa ca 32 000 SEK. Sekretariatet hade innan 

mötet stämt av frågan om kostnad för enskilda deltagares resa med de danska 

rådsledamöterna.   

 

Beslut: Rådet beslutade att stå för resekostnaden då kostnad för deltagares resa inte ska 

hindra hen från att delta. Resor från Grönland är generellt dyra - även om detta fall är 

exceptionellt. Sekretariatet fick i uppdrag att verifiera resealternativ och pris en extra gång 

samt fråga deltagaren om hen kunde kombinera denna resa med andra uppdrag/åtaganden 

och såtillvida fördela kostnaderna över de olika aktiviteterna. 

 

9.2. Kort avstämning inför forskarseminariet 2020  

Heidi Mörk Lomell presenterade planeringen och status för årets forskarseminarium. 

Planeringen inleddes tidigt och Key Notes kunde säkerställas i ett tidigt skede. Heidi tackade 
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rådsledamöterna för snabba och bra svar med förslag på Key Notes. NSfK kan presentera en 

spännande och stark lista med Key Notes.  

DL för ansökningar var redan i december och förlängdes till mitten av januari för att 

möjliggöra fler ansökningar från speciellt Sverige och Finland. Endast Norge och Danmark 

har fyllt sina kvoter och speciellt har intresset i Danmark varit stort för detta seminarium. 

Konferensstället är Fredrikstens fästning i Halden. 

 

Rådet diskuterade den rådande situationen pga covid-19 och tidpunkt för när ev beslut om 

att ställa in seminariet behöver göras. Breaking point för det beslutet är bl a beroende av 

hotellets avbokningsregler och kostnader för avbokning.  

 

Hittills har biljetter bokats endast för den grönländska kontaktsekreteraren. Sekretariatet 

kollar avbokningsreglerna för hotellet och stämmer av budgeten. 

 

9.3. Planering av forskarseminariet 2021 (bilaga 13).  

Enligt årshjulet för forskarseminarier så arrangerar Island seminariet 2021. Till rådsmötet 

i fjol hade den färöiska kontaktsekreteraren Daisy Iversen inkommit med förslag att 

seminariet 2020 eller 2021 kunde ordnas på Färöarna. Rådet beslutade på det mötet att de 

isländska rådsledamöterna och Daisy tillsammans utreder möjligheterna att i samarbete 

arrangera seminariet på Färöarna. De isländska rådsledamöterna är oberoende av ort för 

seminariet huvudansvariga för upplägg och program. Om seminariet ordnas på 

Färöarna, ansvarar Daisy för de praktiska frågorna på plats. 

 

Rådsledamot Rannveig Thorisdottir lade fram ett förslag för att arrangera 

forskarseminariet 2021 på Färöarna: 

Beräknat på ca 70 deltagare, uppskattas kostnaden för seminariet till 51 000-61 000 euros.  

Flygbiljetterna är dyra från Island men billiga från Oslo och Köpenhamn. 

Ett nytt hotell, Hotel Haldan, som öppnar under våren 2020 har gett en prisvärd offert. 

Preliminärt har datumen 5-7 maj 2021 bokats på hotellet. Datumen ska ännu verifieras 

och bland annat ska flygtider kollas. 

De isländska rådsledamöterna är beredda att arrangera seminariet 2021 på Färöarna. 

Daisy Iversen ansvarar för de praktiska arrangemangen, i samarbete med den isländska 

kontaktsekreteraren. Nuvarande isländska kontaktsekreterare har meddelat sekretariatet 

att han överväger att sluta som kontaktsekreterare. Rannveig meddelade att ny isländsk 

kontaktsekreterare är tillfrågad. 

 

Rådet diskuterade preliminärt tema för seminariet. Ett förslag var ”Crime and 

punishment in trust/rural societies”. De isländska rådsledamöterna presenterar slutligt 

förslag till tema vid minirådsmötet i maj. 

 

Rådet diskuterade att förutsättningarna för att arrangera seminarierna ser olika ut i de 

olika länderna. I fjol var Danmark värd för seminariet och de danska arrangörerna 

upplevde svårigheter med avstämningar, arbetsbörda och tydlighet kring 

ansvarsområde. Extra stöd hade varit önskvärt i Danmark, t ex genom att anställa 

personal att hjälpa med det praktiska och koordinera frågor på plats. I Norge och i Island 

jobbar de nationella kontaktsekreterarna nära rådsledamöterna och förutsättningarna för 
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arrangemangen är starkare. T ex kan kontaktsekreterarna där beviljas arbetstid för att 

arrangera seminariet.  

 

Kontaktsekreterarna får för dessa arrangemang ett ersättningstillägg som utgör halva 

årsersättningen för kontaktsekreteraruppdraget. Kontaktsekreterarna erhåller 1 440 

euro/år för uppdraget. Heidi Mork Lomell kommenterade att det föreföll vara en 

förhållandevis korrekt och rättvisande nivå.  

Ordförande lyfte att i de fall då ytterligare insatser krävs lokalt, kontaktar arrangerande 

rådsledamöterna sekretariatet med begäran om tilläggsfinansiering. 

 

För framtiden behöver rådet ta ställning till huruvida NSfK ska ta en avgift för 

seminarierna. 

9.4.Urvalskriterier (bilaga 14)  

På rådsmötet 2019 antogs riktlinjer för de nationella urvalen av deltagare. För deltagare 

från akademiska krävs minst doktorandnivå. Anne Alvesalo-Kuusi poängterade att det i 

Finland inte finns många doktorander i kriminologi och det vore bra att uppmuntra även 

framstående Master studeranden att delta.  

 

Beslut: Rådet beslutade att doktorandnivån ska hållas, men i fall det inte finns tillräckligt 

många ansökningar, så är det nationellt beslut om även framstående Master studeranden 

kan antas. 

 

Riktlinjerna ska förtydligas med att endast en person/paper finansieras av NSfK. 

Medförfattare är välkomna att delta på egen bekostnad, i mån av utrymme på 

konferensstället. 

 

NSfK önskar bibehålla den småskaliga atmosfären vid NSfKs forskarseminarium och inte 

utöka antal deltagare från dagens ca 75. Det är också möjligt att i fall kostnaderna för 

seminariet är höga, så kan antal deltagare minskas. NSfK ska verka för att fler och även 

andra forskare att ansöker. 

Rådet beslutade att Key Notes ingår i de nationella kvoterna fr o m 2021.  

 

Natalia Ollus frågade om möjligheten att streama Key Notes presentationerna. För 

forskarseminariet 2019 var det höga kostnader för det och rådet bestämde då att inte 

streama Key Notes. Norges kontaktsekreterare hade också konstaterat att det inte är 

många som brukar följa streaming av seminarier och presentationer.  

Sekretariatet kollar möjligheterna att streama presentationerna i år och kostnad för det i 

så fall. 

 

Forskarseminariet 2021 ska även kommuniceras direkt till studeranden inom relevanta 

studieområden på Färöarna och de erbjuds möjlighet att närvara vid Key Notes 

presentationerna. 
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10. European Society for Criminology årskonferens 2020 (Bukarest, Rumänien, 09.–12.9.2020)  

Tema: (Il)legal organizations and crime. Challenges for contemporary criminology 

Utvärdering av NSfKs representation Eurocrim + förslag om ändrat deltagande (bilaga 15) 

Seen and Approved 

Sekretariatet föreslår att det extra stödet till paneler vid ESC upphör, då det är svårt att få 

uppmärksamhet till dem bland det stora antalet sessioner vid ESC.  

NSfK satsar på att kommunicera från ESC via sociala medier, med fokus på nordiska 

forskare som presenterar vid konferensen. Upplägg och hur ev deltagande/representation 

från NSfK ska se ut, beslutas om på årsbasis. 

 

Beslut: Rådet godkände förslaget. 

 

 

11. NSfK:s årsbidrag 2020 till Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap (bilagor 16 a)-d))  

Anne Alvesalo-Kuusi väckte frågan varför denna tidskrift stöds – det finns ett stort antal 

ämnesrelevanta nordiska tidskrifter. Rådet konstaterade att det är den enda tidskriften för 

kriminologi som publiceras även på skandinaviska språk. Sedan nuvarande redaktör tog över 

har det skett en stor mängd förbättringar. Möjligheten att publicera i NTfK istället för att 

lämna in seminarierapport har lett till att fler bidrag lämnats in. Överhuvudtaget har 

tidskriften blivit mer nordisk och mer inriktad på kriminologi och är i jämförelse med 

tidigare inte lika beroende av Dansk Kriminologist förening (DKf). 

Tidskriften trycks, men planeras bli OA fr o m 2021.  

De nummer som nu finns på nätet är upplagor från minst två år tillbaka. Det beror dock på 

krav från DKf vad gäller tidsgränser för NTfK vid webpublicering. 

 

I diskussionerna lyftes att stödet som begärs inte är så högt och det är av värde för nordisk 

kriminologi att stöda den här tidskriften. Tidskriften har genomgått en stor positiv utveckling 

och förändring. Planen för OA verkar intressant och kan vara till gagn även för NJC. Det blir 

intressant att följa vad mera som kommer att göras för tidskriftens utveckling: Fler 

debattartiklar? Bli den en plattform för diskussion? 

 

Beslut: Rådet beslutade att bevilja NTfK stöd enligt ansökan 65 000 DKK. 

 

Från punkt 3.2. Revisorsrapport 2019  

Revisorsrapport 2019 hade inkommit strax innan rådsmötet inleddes dagen innan. För att ge 

rådet möjlighet att bekanta sig med rapporten, behandlades den skilt följande dag. 

 

Sekretariatsledaren gick kort igenom rapporten och revisionsprocessen, rådets och revisorns 

ansvar. Ur rapporten framgår att ”årsbokslutet i allt väsentligt har upprättats i enlighet med 

bokföringslagen.” Revisorn utförde även revision av rådets förvaltning och uttalandet gör 

gällande att ”rådet inte handlat i strid med gällande regler”. 

Rådet godkände rapporten utan vidare kommentar. 

 

12. Godkännande av ekonomi för 2020  

12.1. Slutligt godkännande av förslag till budget för 2020 (bilaga 4) 

Beslut: Rådet godkände förslag till budget för 2020. 
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12.2 Slutligt godkännande av förslag till ordinarie statsbidrag för 2021 (bilaga 6) 

Beslut: Rådet godkände förslag till ordinarie statsbidrag för 2021. 

 

13. Ändring i årshjulen för Sverige (båda bilagorna 13 o 17) 

Då Sverige åter gick med i NSfK 2016 valde de att arrangera både rådsmöte och 

forskarseminarium det efterföljande året. Denna dubblering följer med i årshjulen för de två 

aktiviteterna och år 2022 står isf Sverige värd för båda aktiviteterna. Ordförande föreslår att 

Norge och Sverige byter år för rådsmötet sinsemellan, så att Norge arrangerar rådsmötet 2022 

och Sverige 2023. 

 

Beslut: De norska rådsledamöterna biföll förslaget och rådet godkände ändringen. 

14. NSfK Jubileumsår 2022 – NSfK 60 år  

NSfK jubilerar 60 år 2022. Ordförande lyfte att rådet redan nu behöver ta höjd i planeringen 

för att uppmärksamma året. I diskussionerna nämndes bland annat möjligheterna att göra 

riktad utlysning för forskningsstöd för jubileumsåret; ska t ex ett stort projekt vikas för att 

uppmärksamma året? 

 

Rådet föreslår att forskarseminariet 2022 görs till en arena för tillbakablickar, bjuda in ”the 

old timers”. Seminariet blir ett event för 60 års firande, med inriktning ”Look back – look 

forward” och med fokus på vad som åstadkommits under dessa år. 

NJC kunde publicera ett specialnummer. 

 

Diskussionen fortsätter på Minirådsmötet i maj. I fall riktad utlysning önskas göras för 2021 

behöver utlysningstexten ändras. 

 

Vid sekretariatet saknas ännu viss tidigare dokumentation. En del av det saknade materialet 

är de filer som inte flyttades över till den nya weben, utan låg kvar på den gamla. Övrigt 

material som inte har lyckats lokaliseras är filer som ev har försvunnit i samband med att 

sekretariatet flyttat. 

 

Ansvarig för diariet vid Stockholms Universitet har gett rådet att NSfK borde utse 

organisation som är diarieansvarig för NSfK dokument. Det är för rådet att besluta var NSfKs 

diarium skulle inrättas och dokument förvaras.   

 

15. Rådsmötet 2021 (bilaga 17) Seen and Approved 

Rådsmötet 2021 hålls 1-2 mars 2021 i Köpenhamn. 

 

16. Förslag till ändring av det engelskspråkiga namnet för NSfK till Nordic Research Council for 

Criminology  

Sekretariatsledaren föredrog ärendet, som har varit uppe tidigare i samtal inom rådet. Att byta 

det engelskspråkiga namnet till Nordic skulle motsvara det svenska namnet samt ge en 

tydligare bild att alla de nordiska länderna är medlemsstater i organisationen.  

Den tidskrift som NSfK stöder, Nordic Journal of Criminology, NJC gjorde nyligen ett namnbyte 

som innebar en förenkling av namnet och att den nordiska aspekten lyftes. 
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(tidigare: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention). 

Det är inte helt klart om namnbytet innebär en stadgeändring och därmed den process som 

krävs för det. I rubriken på den danska versionen av stadgarna står namnet på engelska 

Scandinavian. Frågan har stämts av med svenska JD, som har meddelat att de inte har någon 

åsikt på denna punkt. Sekretariatet föreslår därför att rådet, med de nationella 

departementsrepresentanterna närvarande kan fatta beslut om denna namnändring. 

Beslut: Rådet beslutade att en stadgeändring inte krävs för denna namnändring.  Rådet 

godkände namnändringen och NSfKs engelskspråkiga namn är Nordic Research Council for 

Criminology. 

17. Övrigt 

 Lediganslå uppdraget som NJC Editor hösten 2020 

Nuvarande redaktörens, Anita Hebers, kontrakt löper ut i maj 2021. Ordförande har 

inledningsvis pratat med Anita och hon har meddelat att hon inte kommer söka till 

ytterligare en period. Rådet ser att Anita har gjort ett utmärkt jobb för NJC, inklusive på 

sociala medier och i samband med minirådsmötet önskar rådet diskutera med henne ev 

fortsättning på uppdraget. Om hon inte är intresserad av ytterligare en hel period, avser 

rådet att fråga om hon kan överväga förlängning av nuvarande kontrakt med minst ett år. 

 

Rådet diskuterade att då tjänsten behöver anslås, kunde kontraktstiden med fördel vara   

längre än tre år som nu; förslagsvis 4-5 år, vilket är en vanlig längd på redaktöruppdrag. 

 

Rådet konstaterade att uppdraget är välavlönat. Tidskriften är överhuvudtaget en stor 

kostnad för NSfK, pga kontraktet med publisher Taylor&Francis är ett dyrt kontrakt. 

Anne Alvesalo-Kuusi ifrågasatte varför NSfK öht betalar till Taylor&Francis. 

En stor generell fråga vad gäller publicering av vetenskapliga artiklar är OA. För NSfK är 

det problematiskt att NJC inte är tillgänglig OA i Finland pga att Taylor&Francis och 

universitetsbiblioteken inte lyckas nå avtal om samarbete. 

 

Redaktören har lyft att det är bra att inte göra alltför många ändringar samtidigt. 

Namnbytet var en stor ändring och behöver etableras. Rådet ser att det nya namnet verkar 

ha ”satt sig” och nya ändringar kan för den delen vidtas, om så ses nödvändigt. 

 

Nuvarande avtal med Taylor&Francis löper ut 2022. Om NSfK önskar säga upp avtalet 

behöver det göras senast 31.12.2021. Sekretariatet säkerställer tidpunkterna. 

NB: Tidpunkten 31.12.2021 har verifierats efter mötet. 

 

Då uppdraget som NJC redaktör utlyses nästa gång, behöver rådet ha en tydlig bild vad 

NSfK erbjuder och vad NSfK vill uppnå med NJC. 

 

Det finns olika lösningar för OA i de olika länderna. Alla rådsledamöter fick i uppdrag att 

inkomma med tips och information till sekretariatet hur det ser ut i det egna landet för 

OA för vetenskapliga artiklar, tidskrifter. En sådan plattform är Tidskrift.dk 
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 Ordförandes avgång 

Ordförande Felipe Estrada lyfte den tradition som råder vid NSfK, att ordförande slutar 

som rådsledamot då ordförandeperioden upphör. Felipe undrar om det är en bra 

tradition. För egen del avser han inte att fortsätta efter 2021, men önskar att frågan lyfts. 

Vice ordförande Heidi Mörk Lomell konstaterade att hon ser ett värde i att den tidigare 

ordförande är med på åtminstone det första rådsmötet efter bytet, ev sitter med i rådet 

hela det året. 

 

Rådet fick i uppdrag att säkerställa att inte alla nationella ledamöter slutar i rådet 

samtidigt. 

  

 GDPR rutiner  

Då sekretariatet flyttade till Sverige gjordes en GDPR-genomgång av NSfKs hantering av 

personliga uppgifter. Genomgången genomfördes av sekretariatsledaren och dåvarande 

GDPR-ansvariga Bill Heiding vid värdorganisationen. Sammanställningen är registrerad 

vid värdorganisationen och rådet informerades om detta på minirådsmötet i Helsingör i 

maj 2019. 

 

I samband med genomgången lyfte GDPR-ansvarig att NSfK behöver ta fram GDPR-

rutiner för hur hantera begäran om att radera uppgifter samt att få utdrag över de 

personuppgifter NSfK har om enskilda. 

 

Sekretariatet har under året begärt hjälp från den nya GDPR-ansvariga vid 

värdorganisationen att ta fram dessa rutiner. NSfK har nu fått besked att dessa rutiner 

inte behöver tas fram. Motiveringen till det är att det är så sällan det händer att dylika 

begäran inkommer, så rättssekretariatet bistår om en sådan situation uppstår. 

Sekretariatets uppgift är att säkerställa att uppgifterna finns tillgängliga. 

 

Sekretariatsledaren meddelade också att nya råd ang krav på samtyckesblankett för 

kommunikation för huvudtalare på konferenser har getts. Enligt det skulle man inte 

behöva begära skriftligt samtycke av dem, men upplysa dem om hur informationen 

kommer att användas och de har rätt att vägra.  

 

18. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för bra och intensiva mötesdagar och många bra beslut. Han 

konstaterade att det är alltid är ett nöje att mötas med rådet. Förhoppningen är att rådet 

kan sammanträda i Halden i början av maj och att forskarseminariet kan hållas.  

Mötet avslutades kl 14.50. 

 

 


